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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο τομέας του Περιβάλλοντος και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι 

πάρα πολύ σημαντικός για την χώρα μας γι΄αυτό ακριβώς τον λόγο αποτελεί στόχο 

των κυβερνητικών προγραμμάτων σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση.  

Τις τελευταίες δεκαετίες οι μεταρρυθμίσεις σε αυτούς τους τομείς πολιτικής 

έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

που αναγνωρίζει την σημαντικότητα της προαγωγής αυτών των πηγών, ως μέτρου 

προτεραιότητας δεδομένου ότι η εκμετάλλευση τους συμβάλλει στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Βασικό εργαλείο άσκησης δημοσίων 

πολιτικών αποτελούν οι νόμοι. Κριτήριο για την επιλογή των  νόμων αποτέλεσε όχι 

το μέγεθος αλλά και το περιεχόμενο τους. Και ειδικότερα , η σπουδαιότητα των 

αλλαγών που επέφεραν στο ελληνικό σύστημα  καθώς και ο αριθμός των ατόμων που 

επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που έλαβαν χώρα. Επιλέχθηκαν νόμοι, από  

διαφορετικές κυβερνήσεις, προκειμένου να εντοπιστεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

στον τρόπο νομοθέτησης όταν μεταβάλλονται οι συσχετισμοί στο Κοινοβούλιο, όταν 

παρατηρείται διαδοχή στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας και κυρίως όταν 

αλλάζει  το πρόσωπο του Υπουργού. 

Στόχος της έρευνας είναι να μετρηθεί το έλλειμμα υλοποίησης νομοθετικών 

δράσεων στον τομέα του Περιβάλλοντος και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

να κατανοηθεί η σχέση ανάμεσα σε θεσμούς και δρώντες. 

Τα χαρακτηριστικά των νόμων που ερευνήθηκαν και παρουσιάζονται στην 

παρούσα συγγραφική προσπάθεια αφορούν σε πρώτη φάση τις εξουσιοδοτικές 

διατάξεις που περιέχονται στους ακόλουθους νόμους. Με τον όρο εξουσιοδοτικές 

διατάξεις γίνεται λόγος για τα Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) και τις Υπουργικές 

Αποφάσεις (ΥΑ), που αναφέρεται στους ανωτέρω νόμους. Αυτές οι εξουσιοδοτικές 

διατάξεις πρέπει να εκδοθούν προκειμένου οι διατάξεις των νόμων αυτών να 

εφαρμοστούν στο σύνολο τους και να μη μείνουν ανενεργές. Αναφορικά με αυτές 

ερευνήθηκε: ποιές ενεργοποιήθηκαν πόσες ενεργοποιήθηκαν, πότε ενεργοποιήθηκαν 

(στην αρχή ή στο τέλος της βουλευτικής περιόδου) καθώς και το αν ενεργοποιήθηκαν 

περισσότερα ΠΔ ή ΥΑ.  

Η αναζήτηση των ΠΔ και των ΥΑ έγινε με στόχο αφενός να ερευνηθεί αν η 

προβλεπόμενη δευτερεύουσα νομοθεσία ενεργοποιήθηκε και επομένως η 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια κρίνεται ως επιτυχής, αφού εφαρμόστηκαν αυτά που 
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προέβλεπαν οι διατάξεις της, και αφετέρου να αναδειχθεί και να εξηγηθεί σε δεύτερο 

επίπεδο πώς επέλεξε η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να νομοθετήσει. Επέλεξε την 

ψήφιση λεπτομερειακών νόμων, που ρυθμίζουν στο ίδιο το σώμα τους την 

πλειοψηφία των ζητημάτων, χωρίς να παρέχουν εξουσιοδότηση για την έκδοση 

πολλών ΠΔ και ΥΑ ή επέλεξε τη θέσπιση νόμων γενικού περιεχομένου, οι οποίοι 

προβλέπουν την ενεργοποίηση εκτεταμένων ΠΔ και ΥΑ, στα οποία εξειδικεύονται 

θέματα, που αναφέρονται σε γενικές γραμμές στην πρωτογενή νομοθεσία; 

Επίσης ,  μελετήθηκε  η εξωτερική μορφή των νόμων αυτών, ήτοι η έκταση 

τους καθώς και το περιεχόμενο τους. Ειδικότερα, έγινε καταμέτρηση των λέξεων του 

κάθε νομοθετήματος και των άρθρων που περιέχει. Επιπλέον, σε κάθε επιμέρους 

άρθρο, πραγματοποιήθηκε τόσο η καταμέτρηση των παραγράφων και των λέξεων 

που περιέχει όσο και χαρακτηρισμός του με βάση το περιεχόμενο του.  Με τον τρόπο 

αυτό κατηγοριοποιήθηκαν τα άρθρα του κάθε νόμου σε αορίστου και συγκεκριμένου 

περιεχομένου. 

Στα πρώτα κεφάλαια παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο έχει 

στηριχθεί όλη η ερευνητική προσπάθεια. Ειδικότερα , στο πρώτο κεφάλαιο  

παρουσιάζεται  η θεωρία των μεταρρυθμίσεων , με έμφαση στο ρόλο των παικτών 

αρνησικυρίας (veto players), καθώς και το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η 

εφαρμογή της θεωρίας των αρνησίκυρων δρώντων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται  τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες 

νομοθέτησης καθώς η νομοθετική διαδικασία στην Ελλάδα και τα θεσμικά της 

εργαλεία, ενώ στο τρίτο γίνεται μια αναφορά στο ρόλο που διαδραμάτιζε η Ε.Ε στην 

διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής μεταρρυθμίσεων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε και αναπτύχθηκε για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της 

νομοθετικής παραγωγής των επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων στους τομείς 

Περιβάλλοντος και ΑΠΕ. Γίνετε μια αναλυτική παρουσίαση των βημάτων που 

ακολουθήθηκαν , των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν και των δεικτών που 

κατασκευάστηκαν για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών αυτών.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα ευρήματα της 

έρευνας για κάθε νόμο ξεχωριστά σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. Λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εμπλεκόμενων 

παικτών και οι προτιμήσεις αυτών , η εγγύτητα στο χρόνο των εκλογών , το ποσοστό 

των εκλογών , το ποσοστό εδρών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η εσωτερική 
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συνοχή του κυβερνώντος κόμματος και ο βαθμός μεταρρυθμιστικής συναίνεσης εκ 

μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

Στο έκτο  κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, που 

προκύπτουν από την ερμηνεία των πορισμάτων του προηγούμενου κεφαλαίου. Γίνετε 

μια σύγκριση μεταξύ των νομοθετημάτων που εξετάστηκαν.   

Σκοπός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι να ρίξει φως  στο πώς 

επιλέγει η εκάστοτε κυβέρνηση, ως ο βασικότερος παίκτης αρνησικυρίας στο παίγνιο 

της νομοθέτησης και της μεταρρύθμισης μιας δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας, να 

χρησιμοποιήσει τους νόμους, προκειμένου να επιτύχει τα αρεστά προς αυτή 

αποτελέσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.1. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

Η βούληση της κυβέρνησης εκφράζεται μέσω της νομοθέτησης.                      

Η νομοθέτηση αποτελεί  την προϋπόθεση της μεταρρυθμιστικής αλλαγής μιας 

δημόσιας πολιτικής. Στην Βουλή συζητείται και ψηφίζεται η νομοθεσία ενώ η 

κυβέρνηση έχει ως απώτερο στόχο την εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών που 

προάγουν το δημόσιο συμφέρον. Δημιουργούνται θεσμοί και διαδικασίες, 

κατανέμονται αρμοδιότητες στα όργανα της  διοίκησης και  δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στους πόρους που παρέχονται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Η ψήφιση 

ενός πρωτογενούς πλέγματος νόμων δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Δεν μπορούμε 

να πούμε δηλαδή ότι επήλθε πλήρη αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων. Για 

να θεωρηθεί επιτυχής μια μεταρρύθμιση δύο είναι τα ενδεχόμενα: Το ένα είναι όταν 

καταφέρνουν να θεσπίζονται όλα τα δευτερογενή διοικητικά μέτρα και να τίθενται σε 

λειτουργία τα νέα εργαλεία πολιτικής
1
. Ενώ το άλλο, όταν μια μεταρρύθμιση 

καταφέρει να φέρει εις πέρας όλα τα επιθυμητά αποτελέσματα και να εκπληρώσει 

όλους τους πολιτικούς στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε. Στην ερευνά μας θα 

περιοριστούμε στον πρώτο τρόπο ορισμού  της επιτυχίας μια μεταρρύθμισης. 

Όμως υπάρχει και η περίπτωση μια μεταρρύθμιση να μην είναι επιτυχής και  

 συνήθως την συνδέουμε με την ανατροπή της μεταρρύθμισης δηλαδή με την 

απόσυρση του νομοσχεδίου. Υπάρχει και άλλη μια κατηγορία αυτή της έμμεσης 

ανατροπής της μεταρρύθμισης, η οποία διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

I. ανατροπή της μεταρρύθμισης με άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. Συνήθως 

γίνεται λόγω έντονων κοινωνικών αντιδράσεων. Οι αντιδράσεις αυτές 

προκαλούν  στην κυβέρνηση φόβο για το πολιτικό κόστος που πρόκειται να 

ακολουθήσει. 

                                                 
1
 Αλεξόπουλος, Νεκτάριος (2004): “Veto players στο ελληνικό πολιτικό σύστημα”, στο: 

Κοντογιώργης, Γιώργος, Κ. Λάβδας, Μαρία Μενδρινού, Δ. Χρυσοχόου (2004): Τριάντα χρόνια 

δημοκρατία, Το πολιτικό σύστημα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας (1974-2004). Αθήνα: Κριτική 
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II. αλλαγή πορείας και στόχων από τον επόμενο υπουργό της ίδιας κυβέρνησης 

οδηγεί σε ανατροπή της μεταρρύθμισης μέσα από ακυρωτικές και 

τροποποιητικές διαδικασίες. 

III. η επόμενη κυβέρνηση μέσα από τροποποιητικές διαδικασίες και ακυρώσεις  

οδηγεί σε ανατροπή και σε μη ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής 

διαδικασίας.  

Οι μεταρρυθμίσεις είναι παρά πολύ σημαντικές διότι βοηθούν και 

συνδράμουν στις ριζικές αλλαγές που μπορούν να επιτευχθούν σε διάφορους τομείς, 

γι’αυτό και θα ήταν σωστό να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «μεταρρύθμιση». 

Σύμφωνα με τον Peter Hall
2
 η προσέγγιση των δημοσίων πολιτικών γίνεται ανάλογα 

με την ένταση των αλλαγών που περιέχουν και χωρίζετε σε 3 επίπεδα: 

1. Η αλλαγή της πρώτης τάξης, όπου  προσαρμόζεται ο τρόπος χρήσης 

του εργαλείου για την αντιμετώπιση νέων αναγκών ή μεταβαλλόμενων 

καταστάσεων και εδώ εντάσσεται ή προσαυξητική αλλαγή. 

2. Η αλλαγή δευτέρας  τάξης , που σημαίνει αλλαγή των εργαλείων 

πολιτικής και είναι περισσότερο δραστική από την πρώτη. 

Ανάμεσα στις αλλαγές της 1ης και 2ης τάξης υπάρχει ένα κοινό 

χαρακτηριστικό σε ότι αφορά την αλλαγή πολιτικής σε χρονική στιγμή 1 με σκοπό να 

αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πολιτικής σε χρονική στιγμή 0, η οποία προφανώς 

δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ωστόσο ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Η 

πρωτοβουλία για την αλλαγή (καινοτομία) και στις δυο αυτές περιπτώσεις συχνά, αν 

και όχι αποκλειστικά, ανήκει στους γραφειοκράτες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής. Πρόκειται για εσωτερική διαδικασία 

(inside the state) όπου η δημόσια διοίκηση λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς εξωτερικές 

πιέσεις από ομάδες συμφερόντων ή την κοινή γνώμη.  

3. Η αλλαγή τρίτης τάξης σημαίνει «τομή πολιτικής», όπου αλλάζουν και 

τα εργαλεία και οι στόχοι 

Εδώ, απ’ ότι παρατηρούμε η αλλαγή έρχεται σε αντίθεση με τις αλλαγές 1ης 

και 2ης τάξης που προαναφέραμε λόγω του ότι το κίνητρο εντοπίζεται στην κοινωνία 

                                                 
2
 Hall P. Policy Paradigms , social learning and the state: the case of economic policy-making in 

Britain, Working Paper 1990 
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ή την αγορά, προέρχεται δηλαδή από εξωτερικούς παράγοντες και η επικείμενη 

αλλαγή λαμβάνει δημοσιότητα και γίνεται μείζον κοινωνικό ζήτημα και αντικείμενο 

εκλογικής αντιπαράθεσης. Η αλλαγή πολιτικής δεν είναι αποτέλεσμα της αυτόνομης 

πρωτοβουλίας του κράτους αλλά η ανταπόκρισή του στο δημόσιο αίτημα. Στην 

αλλαγή 3ης τάξης, οι πολιτικοί και όχι οι γραφειοκράτες έχουν τον κυρίαρχο ρόλο. 

Μια μεταρρύθμιση αφορά  το δεύτερο και το τρίτο είδος αλλαγής πολιτικής και 

αποτελεί πρόθεση της κυβέρνησης να επιφέρει  μια σημαντική αλλαγή. Η νομοθετική 

πρόταση συνιστά  την πρώτη εκδήλωση αυτής της πρόθεσης.  

Για να καταλάβουμε το ρόλο της κυβέρνησης στην νομοθετική διαδικασία θα 

χρησιμοποιήσουμε την θεωρία των παικτών αρνησικυρίας. 

 

1.2.  ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΙΑΣ 

 

Μια πολιτική για να νοηματοδοτηθεί ως μεταρρυθμιστική οφείλει να παρέχει 

δραστικές αλλαγές, είτε αυτές αφορούν τα εργαλεία, είτε στους στόχους της 

πολιτικής. Κάθε τέτοια  δραστική αλλαγή εκλαμβάνεται ως αλλαγή του status quo, 

του πολιτικού πλαισίου εντός του οποίου υλοποιούνται οι πολιτικές, αλλά δίνονται 

ταυτόχρονα και οι κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή τους. Κάθε αλλαγή του 

status quo προϋποθέτει την συμφωνία ενός ορισμένου αριθμού ατομικών ή 

συλλογικών υποκειμένων, οι οποίοι ονομάζονται από τον Τσεμπελή παίκτες 

αρνησικυρίας. Κατά τον Τσεμπελή: «Αρνησίκυρος παίκτης είναι το μονοπρόσωπο ή 

συλλογικό υποκείμενο,  συναίνεση του οποίου (αποφασιζόμενη κατά πλειοψηφία, 

οσάκις πρόκειται περί συλλογικών παικτών) είναι αναγκαία για την αλλαγή 

πολιτικής, είτε λόγω του ρόλου που έχει από το Σύνταγμα, είτε λόγω της θέσης που 

έχει ο παίκτης αυτός στο πολιτικό παιχνίδι της διακυβέρνησης
3
». Όταν οι 

αρνησίκυροι παίκτες ορίζονται από το Σύνταγμα, τότε ονομάζονται θεσμικοί. 

Έτσι οι αρνησίκυροι δρώντες μπορεί να εμφανιστούν μέσα στο κομματικό σύστημα, 

στον τρόπο άσκησης της νομοθετικής εξουσίας, στο πλαίσιο της δικαστικής εξουσίας, 

και μέσα από το βαθμό αυτονομίας της διοίκησης στη φάση υλοποίησης πολιτικών. 

Όσον αφορά την διαδικασία λήψης απόφασης είναι εξαρτημένη από 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των παικτών αρνησικυρίας, τα οποία ορίζονται από 

                                                 
3
Τσεμπελής, Γ (2003), «Λήψη Αποφάσεων στα Πολιτικά Συστήματα: Αρνησίκυροι Παίκτες», 

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ειδική έκδοση. Σελ.24 
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τους πολιτικούς θεσμούς και είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά ή να 

κατευθύνουν την έκβαση της πολιτικής διαδικασίας. Σ’ αυτό το στάδιο της λήψης 

απόφασης αρνησίκυρος δρών είναι η κυβέρνηση. 

Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: 

 ο αριθμός των παικτών αρνησικυρίας 

 οι αποστάσεις ανάμεσά τους 

 ο βαθμός συνοχής στο εσωτερικό τους 

Οι πολιτικοί θεσμοί ορίζουν επίσης την λειτουργία των θεσμικών δρώντων 

στην πολιτική διαδικασία και τα εργαλεία που έχει ο καθένας στη διάθεσή του.  

Σημαντική θεωρείται επίσης η καταγραφή και ποιοτική αποτίμηση των 

προτιμήσεων των αρνησίκυρων δρώντων σε σχέση με την ακολουθούμενη πολιτική. 

Φυσικά αξίζει να  σημειωθεί ότι δεν είναι μία σταθερά παράμετρος καθώς είναι 

δυνατόν να αλλάξει ακόμα και κατά τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης της ίδιας 

πολιτικής (πχ. όταν ένας δρών υπαναχωρεί από τις αρχικές του προτιμήσεις). Είναι  

αρκετά σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις να γνωρίζουμε τις προτιμήσεις γιατί μέσω 

αυτών οδηγούμαστε  και στην ορθή πρόβλεψη για αλλαγή πολιτικής. Ακόμα και σε 

περιπτώσεις που είναι μεγάλος αριθμός αρνησίκυρων δρώντων η λήψη απόφασης για 

ανατροπή του status quo διευκολύνεται από, μια πιθανή σύγκλιση των προτιμήσεων 

αυτών για να το ανατρέψουν. Αντίστοιχα, είναι πιθανό σε ένα σύστημα με μικρό 

αριθμό αρνησίκυρων δρώντων να υπάρχει έντονη διαφοροποίηση των προτιμήσεων 

αυτών οπότε το status quo να μένει σταθερό ή να πραγματοποιούνται προσαυξητικές 

μόνο αλλαγές.  
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 1.3.  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΣΙKΥΡΩΝ ΔΡΩΝΤΩΝ 

 

Στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις είναι συνήθως μονοκομματικές , γεγονός που 

παραπέμπει στην ύπαρξη ενός παντοδύναμου παίκτη αρνησικυρίας, που μπορεί με 

ευκολία, εφόσον το επιθυμεί, να μεταρρυθμίσει την υπάρχουσα κατάσταση σε μια 

δημόσια πολιτική.  Αυτό φυσικά τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αλλάξει. Από το 

2010 και μετά από την υπογραφή των μνημονίων οι κυβερνήσεις δεν είναι πλέον 

μονοκομματικές, αλλά υπάρχουν και κυβερνήσεις συνασπισμού. Η ύπαρξη ενός μόνο 

δρώντα στο πεδίο λήψης των αποφάσεων εμπεριέχεται ως ακραία-οριακή στο 

υπόδειγμα των αρνησίκυρων δρώντων. Η ύπαρξη του μοναδικού αρνησίκυρου 

δρώντα αυξάνει την πιθανότητα να έχουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις στο 

ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αυτό το παρατηρούμε περισσότερο στο Ελληνικό 

πολιτικό σύστημα, λόγω της υπερσυγκέντρωσης εξουσίας και στην δύναμη λήψης 

αποφάσεων σε ένα μόνο πρόσωπο αυτό του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση είναι ο 

μόνος παίκτης αρνησικυρίας στο πολιτικό σύστημα  και μπορεί να πραγματοποιήσει 

όποια αλλαγή αυτός επιθυμεί και όποτε την θέλει. Όλο αυτό αποτελεί αναγκαία αλλά 

όχι ικανή συνθήκη. Η ύπαρξη ενός δρώντα δε σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα εμπλακεί 

σε μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Πρέπει ο δρών να αποφασίσει να αλλάξει το status 

quo, εκδηλώνοντας την προτίμησή του για μια νέα πολιτική, που δύναται να απέχει 

πολύ ή λίγο από την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση. Έτσι, στην απόπειρα 

κατανόησης του φαινομένου των μεταρρυθμίσεων, πρέπει πρώτα να καταγράψουμε 

τις συγκεκριμένες προτιμήσεις των δρώντων αρνησικυρίας σε σχέση με το status quo. 

Μια μεταρρυθμιστική πρόταση έχει περισσότερες πιθανότητες να υιοθετηθεί από μια 

μονοκομματική κυβέρνηση που μπορεί να ελέγχει απόλυτα το νομοθετικό σώμα σε 

μόνιμη βάση και σε ευρεία κλίμακα, λόγω του ότι διαθέτει και την πλήρη πλειοψηφία 

του Κοινοβουλίου. 

Σ’ όλη αυτή την διαδικασία είναι αξιοσημείωτο να τονίσουμε ότι μιλάμε για 

συλλογικούς παράγοντες, όπου μεγάλη σημασία έχει και η εσωτερική συμπεριφορά 

τους στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 

Δεν αρκεί να θέλει μόνο η ηγεσία την ανατροπή του status quo, θα πρέπει και οι 

εσωτερικοί παράγοντες να "κλείνουν" προς αυτή την θέση και να μην υπάρχουν 

εσωτερικές διαφοροποιήσεις οι οποίες λειτουργούν ως παράγοντες βέτο κατά τη 
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φάση της υλοποίησης. Οπωσδήποτε η εσωτερική συνοχή δεν κινδυνεύει από κάποιες 

μικρές ιδεολογικές αποκλίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν μεταξύ των μελών 

τους αλλά από μεγάλες ιδεολογικές διαφορές οι οποίες "χωρίζουν" τα μέλη του 

κόμματος και μερικές φορές τα φέρνουν αντιμέτωπα με την ίδια την ηγεσία. Η 

συνοχή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αλληλοσυνδέεται με την κομματική 

πειθαρχία που ενδέχεται να το διέπει και αυτό, λόγω του ότι αφορά μόνο τις απόψεις 

στο εσωτερικό του κόμματος πριν καν την απόφαση για δράση. 

Φυσικά στο στάδιο σχεδιασμού της πολιτικής προστιθέμενη είναι και η αξία 

της δημόσιας διοίκησης. Τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης προσπαθούν να 

επηρεάσουν την κυβερνητική ατζέντα με 
4
 κίνητρο την εξέλιξη της καριέρας τους.  

Ωστόσο, η εμπλοκή της δημόσιας διοίκησης στην φάση της υλοποίησής της 

αφήνει ελάχιστα χρόνο να σκεφτεί νέες ιδέες. Αυτό αφορά κυρίως τα μεσαία στελέχη 

της διοίκησης, που εμπλέκονται στην υλοποίηση και όχι στα διευθυντικά στελέχη 

κεντρικών υπηρεσιών υπουργείων και οργανισμών, που συνήθως υπηρετούν κοντά 

στους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Ο ρόλος των στελεχών αυτών είναι 

σημαντικός στον καθορισμό και την εξειδίκευση των εναλλακτικών που τούς 

παραγγέλνονται από τους πολιτικούς προϊσταμένους τους. Είναι αυτοί που 

συντάσσουν τα σχέδια νόμων και προετοιμάζουν νέες προτάσεις για την «κατάλληλη 

ώρα». 

Και οι ομάδες συμφερόντων συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων
5
. Οι ίδιοι οι πολίτες συμμετέχουν σε αυτό "υποχρεωτικά" μέσα από 

σωματειακές ενώσεις, οι οποίες βασίζονται  στην οργάνωση του οικονομικού 

συστήματος. Οι σωματειακές αυτές ενώσεις  έχουν την δυνατότητα να δράσουν ως 

αποτελεσματικοί αρνησίκυροι δρώντες , ανάλογα με τον αριθμό των μελών της 

ομάδας πίεσης και το βαθμό διάχυσης του κόστους -  οφέλους στους δρώντες από την 

επιδιωκόμενη πολιτική. Υπάρχει όμως και η αντίθετη πλευρά αυτή των θιγόμενων 

ομάδων. Αυτές οι ομάδες έχουν ως απώτερο σκοπό την διασύνδεση τους με πολιτικά 

πρόσωπα προκειμένου να τους εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα τους και έτσι 

δημιουργούνται οι λεγόμενες «πελατειακές σχέσεις». Όλο αυτό προκαλεί όμως τον 

εγκλωβισμό των κυβερνήσεων στην εξυπηρέτηση αυτών των θελημάτων και αυτό με 

                                                 
4
 Αλεξόπουλος, Νεκτάριος (2004): “Veto players στο ελληνικό πολιτικό σύστημα”, στο: 

Κοντογιώργης, Γιώργος, Κ. Λάβδας, Μαρία Μενδρινού, Δ. Χρυσοχόου (2004): Τριάντα χρόνια 

δημοκρατία, Το πολιτικό σύστημα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας (1974-2004). Αθήνα: Κριτική 
5
 Λάβδας Α. Κωνσταντίνος Συμφέροντα και Πολιτική "Οργάνωση Συμφερόντων και Πρότυπα 

Διακυβέρνησης" Εκδόσεις Παπαζήση. 
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την σειρά του συμβάλει στη σταθερότητα της πολιτικής για την διατήρηση του status 

quo που ικανοποιεί αυτές τις ομάδες. Όταν ο σκοπός τέτοιων ομάδων αποκαλύπτεται, 

παύει πλέον η δράση τους να είναι αποτελεσματική. 

Ένα ερώτημα που μας δημιουργείται όμως είναι και το εάν και κατά πόσο οι 

δικαστές είναι παίκτες αρνησικυρίας. Το δικαστικό σώμα έχει ως απώτερο στόχο την 

την διασφάλιση της σύννομης εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων έτσι εν 

πρώτης δεν φαίνεται να αποτελεί παίκτη αρνησικυρίας. 

Η περίπτωση όμως που μπορεί να δράσει το Συνταγματικό Δικαστήριο ως δρώντας 

αρνησικυρίας είναι γιατί το δικαστικό σώμα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη 

συνταγματικότητα των νόμων με το να ερμηνεύει συνταγματικές διατάξεις. Τα 

νομοθετικά σώματα έχουν υπόψη τους ότι οι πράξεις τους μπορεί να απορριφθούν 

από τα Συνταγματικά Δικαστήρια. Ωστόσο μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι οι 

δικαστές των Συνταγματικών Δικαστηρίων όταν επιλέγονται, διορίζονται από την 

Κυβέρνηση, αυτοί αποτελούν παίκτες αρνησικυρίας που απορροφούνται από αυτήν
6
. 

Στην χώρα μας το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) μπορεί να μπλοκάρει ή 

να τροποποιήσει ένα νόμο ή ένα σχέδιο ΠΔ με όπλο την αντισυνταγματικότητα. Το 

γεγονός αυτό είναι σπάνιο καθώς δεν είναι συχνό το φαινόμενο σύγκρουσης του ΣτΕ 

με την εκφρασμένη βούληση της εκτελεστικής εξουσίας στη φάση της παραγωγής της 

πρωτογενούς νομοθεσίας. Αν συμβεί , είναι εφικτό μόνο στην έκδοση του 

δευτερογενούς δικαίου , οπότε το ΣτΕ αποτελεί παράγοντα βέτο
7
.  

Οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια ακολουθούν μια πάγια τακτική 

εκδίδοντας νόμους με την μορφή γενικού πλαισίου , οι οποίοι εξειδικεύονται με την 

έκδοση των ΠΔ και ΥΑ. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση του ρόλου της 

δικαιοσύνης καθώς όλα τα ΠΔ , πριν την έκδοση τους, ελέγχονται διεξοδικά από το 

έκτο τμήμα του ΣτΕ. Εκεί υπάρχει περίπτωση να « μπλοκάρει» η έκδοσή τους, αν 

διαφωνεί με την μεταρρύθμιση που προωθεί η εκάστοτε κυβέρνηση. 

 

 

 

                                                 
6
 Τσεμπελής Γ. 2008 Παίκτες Αρνησικυρίας Αθήνα, Εκδόσεις: Παπαζήση 

7
 Αλεξόπουλος, Νεκτάριος (2004): “Veto players στο ελληνικό πολιτικό σύστημα”, στο: 

Κοντογιώργης, Γιώργος, Κ. Λάβδας, Μαρία Μενδρινού, Δ. Χρυσοχόου (2004): Τριάντα χρόνια 

δημοκρατία, Το πολιτικό σύστημα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας (1974-2004). Αθήνα: Κριτική 

Σελ.194-195 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

2.1.  ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Η πολιτική εξουσία μέσω της νομοθέτησης καθορίζει τους στόχους πολιτικής, 

τα μέσα που θα διαθέσει καθώς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν  για την 

επίτευξή τους. Στα κοινοβουλευτικά συστήματα κατά το στάδιο της λήψης 

αποφάσεων μοναδικός παίκτης είναι η κυβέρνηση.  Ο βασικότερος παίκτης όλων 

είναι το κυβερνών κόμμα, το οποίο διαθέτει και την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στην 

Βουλή. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτού είναι και η εσωτερική συνοχή κάθε κόμματος. 

Στη φάση της υλοποίησης πολιτικών δημόσια διοίκηση και δικαστήρια μπορούν να 

μπλοκάρουν  μια μεταρρύθμιση. Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων αποτελούν οι νόμοι. Ο νόμος υπαγορεύει τι πρέπει να κάνει η 

διοίκηση έτσι ώστε να εφαρμοστεί η κυβερνητική πολιτική. Οι νόμοι αποβλέπουν 

στην επίτευξη και στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που επιθυμεί 

μια κυβέρνηση και γι’αυτό ακριβώς τον λόγο τίθενται και σε ισχύ. Οι πολίτες 

ενδιαφέρονται για τις συνέπειες που θα επιφέρει ένας νόμος και όχι για τον τρόπο που 

αυτός έχει σχεδιαστεί. Αν ο πολίτης μείνει ικανοποιημένος θα επιδοκιμάσει τον 

αρμόδιο Υπουργό και την κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Εφόσον ένας πολιτικός  

ενδιαφέρεται για την επανεκλογή του , αυτό συνιστά το κίνητρο για επιτυχείς 

μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και με τα χαρακτηριστικά 

που θα συγκεντρώνει ο νόμος. Ο τρόπος που θα σχεδιαστεί ένας νόμος θα ασκήσει 

κατ’επέκταση επίδραση και ως προς το πώς και κατά πόσο αυτός θα εφαρμοστεί. Η 

νομοθετική ατζέντα ορίζεται από την Κυβέρνηση. Στην ανάλυσή μας οι δύο βασικοί 

παίκτες είναι, από τη μια πλευρά οι Υπουργοί, οι οποίοι είναι ανώτατοι διοικητικοί 

λειτουργοί και προΐστανται υπουργείων και ενός συνόλου δημοσίων υπηρεσιών, που 

συγκροτούν το υπουργείο και από την άλλη οι γραφειοκράτες. Τα αποτελέσματα των 

δημοσίων πολιτικών προσδιορίζονται εν μέρει από τους Υπουργούς, που συντάσσουν 

τους νόμους
8
 και εν μέρει από τον τρόπο που οι γραφειοκράτες, κατέχοντας 

εξειδικευμένη γνώση,  θα τους εφαρμόσουν.  Υπάρχουν ασφαλώς και άλλοι παίκτες, 

                                                 
8
 Ουσιαστικά αυτό γίνεται από  επιτελικά στελέχη και συνεργάτες που βρίσκονται κοντά στον 

Υπουργό, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία σχεδιασμού ενός νομοσχεδίου. 
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όπως ο Πρωθυπουργός
9
, ο οποίος θεσμικά αποφασίζει την ατζέντα, τα δικαστήρια

10
, 

σύμβουλοι και ερευνητές, τα πολιτικά κόμματα.  

Δύο είναι οι βασικές επιλογές για τη νομοθετική παραγωγή ο σχεδιασμός 

νόμων
11

:  

 είτε αφηρημένου  

  είτε συγκεκριμένου περιεχομένου.  

Οι συγκεκριμένου περιεχομένου νόμοι έχουν μεγάλη έκταση και εξειδικευμένη 

γλώσσα, εμπεριέχοντας λεπτομερείς διατάξεις για τον τρόπο εφαρμογής μιας 

πολιτικής. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, οι υπουργοί αναδεικνύονται σε 

ισχυρούς παίκτες, οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί που έχουν τον ουσιαστικό έλεγχο 

στην άσκηση πολιτικής σε ένα δεδομένο πεδίο. Κατ’ αντιδιαστολή, οι αφηρημένοι 

νόμοι έχουν μικρότερη έκταση, διαθέτουν πολλές εξουσιοδοτικές διατάξεις, με 

συνέπεια να παρέχουν ευρύτερο πεδίο εξειδίκευσης και διακριτικής ευχέρειας δράσης 

για τους γραφειοκράτες της Δημόσιας Διοίκησης. Άλλωστε, τέτοιοι νόμοι 

εμπεριέχουν μόνον βασικές και κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, αφήνοντας 

συνήθως ανοικτό προς ρύθμιση το πεδίο των ειδικότερων θεμάτων που 

περιλαμβάνουν. Γενικεύοντας, η μεγαλύτερη έκταση ενός νόμου θέτει περισσότερους 

περιορισμούς σε άλλους –πλην των Υπουργών– παίκτες και το αντίστροφο, δηλαδή η 

μικρή έκταση παρέχει μεγαλύτερη ευχέρεια δράσης στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και 

στα δικαστήρια. 

Η επιλογή αφηρημένων ή συγκεκριμένων νόμων σχετίζεται και με την 

πρόθεση των υπουργών για «τιθάσευση» των γραφειοκρατών και της ερμηνευτικής 

δυνατότητας των δικαστών. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι νόμοι καταδεικνύουν 

διαφάνεια προτιμήσεων και προθέσεων από την πλευρά των υπουργών κατά τη 

διαδικασία παραγωγής μιας δημόσιας πολιτικής. Παράλληλα, όμως, αυξάνουν τις 

                                                 
9
 Ο Πρωθυπουργός είναι ο ανώτατος προϊστάμενος της Δημόσιας Διοίκησης.  Κατευθύνει τις ενέργειες 

της Κυβέρνησης καθώς και των δημοσίων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής 

πολιτικής μέσα στο πλαίσιο των νόμων (αρθ.82 παρ.2 Σ). Παρακολουθεί τη δράση της δημόσιας 

διοίκησης χωρίς να ενεργεί απευθείας, αλλά διαμέσου των αρμοδίων υπουργών. Προσδιορίζει τη 

σύνθεση της Κυβέρνησης, διότι αυτός προτείνει και επιλέγει τους υπουργούς και στη συνέχεια 

προσδιορίζει τις αρμοδιότητες των υπουργών Επικρατείας και των υφυπουργών. 
10

 Το Συμβούλιο της Επικρατείας λειτουργεί ως ανώτατο διοικητικό δικαστήριο και αποτελεί και 

ανώτατο γνωμοδοτικό συμβούλιο της κεντρικής διοίκησης. Ασκεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθ.95 

παρ.1 εδ.δ΄), «την αρμοδιότητα διοικητικής κατουσία φύσης, επεξεργασίας όλων των διαταγμάτων που  

έχουν κανονιστικό χαρακτήρα». 
11

 Huber John D & Shipan Charles R (2002): Deliberate discretion? : The institutional foundations of 

bureaucratic autonomy. Cambridge University Press. 
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πιθανότητες μη συμμόρφωσης εκ μέρους των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, 

καθώς θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στην αυτονομία της δράσης τους, με 

συνέπεια την εκδήλωση αντιδράσεων και τη μη συμμόρφωσή τους σε ορισμένες 

περιπτώσεις. Γενικότερα, σε περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ υπουργών και 

γραφειοκρατών ή δικαστών, οι νόμοι που σχεδιάζονται είναι συγκεκριμένοι, 

διασφαλίζοντας την κατά το δυνατόν απαρέγκλιτη εφαρμογή των υπουργικών 

σχεδιασμών. 

Σημαντική παράμετρος σχεδίασης ενός νόμου είναι  ο τελικός αριθμός των 

παρεχόμενων εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων ή 

Υπουργικών Αποφάσεων που θα εμπεριέχονται. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

υποδηλώνει την πρόθεση του νομοθέτη να ρυθμίσει ένα ζήτημα σε μελλοντική 

χρονική στιγμή που εκείνος θα καθορίσει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιλέγεται 

ουσιαστικά ο αριθμός των παικτών με τους οποίους θα συγκρουστεί, το χρονικό 

σημείο αυτής της σύγκρουσης αλλά και ο τρόπος της. Σε άμεση συνάρτηση βρίσκεται 

και το ζήτημα του χρόνου τελικής έκδοσης μιας εξουσιοδοτικής διάταξης, με τις 

μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις να θέτουν υπό σοβαρή αμφισβήτηση την 

ουσιαστική και ειλικρινή βούληση του νομοθέτη να προχωρήσει την υλοποίηση της 

μεταρρύθμισης. 

Παρόλο που οι υπουργοί και οι συνεργάτες τους θεωρείται ότι διαθέτουν την 

ικανότητα και την επάρκεια να σχεδιάσουν νόμους συγκεκριμένους και λεπτομερείς, 

εν τούτοις η τελική επιλογή τους επηρεάζεται και από την ύπαρξη κυβερνητικής 

σταθερότητας. Δηλαδή, όταν οι πολιτικές συνθήκες ευνοούν την κυβερνητική 

αστάθεια και οι πιθανότητες παραμονής στην εξουσία είναι λίγες, συνηθέστερα 

σχεδιάζονται αφηρημένοι νόμοι. Στις περιπτώσεις ύπαρξης κυβερνήσεων 

συνασπισμού, αυξάνονται οι πιθανότητες σύγκρουσης στο εσωτερικό της 

κυβέρνησης. Σύμφωνα με την θεωρία των παικτών αρνησικυρίας  αυτό απορρέει από 

το γεγονός ότι, όταν δημιουργούνται πολιτικοί συνασπισμοί, ο αριθμός των παικτών 

διευρύνεται καθώς και η πιθανότητα εμφάνισης απόκλισης στις προτιμήσεις 

νομοθέτησης. Κατά συνέπεια, εφόσον το νομοθετικό σώμα είναι διαιρεμένο, η 

νομοθεσία γίνεται περισσότερο άκαμπτη, προσπαθώντας να ενσωματώσει το σύνολο 

των επιθυμιών και των επιδιώξεων των κομμάτων που μετέχουν στο συνασπισμό. 

Ένας ακόμη παράγοντας επηρεασμού του τρόπου σχεδιασμού των νόμων 

είναι η χρονική συγκυρία της ψήφισής τους. Συνήθως, στην αρχή της 

κοινοβουλευτικής περιόδου ψηφίζονται νόμοι συγκεκριμένοι, εφόσον είναι νωπή 
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ακόμη η έκφραση της λαϊκής εντολής και υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για 

μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, στο διάστημα των επόμενων ετών που ακολουθούν, 

δίδεται επαρκές χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση των προωθούμενων 

μεταρρυθμίσεων.  

Απόρροια αυτού είναι άλλοτε οι νόμοι να είναι σύντομοι και άλλοτε μακροσκελείς. 

Ο μακροσκελής νόμος ρυθμίζει ειδικά και λεπτομερειακά ένα ζήτημα  και ένας πιο 

σύντομος νόμος αφορά τη γενική ρύθμιση ενός ζητήματος. Όσο πιο μακροσκελής 

είναι ένα νόμος , αυτό το καταλαβαίνουμε, είτε μετρώντας σελίδες, είτε μετράμε 

λέξεις, τόσο περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια των δρώντων  

(Υπουργοί, δημόσιες υπηρεσίες) κατά την εφαρμογή του
12

. Αυτό σημαίνει ότι ο 

νόμος έχει μικρότερη ανάγκη παράγωγου δικαίου για να παράγει αποτελέσματα. 

Για να καταλάβουμε καλύτερα το πόσο συγκεκριμένος και μακροσκελής ή 

αφηρημένος και σύντομος θα είναι ένας νόμος είναι πολύ δύσκολο διότι αυτό 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι Huber & Shipan
13

 αναφέρουν τέσσερις 

παράγοντες που καθορίζουν αν η νομοθεσία για ένα πεδίο δημόσιας πολιτικής θα 

είναι συγκεκριμένη ή αφηρημένη και είναι οι εξής: 

Ο βαθμός της πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα στους πολιτικούς που υιοθετούν την 

νομοθεσία και στους δρώντες που την εφαρμόζουν. Η πολιτική διαμάχη μεταξύ των 

πολιτικών και των γραφειοκρατών μπορεί να ωθήσει τους πολιτικούς να συντάξουν 

ειδικούς νόμους, που περιορίζουν την ελευθερία δράσης των γραφειοκρατών, στους 

οποίους δεν έχουν εμπιστοσύνη (οι πολιτικοί). Ωστόσο, ακόμη και αν έχουν οι 

πολιτικοί το κίνητρο να θεσπίσουν ειδικούς νόμους, η δυνατότητά τους να το 

πετύχουν εξαρτάται από τη νομοθετική τους ικανότητα, από το διαπραγματευτικό 

κλίμα που επικρατεί κατά την ψήφιση του νόμου ήτοι, από τις θεσμικές ρυθμίσεις 

που συγκεκριμενοποιούν τους δρώντες που πρέπει να συναινέσουν για να «περάσει» 

ο νόμος
14

, καθώς και από τη δυνατότητα των πολιτικών να ελέγξουν τους 

γραφειοκράτες με άλλο τρόπο. 

                                                 
12

 Huber John D & Shipan Charles R (2002): Deliberate discretion? : The institutional foundations of 

bureaucratic autonomy. Cambridge University Press. Σελ:73 
13

 Huber John D & Shipan Charles R (2002): Deliberate discretion? : The institutional foundations of 

bureaucratic autonomy. Cambridge University Press. Σελ:11 
14

 Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όταν περισσότεροι δρώντες έχουν την εξουσία να προτείνουν ή να 

«μπλοκάρουν» νομοθεσία υπάρχουν περισσότερα θεσμικά εμπόδια που εμποδίζουν τη νομοθεσία να 

«περάσει». 
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Η ικανότητα των πολιτικών να γράφουν λεπτομερείς νόμους. Συνάρτηση του 

επαγγελματισμού
15

 τους  είναι η ικανότητα των πολιτικών να γράφουν ειδικά 

νομοθετήματα. Φυσικά σε κοινοβουλευτικά συστήματα αυτή η ικανότητα θεωρείται 

επαρκής, διότι τα νομοσχέδια σχεδιάζονται και δομούνται από έμπειρους πολιτικούς, 

που συνήθως είναι μέλη του υπουργικού συμβουλίου, με την συνδρομή των 

επιτελείων
16

 τους. 

Το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης εντός της οποίας ψηφίζονται οι νόμοι (ύπαρξη 

παικτών αρνησικυρίας). 

Οι προσδοκίες που έχουν οι πολιτικοί για το πώς οι «εξωνομοθετικοί παράγοντες» 

(π.χ. τα δικαστήρια
17

) επηρεάζουν την εφαρμογή της πολιτικής. 

Παίκτες αρνησικυρίας θεωρούνται τα δικαστήρια, εφόσον εξετάζουν τη 

συνταγματική νομιμότητα κανονιστικών πράξεων ή διαταγμάτων
18

. Συγκεκριμένα, 

στα συστήματα του κοινού δικαίου, όπως η Μ. Βρετανία, το νομοθετικό πλαίσιο 

απαρτίζεται και από νομοθετήματα και από δικαστικές αποφάσεις. Αντίθετα, στα 

συστήματα του δημοσίου δικαίου, στις επίσημες πηγές δικαίου δεν συγκαταλέγεται η 

νομολογία των δικαστηρίων, αλλά υπάρχει αυστηρή ιεράρχηση των κανόνων δικαίου. 

Ο ρόλος των δικαστών περιορίζεται στην εφαρμογή των νόμων, όπως αυτοί 

εξειδικεύονται στα νομοθετήματα και τους νομικούς κώδικες. Από ερευνητική 

εργασία των Huber Shipan
19

 προκύπτει ότι  όταν οι νόμοι είναι αφηρημένοι, οι 

δικαστές είναι λειτουργούν σπανιότερα ως σύμμαχοι της νομοθετικής πλειοψηφίας 

στα συστήματα κοινού δικαίου από ότι στα συστήματα δημοσίου δικαίου. Εκεί 

αποδίδεται το γεγονός ότι οι νομοθέτες στα συστήματα κοινού δικαίου επιλέγουν τη 

χρήση ειδικών νόμων. Η ύπαρξη ισχυρής δικαστικής εξουσίας επομένως, αναγκάζει 

τους νομοθέτες να συντάσσουν νόμους που περιέχουν αρκετές λεπτομέρειες ώστε να 

«δένουν» τα χέρια των δικαστών. Βέβαια, ακόμη και οι λεπτομερείς διοικητικοί νόμοι 

έχουν περιθώρια ερμηνείας. 

Ο δικαστής μπορεί, εφόσον έχει διαφοροποιημένη προτίμηση για την 

παραγόμενη πολιτική, να την επηρεάσει στη φάση της υλοποίησης. Στην Ελλάδα  για 

                                                 
15

 Huber John D & Shipan Charles R (2002): Deliberate discretion? : The institutional foundations of 

bureaucratic autonomy. Cambridge University Press. Σελ187 
16

 Ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι και σύμβουλοι 
17 

Συχνά οι δικαστές εκδίδουν αποφάσεις που επηρεάζουν το περιεχόμενο των νόμων. Σχετική είναι η 

περίπτωση του αρ. 79 του ν.1566/1985, το περιεχόμενο του οποίου επηρέασαν οι αποφάσεις του ΣτΕ.  
18

 Τσεμπελής Γιώργος 2008: Παίκτες αρνησικυρίας: Πως λειτουργούν οι πολιτικοί θεσμοί Αθήνα: 

Παπαζήσης σελ:324 
19

 Huber John D & Shipan Charles R (2002): Deliberate discretion? : The institutional foundations of 

bureaucratic autonomy. Cambridge University Press. 
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παράδειγμα, το ΣτΕ μπορεί να αποκλίνει της ερμηνείας που επιθυμεί η εκτελεστική 

εξουσία όταν ξέρει ότι υπάρχει δυσκολία στην κυβέρνηση να επανέλθει με νέα 

συμπληρωματική διευκρινιστική νομοθεσία
20

. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί όταν η 

Κυβέρνηση αισθάνεται ανασφαλής για το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών και 

η αξιωματική αντιπολίτευση συμφωνεί με τη θέση του δικαστηρίου. 

Τα κανονιστικά διατάγματα ελέγχονται προληπτικά για τη συνταγματικότητα 

τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ
21

), κατ’ αυτόν τον τρόπο το δικαστήριο 

γίνεται παίκτης αρνησικυρίας στην  νομοθετική διαδικασία. Οι κυβερνήσεις την 

τελευταία δεκαετία επιλέγουν τον τύπο των Υπουργικών Αποφάσεων. Ο αριθμός των 

Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ) αυξάνεται συνεχώς , ενώ τα Προεδρικά διατάγματα 

(ΠΔ) παραμένουν σχετικά σταθερά και πολύ λιγότερα από τις ΥΑ, οι οποίες 

ελέγχονται ex post για τη συνταγματικότητα τους, κατόπιν προσφυγής κατά της 

διοίκησης
22

. Αποτέλεσμα αυτού να παρακάμπτεται το  ΣτΕ και οι δικαστές δε 

γίνονται παίκτες αρνησικυρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20. Shepsle, K. and Bonchek, M. (1997), Analyzing Politics: Rationality, Behavior and Institutions, 

NY: Norton. 

Tsebelis, G. (2002), Veto players: How Political Institutions work New Jersey: Princeton Univ. Press - 

(1995), Decision making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, 

Multicameralism, and Multipartyism” British Journal of Political Science 25: 289-326 

21 Σύνταγμα : άρθρο 95 παράγραφος 1δ 
22

 Alexopoulos Aris (2011)« Creece: Government as the dominant player» στο :Rasch & Tsebelis : The 

Role of Governments in Legislative Agenda Setting , London: Routledge σελ: 15,36 διάγραμμα 3 

http:// www.arisalexopoulos.gr/kefalaiasebiblia.htm 
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2.2.  Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Στην Ελλάδα μετά το 1974 και μέχρι το 2010 οι κυβερνήσεις που προκύπτουν 

είναι σχεδόν πάντα μονοκομματικές
23

. Είναι ισχυρές νομοθετικά, εφόσον η 

κομματική ηγεσία ελέγχει αποτελεσματικά τα μέλη  της κοινοβουλευτικής ομάδας 

και μπορεί να επιβάλλει τη λεγόμενη «κομματική πειθαρχία». Τα ελληνικά 

κοινοβουλευτικά κόμματα γενικά εμφανίζονται ικανά να επιβάλλουν στους 

βουλευτές αυτή την κομματική πειθαρχία. Απόρροια αυτού είναι το γεγονός ότι  η 

κυβέρνηση ανάγεται σε έναν παίκτη αρνησικυρίας με υψηλή εσωτερική συνοχή που 

μπορεί να δράσει ως ενιαίος δρώντας στην νομοθετική διαδικασία
24

. 

Ο έλεγχος της κυβερνητικής ατζέντας αφορά κυρίως ένα σύνολο θεσμικών 

ρυθμίσεων, οι οποίες παραχωρούνται στις κυβερνήσεις από τα Συντάγματα, 

εξασφαλίζοντας τους το πλεονέκτημα θέσης στη νομοθετική διαδικασία
25

. Σύμφωνα 

με το Σύνταγμα της Ελλάδας (1975/1986/2001) «το δικαίωμα πρότασης νόμων 

ανήκει στη Βουλή και στην κυβέρνηση
26

». Η κατανόηση των θεσμικών ρυθμίσεων 

επιτυγχάνεται μέσα από την σχηματική παρουσίαση της νομοπαραγωγής, η οποία 

εξελίσσεται στα εξής διακριτά στάδια: 

 

 ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ                       Το νομοθέτημα υποβάλλεται στην 

αρμόδια επιτροπή όπου ψηφίζεται πρώτα κατ’αρχήν έπειτα κατ’άρθρο 

και εντέλει στο σύνολό του. Η επιτροπή μετά την συνταγματική 

αναθεώρηση του 2001 έχει το δικαίωμα όχι μόνο να ψηφίσει αλλά και 

να τροποποιήσει το αρχικό κείμενο και να το υποβάλλει στην 

Ολομέλεια μαζί με την έκθεσή της
27

. 

 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ                     Το νομοθέτημα στην περίπτωση που 

έχει υπερψηφιστεί από τα 4/5 της επιτροπής υποβάλλεται απευθείας 

για ψήφιση στην Ολομέλεια. Αλλιώς το τροποποιημένο από την 

                                                 
23 Εξαίρεση Κυβερνήσεων 1989-1990. 

 

24
 Alexopoulos Aris (2011)« Creece: Government as the dominant player» στο :Rasch & Tsebelis : The 

Role of Governments in Legislative Agenda Setting , London: Routledge 
25

 Τσεμπελής, Γιώργος (2008): Παίκτες αρνησικυρίας: Πως λειτουργούν οι πολιτικοί θεσμοί. Αθήνα: 

Παπαζήσης. 
26

 Σύνταγμα: άρθρο 73, παράγραφος 2 
27

 Σύνταγμα: άρθρο 74, παράγραφος 2 
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επιτροπή νομοθέτημα διαβάζεται, συζητείται και ψηφίζεται από την 

ολομέλεια σε έναν ή τρεις γύρους
28

.  

Tα θεσμικά εργαλεία που έχουν οι κυβερνήσεις στην διάθεση τους για τον 

έλεγχο της κοινοβουλευτικής ατζέντας στην Ελλάδα είναι τα εξής
29

: 

 Η προσφυγή στην διαδικασία της ψήφους εμπιστοσύνης από την 

απόλυτη πλειοψηφία στο σύνολο των βουλευτών (151/300). 

 Η δυνατότητα διάλυσης κοινοβουλίου: Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα 

έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να διαλύουν το Κοινοβούλιο 

ισχυριζόμενες λόγους ζωτικού εθνικού συμφέροντος ακόμη και την 

περίοδο που απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης. Οι κυβερνήσεις συχνά 

καταχρώνται αυτό το θεσμικό μέτρο για να αιφνιδιάσουν την 

αντιπολίτευση και να αποκτήσουν προβάδισμα έναντι των αντιπάλων 

στην επικείμενη εκλογική τους αναμέτρηση
30

. 

 Χρονικοί περιορισμοί: Ο έλεγχος του χρόνου νομοθέτησης. Το 

χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής λειτουργίας τίθεται από τον 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος της Βουλής προέρχεται 

πάντοτε από την παράταξη που είναι στην κυβέρνηση. Έτσι οι 

Ελληνικές κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το 

χρονοδιάγραμμα εργασιών της βουλής. Ειδικά αν χρειαστεί ένα 

νομοσχέδιο μπορεί να χαρακτηριστεί επείγον από την ίδια την 

κυβέρνηση με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην ψήφιση του μέσα σε μια 

μέρα.  

 Κανόνες αλληλουχίας στην νομοθετική λειτουργία: Ο Πρόεδρος της 

Βουλής έχει την δυνατότητα να δώσει προτεραιότητα στα νομοσχέδια 

και να τα προωθήσει πιο γρήγορα σε σχέση με τις προτάσεις νόμου 

που προέρχονται από βουλευτές. Αξίζει να σημειωθεί και η 

δυνατότητα της κυβέρνησης, μέσω του Προέδρου της Βουλής, να 

                                                 
28

 Σύνταγμα άρθρο 70, παράγραφος 2. 
29

 Για την αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση των θεσμικών εργαλείων βλέπε : Alexopoulos Aris 

(2011)« Creece: Government as the dominant player» στο :Rasch & Tsebelis : The Role of 

Governments in Legislative Agenda Setting , London: Routledge. 

•Paper: Η μεταρρύθμιση των πολιτικών του κράτους και ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης: Η Ελληνική 

Περίπτωση Άρης Αλεξόπουλος. 
30

 Alexopoulos Aris (2011)« Creece: Government as the dominant player» στο :Rasch & Tsebelis : The 

Role of Governments in Legislative Agenda Setting , London: Routledge. 
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αναβάλλει την συζήτηση που αφορά σε μη κυβερνητικά 

νομοθετήματα, ακόμη και μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής 

περιόδου. Επίσης ο υπουργός, έχει ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα 

κατά την διάρκεια της συζήτησης και μέχρι πριν την ψηφοφορία να 

εισάγει τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοθετήματος με την 

αιτιολογία των μικρών τεχνικών βελτιώσεων. 

 Χρήση της δυνατότητας εισαγωγής στο σώμα σχεδίων νόμων 

επιπρόσθετα στο κύριο αντικείμενο νομοθέτησης «λοιπών διατάξεων». 

Έτσι η κυβέρνηση μπορεί, παρά το συνταγματικό περιορισμό από το 

2001 απαγόρευσης εισαγωγής σε νομοσχέδιο άσχετων διατάξεων, ανά 

πάσα στιγμή να νομοθετεί όπως επιθυμεί.  

Αξιοσημείωτο είναι να τονίσουμε την δυνατότητα της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει 

τους κυβερνητικούς βουλευτές για κατάθεση τροπολογιών  ώστε να μην εκτίθεται ή 

ίδια σε προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί να επιφέρουν ευρύτερες 

αντιδράσεις   

Το Σύνταγμα επίσης δίνει και στη διοίκηση τη δυνατότητα να νομοθετήσει με 

κανονιστικές πράξεις και κανονιστικά διατάγματα (Υπουργικές Αποφάσεις ΥΑ ,  

Προεδρικά Διατάγματα ΠΔ). Τα ΠΔ
31

 είναι η πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας,  

ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού , κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης 

τυπικού νόμου, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή του. Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 

(Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως), φέρει τον τίτλο «Προεδρικό Διάταγμα» και 

αριθμείται με αύξοντα αριθμό κάθε χρόνο.  Προϋπόθεση είναι να δίδεται με διάταξη 

νόμου ειδική εξουσιοδότηση  στη διοίκηση για να προχωρήσει στην έκδοση του ΠΔ. 

Οι  ΥΑ (Υπουργικές Αποφάσεις) προβλέπονται στο Σύνταγμα
32

,  Άρθρο 43 

παρ. 2 «….Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της 

διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με 

τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 83
33

, « 1. Κάθε Υπουργός ασκεί αρμοδιότητες που 

ορίζει ο νόμος. Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρμοδιότητες τους 

αναθέτει ο Πρωθυπουργός με απόφασή του». 

                                                 
31

 Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος  Άρθρο: Αρχή της Νομιμότητας  Διοικητικές Πράξεις. 
32

 Σύνταγμα της Ελλάδος 
33

 Σύνταγμα της Ελλάδος 



26 

 

Στο πλαίσιο λοιπόν της άσκησης της αρμοδιότητάς του ένας Υπουργός εκδίδει 

Αποφάσεις, με τις οποίες μπορεί να τίθενται (δευτερεύοντες) κανόνες δικαίου, πάντα 

εντός των ορίων της εξουσιοδότησης που δίνει (και μόνο τότε) ο τυπικός νόμος , 

μπορεί να προηγείται. Έτσι είτε μέσω έκδοσης ΠΔ είτε ΥΑ ένας νόμος που ψηφίζεται 

από την Βουλή μπορεί να αφήνει τη ρύθμιση «ειδικότερων θεμάτων με τοπικό 

ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό» στη διοίκηση μεταφέροντας 

την νομοθετική αρμοδιότητα από τη Βουλή στην κυβέρνηση και αφήνοντας την 

ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και 

πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 28 ευρωπαϊκές χώρες που όλες μαζί καλύπτουν 

ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου.   

Η Ε.Ε λειτουργεί ως ένας χώρος συνδιαμόρφωσης των δημοσίων πολιτικών. 

Για την λήψη αποφάσεων αναπόσπαστο κομμάτι είναι η συνεργασία των εθνικών 

διοικήσεων
34

 με την ενωσιακή καθώς και οι εθνικές διοικήσεις μεταξύ τους , σε όλες 

τις φάσεις και τα στάδια της πολιτικής διαδικασίας
35

. Ουσιαστικά υπάρχει μια 

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δηλαδή κανένας από μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι, 

χωρίς να θεμελιώνεται μεταξύ τους ιεραρχική σχέση. 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος της Ε.Ε είναι 

η τομεακή κατάτμηση των πολιτικών (sectoralisation), φαινόμενο βεβαίως που δεν 

είναι άγνωστο στα εθνικά πολιτικά συστήματα, αποκτά όμως νέες διαστάσεις σε 

έκταση και ένταση, στο ενωσιακό περιβάλλον.
36

 

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας αποσαφηνίζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ της Ε.Ε και των κρατών μελών. Έτσι εισάγει για πρώτη φορά στις ιδρυτικές 

Συνθήκες μια σαφή ταξινόμηση, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στις τρεις κύριες 

αρμοδιότητες: τις αποκλειστικές αρμοδιότητες, τις συντρέχουσες αρμοδιότητες και 

τις αρμοδιότητες στήριξης. 

Αναλυτικότερα στις αποκλειστικές αρμοδιότητες (άρθρο 3 της ΣΛΕΕ) η Ε.Ε 

είναι η μόνη που μπορεί να νομοθετήσει και να εγκρίνει δεσμευτικές πράξεις στους 

εν λόγω τομείς. Επομένως ο ρόλος των κρατών μελών περιορίζεται μόνο στην 

εφαρμογή των εν λόγω πράξεων, εκτός αν η ένωση τους επιτρέπει να εγκρίνουν τα 

ίδια ορισμένες πράξεις.  

Στις συντρέχουσες αρμοδιότητες (άρθρο 4 της ΣΛΛΕ) η Ε.Ε και τα κράτη μέλη 

εξουσιοδοτούνται να εγκρίνουν δεσμευτικές πράξεις στους εν λόγω τομείς. Ωστόσο, 

τα κράτη μέλη μπορούν να ασκήσουν την αρμοδιότητα τους κατά το μέτρο που η Ε.Ε 

δεν έχει ή έχει αποσαφηνίσει να μην ασκήσει την  δική της αρμοδιότητα. 

Στις υποστηρικτικές αρμοδιότητες (άρθρο 6 ΣΛΛΕ) η Ε.Ε μπορεί να παρέμβει μόνο 

για να υποστηρίξει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει την δράση των κρατών μελών. 

                                                 
34

 Άμεση συνεργασία Κυβέρνησης και δημοσίων υπηρεσιών. 
35

 Καθορισμός της ατζέντας προνομοθετική φάση διαμόρφωση των προτάσεων της επιτροπής , φάση 

λήψης της απόφασης, φάση εκτέλεσης, επιτροπολογία. 
36

 Πασσάς Αργύρης Η εθνική δημόσια διοίκηση στην ευρωπαϊκή ενωσιακή πολιτική διαδικασία  
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Επομένως, δεν διαθέτει νομοθετική εξουσία στους εν λόγω τομείς και δεν μπορεί να 

παρεμβάλλεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, οι οποίες ανήκουν 

αποκλειστικά στα κράτη μέλη. 

Οι τομείς του Περιβάλλοντος και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

ανήκουν  στις συντρέχουσες αρμοδιότητες και αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα την 

εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ενωσιακό δίκαιο. Φυσικά το πόσο η Ε.Ε 

επηρεάζει και συμμετέχει στις εθνικές πολιτικές των κρατών – μελών εξαρτάται από 

τον τομέα πολιτικής ενώ διαφοροποιείται κάθε φορά ανάλογα με την χώρα και τις 

συνθήκες. Υπάρχουν περιπτώσεις που προστίθενται νέοι στόχοι και εργαλεία 

πολίτικής στις εθνικές πολιτικές, ενώ υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ώσπου 

χρειάζονται πιο δραστικές αλλαγές και μέτρα που έχουν σαν επακόλουθο μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ε.Ε λειτουργεί ως μια κοινωνία δικαίου γιατί όχι 

μόνο διαθέτει την δική της νομική προσωπικότητα αλλά γιατί θεσπίζει τους δικούς 

της κανόνες δικαίου που είναι διακριτή σε σχέση με τους κανόνες δικαίου των 

κρατών – μελών και επίσης διαθέτει τα δικά της δικαστήρια. 

Το ενωσιακό δίκαιο συνολικά (τόσο το πρωτογενές όσο και το παράγωγο) 

υπερέχει και η υπεροχή επεκτείνεται στο σύνολο των διατάξεων του τόσο δηλαδή ως 

προς τους κανόνες πρωτογενούς δικαίου όσο και ως προς τους κανόνες του 

παράγωγου δικαίου και η υπεροχή αυτή καταλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων του 

εσωτερικού δικαίου των κρατών – μελών ανεξαρτήτως βαθμίδας. Δικαιολογητικός 

ρόλος αυτής της υπεροχής υποστηρίζεται ότι είναι το δίκαιο που δημιουργήθηκε από 

την συνθήκη της τότε ΕΟΚ διότι ΄΄γεννήθηκε΄΄ από αυτόνομη πηγή και δεν θα ήταν 

δυνατόν λόγω της εξειδικευμένης ιδιόμορφης φύσης του να αντιταχθεί νομικώς 

οποιοδήποτε κείμενο εθνικού δικαίου. Η υπεροχή αυτή του ενωσιακού δικαίου 

βασίζεται στην αρχή «Pacta sunt Servanda» (τα συμφωνημένα πρέπει να τηρούνται). 

Πρόκειται για αρχή που συνδέεται με το δίκαιο των συνθηκών και συνεπάγεται 

λογικά ότι κανένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να αρνηθεί μονομερώς την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων του επικαλούμενο λόγους που αφορούν αποκλειστικά το 

ίδιο. Έτσι επιλέγουν διαφορετικούς τρόπους και εργαλεία επίτευξης των στόχων. 

Αρχικός σκοπός τους είναι να υπερασπιστούν την ισχύ τους στην διαμόρφωση της 

εθνικής πολιτικής. Η σύμβαση της Βιέννης μας διαβεβαιώνει ότι κανένα 

συμβαλλόμενο κράτος δεν μπορεί να επικαλεστεί διατάξεις του εσωτερικού του 

δικαίου ως δικαιολογία για την μη τήρηση της Συνθήκης. 
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Στα κράτη – μέλη η αλληλεπίδραση του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού 

επιπέδου στην δημιουργία πολιτικής είναι αποτέλεσμα του εξευρωπαϊσμού 

37
(Europeanization) και τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα όμοια. Ο εξευρωπαϊσμός

38
 

είναι η τυπική και η άτυπη διάχυση των ιδεών και πολιτικών μέσα στα σύνορα της 

Ε.Ε, αλλά και η επίδραση της Ε.Ε, σε κράτη εκτός των συνόρων τις, όπως για 

παράδειγμα στα υποψήφια κράτη – μέλη. 

Γενικά η υλοποίηση μιας ενωσιακής πολιτικής εξαρτάται άμεσα από την 

ικανότητα μεταρρύθμισης του κράτους – μέλους και δεν είναι εύκολη διαδικασία αν 

λάβουμε υπόψιν μας την διαφοροποίηση μεταξύ των ενωσιακών απαιτήσεων που 

πρέπει να ενσωματωθούν στις υπάρχουσες βασικές αρχές της εθνικής πολιτικής. 
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 Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής Στέλλα Λαδή – Βασιλική Νταλάκου Εκδόσεις: Παπαζήση 
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 Knill C 2001 Europeanisation of National Administrations. Cambridge: Cambridge University Press. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιλέξαμε να μελετήσουμε και να 

κάνουμε μετρήσεις σε νόμους που προέρχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης και σχετίζονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

και τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Σκοπός της μελέτης είναι να ερευνηθεί ο τρόπος νομοθέτησης στην Γ’ Ελληνική 

Δημοκρατία. Η οριζόντια νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο τρόπος 

που επηρεάζει το επενδυτικό περιβάλλον και ο κλάδος των ΑΠΕ έχουν καταστεί 

σημαντικές αναπτυξιακές συνιστώσες της χώρας τα τελευταία χρόνια. 

Η ερευνά μας επικεντρώνεται σε 10 Νομοθετήματα στα οποία η εκάστοτε 

Κυβέρνηση είχε ως άμεσο στόχο την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον τομέα του 

Περιβάλλοντος καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όσον αφορά τον 

κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας γίνεται αναφορά σε ζητήματα που 

σχετίζονται με την Απελευθέρωση αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, την παραγωγή 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και την Επιτάχυνση 

της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής.  

Η έρευνα και οι μετρήσεις έγιναν σε κάθε άρθρο ξεχωριστά. Απαραίτητο ήταν 

να γίνει η επιλογή των δεικτών μέτρησης. 

Σε κάθε νόμο έγινε διάκριση ανάμεσα σε άρθρα αφηρημένου και συγκεκριμένου 

περιεχομένου
39 

και στην συνέχεια μετρήθηκε ο αριθμός άρθρων συγκεκριμένου και 

αφηρημένου περιεχομένου και ο αριθμός λέξεων και παραγράφων του κάθε άρθρου. 

Επίσης μετρήθηκε ο αριθμός λέξεων του νόμου συνολικά. Έγινε υπολογισμός του 

ποσοστού % που καλύπτουν στο σύνολο του νόμου, τα άρθρα συγκεκριμένου , 

αφηρημένου περιεχομένου και οι άσχετες, προς το κύριο αντικείμενο του νόμου 

διατάξεις
40

. 

Σημαντικό όμως, είναι το ενδεχόμενο οι νόμοι αυτοί να έχουν εκδοθεί σε 

διαφορετικές πολιτικές περιόδους, όταν στην ηγεσία του εκάστοτε Υπουργείου ήταν 

διαφορετικά πρόσωπα. 

Μέσα από αυτή την έρευνα θα εντοπισθεί το κατά πόσο οι αλλαγές σε αυτούς τους 

τομείς έγιναν από διαφορετικά πρόσωπα, προκειμένου να αναδειχθεί αν στην χώρα 

                                                 
39

 Κριτήριο διάκρισης σε άρθρα συγκεκριμένου αφηρημένου περιεχομένου ήταν: η έκταση του άρθρου 

και ο αριθμός των εξουσιοδοτικών διατάξεων, καθώς και τα στοιχεία που περιέχει κάθε άρθρο και το 

κάνει πιο συγκεκριμένο. 
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 Δείκτης μέτρησης ήταν ξανά ο αριθμός των λέξεων. 
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μας οι ριζικές αυτές αλλαγές σε αυτούς τους τομείς πολιτικής είναι προσωπική 

επιλογή του εκάστοτε υπουργού η αν υπάρχει μια συνέχεια, άσχετα από τα πρόσωπα 

που ηγούνται σε αυτούς τους τομείς πολιτικής. 

Με στόχο να δοθούν πλήρη στοιχεία για κάθε νομοθέτημα μετρήθηκε 

λεπτομερώς η προβλεπόμενη και τελικά εκδοθείσα ειδική νομοθετική ύλη 

(υπουργικές αποφάσεις ΥΑ και προεδρικά διατάγματα ΠΔ). Με την χρήση του δείκτη 

ενεργοποιημένες εξουσιοδοτικές διατάξεις μπορούμε να προβούμε σε αποτελέσματα 

που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. 

Εντοπίζουμε κάθε φορά και την χρονολογία έκδοσης αυτών προκειμένου να 

διαπιστώσουμε τη χρονική απόσταση της ψήφισης του νόμου και της έκδοσης ΥΑ 

και του ΠΔ. Για τον προσδιορισμό της αυστηρότητας ή χαλαρότητας του 

νομοθετήματος, ως προς την εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων ερευνάται αν 

αυτές συνοδεύονται από χρονική δέσμευση.  Πηγή έρευνας ήταν η βάση νομικών 

πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ
41

». 

Πέρα των μετρήσεων, μελετήθηκαν οι εισηγητικές εκθέσεις των προς ψήφιση 

νομοσχεδίων, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής, οι εκθέσεις 

της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συνεπειών και οι 

εκθέσεις δημόσιας διαβούλευσης. Στόχος μας, να οδηγηθούμε σε χρήσιμα 

συμπεράσματα για τον τρόπο νομοθετικής παραγωγής. 

Εξετάστηκαν διεξοδικά και παράγοντες όπως είναι η εγγύτητα στο χρόνο των 

εκλογών , το ποσοστό των εδρών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η εσωτερική 

συνοχή του κυβερνώντος κόμματος και η σύγκλιση προτιμήσεων ανάμεσα σε 

κυβέρνηση και αντιπολίτευση. 

Μέσα λοιπόν από μια διαφορετική προσέγγιση των νόμων, παρακολουθήσαμε 

την πορεία των 10 νομοθετημάτων και εντοπίσαμε σημαντικά χαρακτηριστικά της 

μεταρρυθμιστικής νομοθετικής παραγωγής. 

Ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια αποτίμησης του τρόπου, που επελέγη κάθε φορά, 

προκειμένου να εισαχθεί κάποια μεταρρύθμιση σε αυτούς τους τομείς. 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας και 

διαπιστώνουμε αν τελικά εφαρμόστηκε ο νόμος, αν υλοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες 

μεταρρυθμιστικές ενέργειες και σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε αυτό. 

Οι νόμοι που επιλέχθηκαν είναι οι εξής: 
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Τομέας Περιβάλλοντος: 

 Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160/16.10.1986) Για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

 Ν.3010/2002 (ΦΕΚ Α' 91/25/04/2002) Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις 

Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων 

για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 

 Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209/21/09/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος.  

Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας: 

 Ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α’ 168/07/10/1994) Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες 

διατάξεις. 

 Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’286/22/12/1999) Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 

 Ν.2941/2001 (ΦΕΚ Α’ 201/12/09/2001) Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης 

εταιριών , αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της 

Α. Ε « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 

 Ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’129/27/06/2006) Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις. 

 Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8/28/01/2009 Προώθηση της συμπαραγωγής δύο η 

περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το 

Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 

 Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ: Α’ 85/04/06/2010) Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος , 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

 Ν. 4001/11 (ΦΕΚ: Α' 179/22-8-2011) Για τη λειτουργιά Ενεργειακών Αγορών και 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου , για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
42
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 Ν.4001/2011 Αιτιολογική Έκθεση και λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις. 

Πρακτικό Βουλής των Ελλήνων Περίοδος ΙΓ - Σύνοδος Β' Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής Εμπορίου. 

Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων. 
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ΚΕΦΑΛΙΑΟ 5. ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

 

Ακολουθούν τα πορίσματα της έρευνας που διεξήχθη επί των 10 παραπάνω 

μεταρρυθμιστικών νόμων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στους στόχους και 

στις βασικότερες παρεμβάσεις που επέρχονται με την θέσπιση των νόμων, σύμφωνα 

με τις εισηγητικές εκθέσεις. Καταγράφονται οι απόψεις των κομμάτων που 

προέκυψαν κατά την διεξαγωγή της έρευνας μέσα από την μελέτη των πρακτικών των 

συνεδριάσεων της Βουλής. Αναλύεται το πολιτικό κλίμα που επικρατούσε κατά την 

εισαγωγή και την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Στη συνέχεια γίνεται μια 

ανάλυση του νόμου βάσει των δεικτών που περιγράφτηκαν παραπάνω. Πιο 

συγκεκριμένα  παρατίθενται σε πίνακα συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 

ανά νόμο και ειδικότερα: αριθμός % άρθρων γενικού, ειδικού περιεχομένου και 

άρθρων με άσχετες προς το κύριο αντικείμενο του νόμου διατάξεις, % σύνολο λέξεων 

ανά κατηγορία άρθρων, συνολικός αριθμός λέξεων του νόμου, ποσοστό % 

προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων και ποσοστό 

%  εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.  

Στο παράρτημα IV που ακολουθεί έχουν περιληφθεί αναλυτικά τα 

αποτελέσματα της έρευνας ανά άρθρο, με επιπλέον παρατηρήσεις που δεν ήταν 

εφικτό να περιληφθούν στους πίνακες. Ειδικότερα, τα επιπλέον στοιχεία που 

παρατίθεται είναι τα εξής: καταγραφή της χρονολογίας έκδοσης των Π.Δ και των 

Υ.Α., και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονταν στο νόμο η υποχρεωτική τους έκδοση 

με η χωρίς προθεσμία καθώς και η δυνητική τους έκδοση. Σε πίνακες παρουσιάζονται 

αναλυτικά ανά άρθρο τα εξής: αριθμός λέξεων και παραγράφων, διάκριση σε γενικού 

και ειδικού περιεχομένου, αριθμός προβλεπόμενων ΠΔ και ΥΑ και αριθμός 

εκδοθέντων ΠΔ και ΥΑ. 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1.  Ν.1650/1986  

 Για την Προστασία του Περιβάλλοντος
43

 

 

Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/16.10.1986) προβλέπει ότι η περιβαλλοντική 

πολιτική  πλέον δεν αποτελεί απλά έναν διορθωτικό μηχανισμό που έρχεται εκ των 

υστέρων να διορθώσει τα σφάλματα που έχουν γίνει, αντιθέτως η κύρια κατεύθυνση 

του είναι να οδηγήσει στην πρόληψη με βάση το σχεδιασμό της επιθυμητής 

ανάπτυξης. 

 Σκοπός της ψήφισης του παρόντος νόμου, αποτελεί η θέσπιση θεμελιωδών 

κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του 

περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ζει σε υψηλής ποιότητας περιβάλλον. 

Αποτελεί και μια σαφή τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα της ανάπτυξης. Θεωρείται ότι η 

κοινωνική ανάπτυξη, που συμπεριλαμβάνει και την οικονομική, είναι δυνατή 

παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το παρόν νομοθέτημα εισήχθη για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της 

Βουλής, κατά τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, υπό Πρωθυπουργία του 

κ. Ανδρέα Παπανδρέου και την Υπουργεία του Ευάγγελου Κουλουμπή. Οι εκλογές 

του 1985 έδωσαν στο ΠΑΣΟΚ, για δεύτερη συνεχή τετραετία,  την εντολή για το 

σχηματισμό κυβέρνησης με ποσοστό 45,8%, καταλαμβάνοντας 161 έδρες. Το κόμμα 

διαθέτει υψηλή κυβερνητική συνοχή. Αυτό φυσικά οφείλεται στο γεγονός ότι ο νόμος 

ψηφίστηκε στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας όπως προαναφέραμε. Το 

εσωτερικό του κόμματος είναι απόλυτα συσπειρωμένο με ένα κοινό όραμα και με 

απόλυτη συμφωνία απόψεων όπως παρατηρούμε και στα πρακτικά των συζητήσεων. 

Το προσχέδιο αυτού του νόμου συζητήθηκε στην ολομέλεια της  Βουλή στις 

11/09/1986 , 12/09/1986 , 16/09/1986 ,  17/09/1986 , 18/09/1986. Η ψήφιση αυτού 

του νόμου έγινε στις 24/09/01986 και το νομοσχέδιο έγινε δεκτό σε μόνη συζήτηση 

κατ’αρχήν, κατ΄άρθρον και στο σύνολο του όπως διαμορφώθηκε από την Επιτροπή 

                                                 
43

 Ν.1650/1986 Αιτιολογική Έκθεση 

Βουλή των Ελλήνων τμήμα Νομοθετικού Έργου Περιόδου διακοπής εργασιών της Βουλής  

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. 

Εισηγητική Έκθεση Πρακτικά Βουλής Συνεδρίαση ΜΔ' τμήματος διακοπών Θέρος 1986. 
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και τον παριστάμενο Υπουργό και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων  κ. Ευάγγελο Κουλουμπή και κ. Κώστα Γείτονα.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών μέτρησης 

των χαρακτηριστικών του νόμου. Στον πίνακα του παραρτήματος IV, παρατίθεται 

αναλυτικός πίνακας των μετρήσεων της έρευνας ανά άρθρο. 
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Πίνακας 5.1.1 : Μέτρηση Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών   

Νόμου: 1650/1986 - Βαθμός Υλοποίησης  

 

 

Δείκτες Μέτρησης Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών  

 

                            

Βαθμός Έκδοσης Δευτερογενούς 

Νομοθεσίας % 

                   

Αριθμός Σελίδων 

 

16 

Αριθμός Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Αριθμός 

Συνολικών Άρθρων 

 

51,5% 

 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις/ Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

ΚΥΑ ΥΑ  56,3% 

 ΠΔ 7,1% 

    

Αριθμός Άρθρων 

 

33 

Αριθμός Άρθρων 

Αφηρημένου 

Περιεχομένου/ 

Συνολικός Αριθμός 

Άρθρων 

 

45,5% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτήσεις 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης / Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης,  

 

71,6% 

                   

Αριθμός  Λέξεων 

 

14.496 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

58% 

 

Αριθμός Λοιπών 

Άρθρων/Συνολι-

κός Αριθμός 

Άρθρων 

 

3% 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Αφηρημένου 

Περιεχομένου/Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

33,4% 

Αριθμός Λέξεων 

Λοιπών Άρθρων/ 

Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

8,6% 

Αριθμός Εξουσιοδοτικών 

Διατάξεων για Υ.Α ή 

Π.Δ/ Αριθμός Σελίδων 

 

2,2 

 Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις με Χρονικό 

Περιορισμό/ Συνολικές 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις 

 

2,7% 
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Ο νόμος αποτελείται από 33 άρθρα. Πρόκειται για ένα νόμο ειδικό αφού 

αποτελείται από 17 άρθρα (51,5%) συγκεκριμένου περιεχομένου , 15 άρθρα (45,4) 

αορίστου χρόνου και 1 άρθρο (3%) το οποίο περιέχει τροποποιήσεις άλλων 

διατάξεων. Ο συνολικός αριθμός των λέξεων είναι 14.496. Σε αυτόν τον νόμο το 

ποσοστό των συγκεκριμένων λέξεων είναι 58% έναντι των αφηρημένων λέξεων 

33,4%. Προβλεπόταν η έκδοση 17 ΥΑ, 38 ΚΥΑ και 13 ΠΔ. Ενεργοποιήθηκαν 31 

ΥΑ, ΚΥΑ και 1 ΠΔ. Με αιτιολογική έκθεση συνοδεύεται ο παρόν νόμος. Δεν 

υπάρχει έκθεση συνεπειών ούτε και έκθεση από δημόσια διαβούλευση. 

Η ΝΔ με εισηγητή τον  κ. Κανελλόπουλο Αθανάσιο μας αναφέρει ότι το 

παρόν νομοσχέδιο αποτελεί πραγματικά μια εκπληκτική πρόταση. Τονίζει όμως ότι 

ένα τέτοιο σημαντικό νομοσχέδιο 32 άρθρων δεν μπορεί να συζητηθεί έτσι απλά και 

να περάσει με την διαδικασία του επείγοντος  χωρίς να εξηγηθεί ο λόγος της τόσο 

βιαστικής διαδικασίας. Έτσι η ΝΔ δεν συμφωνεί με τη συζήτηση και προτείνει να 

συζητηθεί με την κανονική διαδικασία και να αναλυθεί διεξοδικά. Δεν συμμετέχει σε 

καμία ψηφοφορία επί των άρθρων. Το θέμα που κυριαρχεί είναι η όλη προβληματική 

περί του περιβάλλοντος. Το σπουδαιότερο όμως είναι οι πόροι και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται. Μέσα από το νομοσχέδιο δεν φαίνεται κάποια τέτοια προσπάθεια 

παρά μόνο γενικότητες. Η ουσιαστική προσπάθεια σύμφωνα με την ΝΔ θα πρέπει να 

έχει ποσοτικά νούμερα και ποιο συγκεκριμένα το 2,5% του ΑΕΠ ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος να πηγαίνει για την προστασία του περιβάλλοντος. Γενικά όλο 

τον νόμο τον χαρακτηρίζει σαν ένα ουδέτερο κείμενο , ούτε θετικό, ούτε αρνητικό 

αλλά αντιθέτως παίρνει τον ρόλο ενός απλού θεωρητικού εγχειριδίου περί της 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το ΚΚΕ (Εισηγήτρια Δαμανάκη Μαρία – Εισηγητής Κάππος Κωνσταντίνος) 

είναι αντίθετο με τον παρόν νομοσχέδιο και δεν θα το ψηφίσει . Οι απαντήσεις που 

δόθηκαν από τον αρμόδιο Υπουργό δεν είναι ικανοποιητικές. Το θέμα του παρόντος 

νόμου είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορεί να περαστεί στην Βουλή με την διαδικασία 

του επείγοντος αντιθέτως πρέπει να συζητηθεί με άνεση και να γίνουν οι αναγκαίες 

βελτιώσεις, έτσι ώστε το νομοσχέδιο να προστατεύει πραγματικά και αποτελεσματικά 

το περιβάλλον. Τονίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται και είναι 

συμβατή με την οικονομική ανάπτυξη, διότι η οικονομική ανάπτυξη σημαίνει και 

ανάπτυξη της τεχνολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι μέσω της 

οικονομικής ανάπτυξης θα υπάρξουν όλα τα μέσα για να τοποθετηθούν τα σωστά 

μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.  



38 

 

Η ΔΗ.ΑΝΑ
44

 (Εισηγητής Μαλεβίτης Ηλίας) εκλαμβάνει την προσέγγιση του 

νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση τυπική, θεωρητική και όχι ουσιαστική και άμεση 

όπως θα έπρεπε να είναι. Το σχέδιο νόμου το χαρακτηρίζουν γενικότητες ασάφειες 

και αοριστίες, οι οποίες πρέπει να επισημανθούν στη συζήτηση των άρθρων και θα 

πρέπει να βελτιωθούν και να διορθωθούν το ταχύτερο δυνατό. Προτείνει την 

δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας η οποία και θα επωμισθεί όλες τις 

αρμοδιότητες και θα αναλάβει την αντιμετώπιση συνολικά των προβλημάτων που 

έχουν σχέση με το περιβάλλον. Η υπηρεσία θα διαθέτει εκτελεστική εξουσία σε ότι 

αφορά την προστασία του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στην ρύπανση, ενώ 

όλα θα βασίζονται πάνω σε αυστηρά δομημένα νομοθετικά πλαίσια. 
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 Δημοκρατική Ανανέωση. 
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5.2.  Ν.3010/2002  

Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε, διαδικασία 

οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις
45

. 

 

 

Ο Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 91/25/04/2002) καθορίζει  το θεσμικό πλαίσιο 

που διέπει σήμερα την περιβαλλοντική αξιολόγηση έργων και δραστηριοτήτων  και 

την επιβολή περιβαλλοντικών όρων στα άρθρα του 3 , 4 και 5 και εξειδικεύεται με 

την κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β’) περί κατάταξης έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών  

(Ε.Π.Μ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/1986 και την ΚΥΑ 

75308/5512/90(ΦΕΚ 691 Β’) για τον καθορισμό του τρόπου ενημέρωσης του κοινού. 

Οι υπουργικές αυτές αποφάσεις ενσωμάτωσαν επίσης στο Ελληνικό Δίκαιο 

τις Οδηγίες 84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον από την υλοποίηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων. 

Με την εφαρμογή της Οδηγίας 85/337/ ΕΟΚ για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων στο 

σύνολο σχεδόν των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντοπίσθηκαν πολλά 

παρεμφερή προβλήματα. Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο, ύστερα από σχετική πρόταση 

της Επιτροπής, το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε 

τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ ΕΟΚ και εξέδωσε την νέα Οδηγία 97/11/ΕΕ. 

Ο Νόμος υπ’ αριθμ 3010/2002
46

 έχει ως βασικό στόχο και άξονα την 

εναρμόνιση του βασικού νόμου 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» 

με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.  

Στις 9 Απριλίου του 2000 διενεργήθηκαν οι βουλευτικές εκλογές και 

ανέδειξαν κυβερνών κόμμα το ΠΑ.ΣΟ.Κ με ποσοστό 43,8% και 158 έδρες  με 

πολιτικό αρχηγό τον Κ. Σημίτη. Δεύτερο κόμμα αναδείχτηκε η ΝΔ με ποσοστό 42,7% 

                                                 
45

 Ν.3010/2002 Αιτιολογική Έκθεση και Συνοδευτικές Εκθέσεις. 

Πρακτικό Βουλής των Ελλήνων Περίοδος Ι ΄ - Σύνοδος Β΄ Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών 

Υποθέσεων . 

Πρακτικό έκθεση της Επιτροπής 

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 
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και 125 έδρες. Στη ΝΔ ηγήθηκε στις εκλογές ο Κώστας Καραμανλής , που είχε 

διαδεχθεί τον ηττημένο στις εκλογές του 1996 Μ. Έβερτ. 

Ο Ν. 3010/2002 ψηφίστηκε στις 04/04/2002. Έγινε ονομαστική ψηφοφορία 

επί του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα στην οποία ψήφισαν 244 Βουλευτές. Οι 135 

ψήφισαν «ΝΑΙ» και οι 109 «ΟΧΙ». Ο παρών νόμος ψηφίστηκε μέσα σε δύο χρόνια 

από τότε που το Κυβερνών κόμμα κατέλαβε την εξουσία και εντάσσεται στο 

νομοθετικό έργο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αρμόδιος Υπουργός ήταν η      

κ. Βάσω Παπανδρέου. Το ΠΑ.ΣΟΚ. παρουσιάζει χαμηλή εσωτερική συνοχή. 

Ιδεολογικά εμφανίζεται διαιρεμένο. Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό ενιαία επί της αρχής,  

των άρθρων και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία, σύμφωνα και με τις νομοθετικές 

βελτιώσεις της Κας Υπουργού.  Προτού όμως ψηφιστεί, συζητήθηκε διεξοδικά στην 

Ολομέλεια τις Βουλής στις 12/03/2002 (πρωί – απόγευμα), 20/03/2002 , 21/03/2002 , 

26/03/2002. Εισηγητές αυτού του νόμου ήταν  ο κ.  Χρήστος Μαγκούφης  και η       

κ. Έλσα Παπαδημητρίου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών μέτρησης 

των χαρακτηριστικών του νόμου. Στον πίνακα του Παραρτήματος IV, παρατίθεται 

αναλυτικός πίνακας των μετρήσεων της έρευνας ανά άρθρο. 
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Πίνακας 5.2.1 : Μέτρηση Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών  

 Νόμου: 3010/2002 - Βαθμός Υλοποίησης  

 

 

Δείκτες Μέτρησης Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών 

 

                           

Βαθμός Έκδοσης Δευτερογενούς 

Νομοθεσίας % 

                   

Αριθμός Σελίδων 

 

11 

Αριθμός Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Αριθμό

ς Συνολικών Άρθρων 

 

30,7% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις/ Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

 

ΚΥΑ  ΥΑ 24,1% 

ΠΔ 100% 

    

Αριθμός Άρθρων 

 

13 

Αριθμός Άρθρων 

Αφηρημένου 

Περιεχομένου/ 

Συνολικός Αριθμός 

Άρθρων 

 

69,3% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτήσεις 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης / Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης,  

 

75% 

                   

Αριθμός  Λέξεων 

 

6.576 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

54,49%  

Αριθμός Λοιπών 

Άρθρων/Συνολικό

ς Αριθμός Άρθρων 

 

- 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Αφηρημένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

45,51% 

Αριθμός Λέξεων 

Λοιπών Άρθρων/ 

Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

- 

Αριθμός 

Εξουσιοδοτικών 

Διατάξεων για Υ.Α ή 

Π.Δ/ Αριθμός Σελίδων 

1,8 

 Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις με Χρονικό 

Περιορισμό/ 

Συνολικές 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις 

 

5% 
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O νόμος αποτελείται από 11 άρθρα, 7 είναι αορίστου περιεχομένου  και  4 

συγκεκριμένου περιεχομένου. Πρόκειται για έναν  γενικό νόμο.                                     

Σ’ αυτό τον νόμο το ποσοστό των αφηρημένων λέξεων είναι 45,51%, ενώ  των 

συγκεκριμένων λέξεων είναι 54,49%. Ο συνολικός αριθμός των λέξεων είναι 6.576.  

Προβλέπεται η έκδοση 12 ΥΑ , 7 ΚΥΑ και 1 ΠΔ και από αυτά ενεργοποιήθηκαν 7 

ΥΑ - ΚΥΑ και 1 ΠΔ. Δεν έχουν εκδοθεί όλες οι εξουσιοδοτικές διατάξεις που 

προβλέπονταν. Η πλήρης εφαρμογή έχει γίνει μόνο στο Προεδρικό Διάταγμα που 

εκδόθηκε. Η μη έκδοση των προβλεπόμενων διατάξεων συνεπάγεται με μη εφαρμογή 

του νόμου και με πλήρη ανάθεση στην εκτελεστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία 

θα είναι πλέον υπεύθυνη για την ειδίκευσή τους.  

Με αιτιολογική έκθεση συνοδεύεται ο παρόν νόμος. Δεν υπάρχει έκθεση 

συνεπειών ούτε και έκθεση από δημόσια διαβούλευση. Στην αρμόδια 

Κοινοβουλευτική επιτροπή  συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 

Ελληνικών Γραφείων Μελετών. Στα πρακτικά της περιόδου Ι΄ - Σύνοδο Β΄ δεν 

αποτυπώνονται οι θέσεις των εκπροσώπων και έτσι δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε 

αν η άποψή τους ήταν θετική ή αρνητική. Γενικά ο νόμος αυτός χαρακτηρίζεται από 

χαμηλή Κυβερνητική συνοχή και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και από τις 

παρακάτω απόψεις, οι οποίες εκφράστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής από τους 

εισηγητές των κομμάτων. Η ΝΔ με εισηγητή τον κ. Τρυφωνίδη Γεώργιο παρατηρεί 

και μας παραθέτει ότι το παρόν νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από το ίδιο δείγμα 

γραφής που βλέπει κανείς στα νομοθετήματα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δηλώνει ότι ο νόμος που 

φέρνει η αναγκάζεται να φέρει στη Βουλή το ΠΑ.ΣΟ.Κ χαρακτηρίζεται από μια 

προσπάθεια νομιμοφάνειας  ενεργειών και πρωτοβουλιών , οι οποίες θίγουν το 

δημόσιο συμφέρον. Χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι καταργεί ακόμα περισσότερο 

την όποια περιβαλλοντική διάσταση υπήρχε από το Ν. 2052/1992 της ΝΔ. Επίσης 

καταργεί κάθε άλλη έννοια προστασίας αυτών των ελεύθερων χωρών που έχουν 

απομείνει και είναι ελάχιστοι στην περίπτωση της Αττικής. Την ίδια στιγμή ο έλεγχος 

των περιβαλλοντικών μελετών ανατίθεται σε κοινοτάρχες και σε δημάρχους, οι 

οποίοι στερούνται του απαραίτητου στελεχιακού δυναμικού και μέσων, για να 

μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το ΚΚΕ (Εισηγητής Γκατζής Νικόλαος) τονίζει  ότι τα νομοσχέδια τα οποία 

έρχονται το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία είναι 

νομοσχέδια τα οποία διευκολύνουν πολύ περισσότερο τα μεγάλα κέρδη και την 
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πλουτοκρατία. Τα νομοσχέδια που φέρνει η τελευταία Κυβέρνηση είναι μια επίθεση 

στο περιβάλλον, μια επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, μια επίθεση στην 

ποιότητα του λαού γι’αυτό και ακριβώς το λόγο είναι τελείως αντίθετοι και το 

καταψηφίζουν. 

Ο Συνασπισμός της Αριστεράς (Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Ασημίνα) 

χαρακτηρίζει σημαντικά τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου διότι επιχειρείται μετά 

βέβαια από πολλή καθυστέρηση, η εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις κοινοτικές 

οδηγίες 97/11 και 96/61 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά ο Ν. 1650/1986 

έπρεπε να αναθεωρηθεί με πλήρη συνείδηση και ευθύνη για τη σημασία της ορθής 

εφαρμογής συστημάτων αδειοδότησης. Γενικά, η διαδικασία και το νομοσχέδιο 

καταλήγει να είναι εντελώς αποσπασματική , να παραπέμπει και πάλι σε πληθώρα 

εξουσιοδοτικών πράξεων. Δεν θεωρείται ολοκληρωμένη η διαδικασία που απαιτείται 

για να οδηγηθεί κάποτε σε ένα κατάλληλο νομοθετικό υπόβαθρο για το χωροταξικό 

και πολεοδομικό σχεδιασμό και γενικά στην ανάπτυξη και προστασία του 

περιβάλλοντος. 
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5.3.  Ν.4014/2011  

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος
47

.  

 

Με τον Ν.4014/2011(ΦΕΚ Α' 209/21/09/2011) που εκδόθηκε τον Σεπτέμβρη 

του 2011, επανακαθορίζονται οι διαδικασίες που αφορούν στην περιβαλλοντική 

αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων. Βασικοί στόχοι των ρυθμίσεων του 

νόμου είναι η απλοποίηση, ο εξορθολογισμός και η συντόμευση των σχετικών 

διαδικασιών με ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος καθώς και η ρύθμιση των αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία 

του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. 

Το παρόν νομοσχέδιο έχει  χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση το δεύτερο την ρύθμιση της αυθαίρετης δόμησης 

στη χώρα. 

Στο Α' Κεφάλαιο εμπεριέχονται όλα όσα αφορούν την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση. Αρχικός σκοπός του είναι να μεταρρυθμίσει τον τρόπο της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και το σύστημα 

περιβαλλοντικών ελέγχων, με άμεσο στόχο την ουσιαστική προστασία του 

περιβάλλοντος με ταυτόχρονη μείωση του απαιτούμενου χρόνου της διαδικασίας και 

του αριθμού των έργων που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση ώστε να 

προσεγγίσουμε τον μέσο όρο της Ε.Ε. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού 

εισάγονται διαδικασίες που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα περιβαλλοντικών 

όρων, μείωση διοικητικού φόρτου, εξάλειψη διπλών αδειοδοτήσεων, βελτίωση 

ποιότητας μελετών και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ενώ ταυτόχρονα 

συστηματοποιούνται και ενδυναμώνονται οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι.  

Αφετέρου, στο Β' Κεφάλαιο συμπεριλαμβάνεται η ρύθμιση των αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με την δημιουργία του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. 
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 Ν.4014/2011  Αιτιολογική Έκθεση και Συνοδευτικές Εκθέσεις. 

Πρακτικό Βουλής των Ελλήνων Περίοδος ΙΓ  ΄ - Σύνοδος Β΄ Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και 

Εμπορίου. 

Πρακτικό έκθεση της Επιτροπής 

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 
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Και τα δύο αυτά κεφάλαια που αναλύονται στο νόμο αυτό είναι πάρα πολύ 

σημαντικά για την οικονομία μας και το περιβάλλον. Ίσως, το ποιο ορθό θα ήταν αν 

αυτά τα δύο σημαντικά ζητήματα θέτονταν προς διαβούλευση και ψήφιση στην 

Βουλή σαν δυο διαφορετικοί νόμοι καθώς το εύρος τους είναι αρκετά μεγάλο και 

σημαντικό. Η ερευνά μας θα επικεντρωθεί μόνο στο  πρώτο κεφάλαιο καθώς στόχος 

είναι η ανάλυση της περιβαλλοντικής διαδικασίας και όχι η ανάλυση ελλείμματος 

υλοποίησης του τομέα που ασχολείται με την ρύθμιση των αυθαιρέτων. 

Αναλυτικότερα στο Α' Κεφάλαιο αυτό το οποίο προσπαθεί να επιτύχει το ΥΠΕΚΑ 

(Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) είναι η απλοποίηση  

της αδειοδοτικής διαδικασίας, η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα για την αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων  στις μέρες μας  και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και την 

απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες είναι περίπλοκες και 

χρονοβόρες.  

Αυτός ο Νόμος ψηφίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 και συζητήθηκε 4 μέρες 

στις συνεδριάσεις της Βουλής. Η συζήτηση έγινε στις 01/09/2011 ( πρωί - απόγευμα), 

06/09/2011 , 07/09/2011 , 13/09/2011. Κυβερνών κόμμα είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ με 

αρχηγό τον Γεώργιο Α. Παπανδρέου, ο οποίος και κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές 

του 2009 που διεξήχθηκαν πρόωρα, κατόπιν αιφνίδιας διάλυσης της Βουλής και 

έκδοσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 127/2009 στις 4 Οκτωβρίου 2009. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ βγήκε πρώτο κόμμα  με ποσοστό 43,9% και 160 έδρες έναντι της Ν.Δ η 

οποία συγκέντρωσε 33,5% και μόλις 91 έδρες. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος αυτός 

ψηφίστηκε σχεδόν 2 χρόνια αφότου το κόμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ κατέλαβε την εξουσία 

και μόλις 1,5 μήνα πριν την  πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το κυβερνών 

κόμμα χάνει διαρκώς στην περίοδο αυτή την ισχυρή αρχικά εσωτερική του συνοχή, 

αυτό φαίνεται στις τοποθετήσεις των βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αξίζει να σημειωθεί, 

ότι το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο καθιστούσε την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

την πλέον χρονοβόρα διαδικασία για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

χωρίς όμως να επιτυγχάνεται ο στόχος της περιβαλλοντικής προστασίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι τα έτη 2005-2009 το σύνολο 

των φακέλων ξεπερνούσε τις 21.500 ανά έτος, εκ των οποίων 13.300 αξιολογούνταν 
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από τις Περιφέρειες , 7.500 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι 650 από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
48

 (ΥΠΕΚΑ)
49

. 

Η υιοθέτηση της νέας  νομοθεσίας για την απλοποίηση και την συντόμευση  των 

διαδικασιών για την ολοκλήρωση των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, µε στόχο τον περιορισµό του αριθµού των 

έργων που υπόκεινται σε περιβαλλοντική άδεια, αλλά και του χρόνου για τις 

διαδικασίες έγκρισης στα επίπεδα του µέσου όρου της Ε.Ε. έως το τέλος Ιουλίου 

2011, περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα µας, σύμφωνα με  

το «Μνημόνιο Συνεννόησης για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις  Οικονομικής 

Πολιτικής
50

», για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση 

του ανταγωνισµού στις ανοικτές αγορές. Ουσιαστικά, ο Ν. 4014/2011 είναι 

μνημονιακός και αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να τηρήσει και να 

εφαρμόσει όλες τις μνημονιακές υποχρεώσεις της προκειμένου να καταφέρει να 

ολοκληρωθεί. Το μνημόνιο καθορίζει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δεσμεύει με αυτό τον τρόπο την χώρα να 

υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρωθούν στο 

παρελθόν σε σύντομο χρονικό διάστημα με πολλούς πιεστικούς τρόπους. 

Άμεση προτεραιότητα του μνημονίου είναι η μείωση της γραφειοκρατίας για την 

περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων. Δεν πρέπει να υπάρχουν χρονικές 

καθυστερήσεις, λόγω γραφειοκρατικών θεμάτων και έτσι μέσω του μνημονίου που 

ψηφίστηκε και των αλλαγών που προωθήθηκαν κατάφερε και επιτεύχθηκε η 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας. 

Η θετική αυτή αλλαγή φαίνεται και μέσα από την έρευνα που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
51

 (ΣΕΒ)  σχετικά, με τις προσπάθειες μιας «Καλής 

Νομοθέτησης» αξιολογώντας τις συνέπειες και τις ρυθμίσεις στην 

επιχειρηματικότητα με την εφαρμογή του Ν.4014/2011, ο οποίος αποτελεί μια από τις 

σπουδαιότερες και σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις για την επιχειρηματικότητα. Ο 
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 Hellenic Republic Ministry For the Environment, Energy and Climate Change Secretary General 

«Review of the implementation of law 4014/2011 examining the degree to which licensing procedures 

have been simplified and shortened». 

 
49

 ΣΕΒ Έκθεση « ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων στην Ανταγωνιστικότητα 

(Ex Post Impact Assessment) O Νόμος 4014/2011 (Κεφάλαιο Α) «Περιβαλλοντική  Αδειοδότηση 

Έργων και Δραστηριοτήτων» Περίοδος Αξιολόγησης 11.2011 έως 12.2013 
50 

Τέταρτη Επικαιροποίηση, 2.7.2011, Διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της Ανάπτυξης 
51

 ΣΕΒ  «Ex post έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων στην ανταγωνιστικότητα από την εφαρμογή του Ν. 

4014/2011» Περίοδος Αξιολόγησης 11.2011 έως 12.2013 

Μαρίνα Σπυριδάκη, Εμπειρογνώμονας Τομέας Υποδομών & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ΣΕΒ 
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νόμος προέβλεπε μια πληθώρα εφαρμοστικών διατάξεων  ΥΑ, ΚΥΑ, ΠΔ και μέσα 

στα 2 πρώτα χρόνια της εφαρμογής του κατάφερε να υλοποιήσει 85% των 

εξουσιοδοτικών διατάξεων και σήμερα πλέον φτάνει στην ολοκλήρωσή του. Είναι 

από τους λίγους νόμους που μπορούμε να πούμε ότι υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό. 

Τηρήθηκαν όλες οι προθεσμίες στην ενεργοποίηση των εξουσιοδοτικών διατάξεων, 

πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.  

Οι ριζικές αλλαγές που προωθεί ο νόμος σε αυτόν τον τομέα είναι από τις 

τελευταίες που έγιναν στην Κοινοβουλευτική Θητεία αυτού του κόμματος καθώς στο 

επόμενο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του νομοσχεδίου τον Νοέμβριο του 2011 

έγινε γνωστή η παραίτηση του Πρωθυπουργού Γεωργίου  Παπανδρέου και της 

κυβέρνησής του, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σύστασης Κυβέρνησης 

ευρείας αποδοχής. Έπειτα από συμφωνία τριών κοινοβουλευτικών κομμάτων, του 

κυβερνώντος κόμματος του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, διορίστηκε από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια Πρωθυπουργός ο Λουκάς Παπαδήμος, 

πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Η κυβέρνηση θεωρήθηκε μεταβατική, απέβλεπε στην 

επίτευξη των στόχων που προέβλεπαν «οι συμφωνίες της Συνόδου Κορυφής των 

ηγετών της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου 2011», η «εφαρμογή της οικονομικής 

πολιτικής που συνδέεται με τις αποφάσεις αυτές» και η διεξαγωγή εκλογών στις 

αρχές του επόμενου χρόνου, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων 

διεργασιών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών μέτρησης 

των χαρακτηριστικών του νόμου. 
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Πίνακας 5.3.1 : Μέτρηση Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών   

Νόμου: 4014/2011 –Βαθμός Υλοποίησης  

 

Δείκτες  Μέτρησης Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών 

                            

Βαθμός Έκδοσης Δευτερογενούς 

Νομοθεσίας % 

Αριθμός Σελίδων  

15
52

 

Αριθμός Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Αριθμός 

Συνολικών Άρθρων 

 

100% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις/ Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

 

ΥΑ- ΚΥΑ 

 76% 

    

Αριθμός Άρθρων 

 

22
53

 

Αριθμός Άρθρων 

Αφηρημένου 

Περιεχομένου/ 

Συνολικός Αριθμός 

Άρθρων 

 

     - 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτήσεις 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης / Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης  

 

59,3% 

 

 Αριθμός  Λέξεων 

 

12.745 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

 100% 

 

Αριθμός Λοιπών 

Άρθρων/Συνολικός 

Αριθμός Άρθρων 

 

- 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Αφηρημένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

 - 

Αριθμός Λέξεων 

Λοιπών Άρθρων/ 

Συνολικός Αριθμός 

Λέξεων 

 

- 

Αριθμός 

Εξουσιοδοτικών 

Διατάξεων για Υ.Α ή 

Π.Δ/ Αριθμός Σελίδων 

 

2,1 

 Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις με Χρονικό 

Περιορισμό/ Συνολικές 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις 

 

31,2% 
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 Ο Νόμος 4014/ 2011 δεν περιορίζεται μόνο στα 22 άρθρα και στις 15 σελίδες του Κεφαλαίου Α’ 

αντιθέτως συνεχίζεται και στο Κεφάλαιο Β’ αλλά είναι εκτός πεδίου έρευνας. 
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 Στην μέτρηση συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 19 α. 
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Ο νόμος αποτελείται συνολικά από 37 άρθρα. Τα πρώτα 22 άρθρα ανήκουν 

στο  Κεφάλαιο Α' το οποίο ασχολείται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και είναι 

τα άρθρα της ερευνάς μας, ενώ τα υπόλοιπα 15 περιλαμβάνουν την ρύθμιση 

αυθαιρέτων. Τα 13 άρθρα είναι αορίστου περιεχομένου  και τα  9 συγκεκριμένου 

περιεχομένου. Πρόκειται για έναν  ειδικό νόμο. Είναι από τους λίγους νόμους που το 

περιεχόμενο τους είναι τόσο ξεκάθαρο και αυτό οφείλετε στο πλήθος των 

εξουσιοδοτικών διατάξεων που έχουν εξειδικευμένο στόχο και συγκεκριμένο 

χαρακτήρα και όλο αυτά φυσικά στο πλαίσιο των οδηγιών που προβλέπονται. Σε 

αυτόν το νόμο το ποσοστό των αφηρημένων λέξεων είναι 50,20% έναντι των 

συγκεκριμένων λέξεων 49,8%, ενώ ο συνολικός αριθμός των λέξεων είναι 12.745 

Προβλέπονται 28 ΥΑ, 1 ΚΥΑ , 3 ΠΔ, εκ των οποίων έχουν ενεργοποιηθεί  16 ΥΑ – 

ΚΥΑ και κανένα ΠΔ. 

Το παρόν σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε στις 13/09/2011 και έγινε δεκτό στο 

σύνολό του κατά πλειοψηφία. Συζητήθηκε στην Ολομέλεια στις 01/09/2011 , 

06/09/2011 , 07/09/2011 ,  13/09/2011. 

Στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και συγκεκριμένα στην συζήτηση 

της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου συμμετείχαν διάφοροι φορείς, 

όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε), μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ,  ο 

Γενικός  Διευθυντής Περιβάλλοντος και Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΠΑΕ), ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου Οικιστών Εκτός Σχεδίου Πόλεως, ο Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών, Πολιτιστικών και Οικιστικών Συλλόγων Δήμου 

Μαραθώνος, ο Αντιπρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ανατολικής Αττικής, μέλος της  

Π.ΟΜ.Ι.Δ.Α , εκπρόσωπος της WWF HELLAS, και ο εκπρόσωπος της Ένωσης 

Επιστημονικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ). Συμπεράσματα 

από τις συζητήσεις δεν μπορούμε να εξάγουμε διότι στα πρακτικά της περιόδου ΙΓ΄ -

Σύνοδος Β΄ δεν αποτυπώνονται οι θέσεις τους.   

Αυτός ο Νόμος δεν διαθέτει μόνο αιτιολογική έκθεση αλλά και έκθεση του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Υπάρχει και έκθεση αξιολόγησης συνεπειών και 

ρυθμίσεων. Είναι μια εκτενής έκθεση 25 σελίδων. Αναφέρεται στην αναγκαιότητα 

του νόμου, στους στόχους που επιδιώκει (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία), στις 

κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα, στην καταλληλότητα, στις 

συνέπειες στην οικονομία, στις συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες, στις 

συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στις συνέπειες στη δημόσια 
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διοίκηση και στην απονομή της δικαιοσύνης, στην διαφάνεια και την κοινωνική 

συμμετοχή. Όπως προαναφέραμε και παραπάνω ο νόμος αυτός διαθέτει και από τον 

Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ)  μια ex post έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων για 

την ανταγωνιστικότητα από την εφαρμογή του νόμου. Η περίοδος αξιολόγησης είναι 

από 11.2011 έως 12.2013.  

Ο νόμος αναρτήθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2011, όπου 

παρουσιάστηκε και ανεπίσημα το πρώτο σχέδιο. Συμμετείχαν ο ΣΕΒ , το ΤΕΕ , ο 

ΣΕΒΙΑΝ, ανεξάρτητοι μελετητές , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , η αντιπροεδρία της 

Κυβέρνησης , άλλα Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας και το Υπουργείο Τουρισμού , μεγάλες επιχειρήσεις,  όπως η ΔΕΗ και 

ΕΛΠΕ, μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι , μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η 

Ορνιθολογική εταιρεία, η Καλλιστώ , ο Αρκτούρος, ο Αρχέλων , η Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας της φύσης, η Mom, η WWF, η Greenpeace, η Μεσόγειος, καθώς και 

ανεξάρτητοι πολίτες. Αριθμός σχολίων στο Κεφάλαιο Β΄ 5, αριθμός άρθρων στο 

Κεφάλαιο Β΄24. Οι απόψεις γενικά είναι θετικές. Υπήρξαν ωστόσο διαφωνίες 

επιφυλάξεις και παρατηρήσεις που αποσκοπούσαν στην καλυτέρευση του νόμου.   

Εκδόθηκε ο νόμος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. Υπουργός την συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε αυτό το 

Υπουργείο ήταν ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και αναπληρωτής Υπουργός κ. Νικόλαος 

Σηφουνάκης. Η κυβερνητική συνοχή του παρόντος νόμου είναι αρκετά υψηλή. 

Η αξιωματική αντιπολίτευση (ΝΔ) με εισηγητή μειοψηφίας τον κ. Κυριάκο 

Μητσοτάκη θα στηρίξει το νομοσχέδιο παρά τις επιφυλάξεις που έχει. Ισχυρίζεται ότι 

η Κυβέρνηση έχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα  και αυτό δεν έχει τόσο να κάνει με την 

ψήφιση των νομοσχεδίων στην Βουλή αλλά με την εφαρμογή τους στην πράξη  και 

την χαρακτηριστική αδυναμία της να υλοποιήσει αποφάσεις, οι οποίες έχουν 

ψηφιστεί στη Βουλή. Ιδιαίτερη σημασία δίνει και στην δέσμευση του Υπουργού, να 

φέρει τη σχετική υπουργική απόφαση για την κατηγοριοποίηση των αδειοδοτήσεων 

στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στην Βουλή, μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

του ενός μηνός.  

Το ΚΚΕ (Εισηγήτρια Διαμάντω Μανωλάκου) καταψήφισε το παρόν νομοσχέδιο 

χαρακτηρίζοντάς το ως μη «τίμιο». Επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις άρθρων και 

νόμων δεν έχουν το απαιτούμενο χρονικό διάστημα να μελετηθούν. Τονίζει ότι μέσω 

αυτών προωθείται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η περιφρόνηση της 
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πολιτιστικής κληρονομίας και φυσικά η αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου 

χωρίς φραγμούς και εμπόδια, στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. 

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (Εισηγητής Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος) είναι 

υπέρ του νομοσχεδίου αλλά ταυτόχρονα ασκεί και έντονη κριτική. Θα στηρίξει την 

πολιτική αυτή επιλογή και την διαρκή βελτίωση, ενώ αναλαμβάνει μέρος της ευθύνης 

αλλά και της επιτυχίας έτσι ώστε να εφαρμοστεί σωστά αυτός ο νόμος δίνοντας όμως 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο Β΄ Κεφάλαιο αυτού του νόμου που αναφέρεται στα 

αυθαίρετα. 

Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Εισηγήτρια Ηρώ Διώτη) δεν είναι υπέρ 

του νομοσχεδίου και μας αναφέρει ότι το νομοσχέδιο μοιάζει ότι είναι « κατά 

παραγγελία και δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για το περιβάλλον». Ισχυρίζεται ότι η 

Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως αντικείμενο περαίωσης με συνοπτικές 

διαδικασίες , δείχνει δηλαδή να διέπεται αποκλειστικά από μια λογική επιτάχυνσης 

διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και είσπραξης τελών ρύθμισης 

αυθαιρέτων χωρίς να δημιουργεί κανένα πλαίσιο θεσμικών εγγυήσεων 

αποτελεσματικής περιβαλλοντικής προστασίας.  
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ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

5.4. Ν.2244/1994  

Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από 

συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις
54.

 

 

Η ψήφιση του Ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α’ 168/07/10/1994) στοχεύει στην 

ανάπτυξη των φυσικών μας ενεργειακών πόρων, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτοδυναμία της χώρας 

με ταυτόχρονη αντιμετώπιση του προβλήματος CO2, που έχει πολύπλευρη διάσταση 

και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη στη διαμόρφωση της ενεργειακής 

πολιτικής.  

Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού απαιτεί τη λήψη μιας σειράς μέτρων 

και ρυθμίσεων, με στόχο την άρση των μέχρι σήμερα εμποδίων στην ανάπτυξη των 

Α.Π.Ε. και της συμπαραγωγής. Σ΄αυτό το πλαίσιο μεταξύ άλλων εντάσσεται η 

αναθεώρηση του Ν. 1559/1985 περί ιδιοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Α.Π.Ε. 

και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας.  Η αναθεώρηση του Ν. 1559/1985 είναι 

επιβεβλημένη, δεδομένων των μέχρι σήμερα δυσλειτουργιών του υφιστάμενου 

νόμου. Επίσης, με το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζονται μια σειρά θεμάτων τα οποία 

άπτονται του ρυθμιστικού και καθοριστικού ρόλου της Δ.Ε.Η. στον τομέα της 

ηλεκτροπαραγωγής. Η βασική κατεύθυνση του Ν.2244/1994 εναρμονίζεται με τα 

μέτρα και τις διατάξεις που ισχύουν σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε με σκοπό την 

αύξηση της συμμετοχής των Α.Π.Ε στο ενεργειακό ισοζύγιο.  

Ο Ν.2244/1994 ψηφίστηκε κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 1993-1996 , με 

το κυβερνών κόμμα (Π.Α.Σ.Ο.Κ) να κατέχει 170 έδρες και με Υπουργό Προεδρίας 

της Κυβέρνησης τον Αν. Πεπονή. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε στην αρχή της 

κυβερνητικής θητείας , γεγονός που θα επέτρεπε να δοκιμαστεί σε συνθήκες μάλλον 

ευνοϊκές.  Όμως το ΠΑ.ΣΟ.Κ την περίοδο αυτή παρουσιάζει χαμηλή εσωτερική 

συνοχή σε πολλά ζητήματα πολιτικής μεταρρύθμισης. Υπάρχει μια  συνεχή μεταβολή 

των προτιμήσεων της Κυβέρνησης για το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων. Στο 
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 Ν.2244/1994 Αιτιολογική Έκθεση και Συνοδευτικές Εκθέσεις. 

Πρακτικό Βουλής των Ελλήνων Περίοδος Η΄ - Σύνοδος Α΄ Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και 

Εμπορίου. 

Πρακτικό έκθεση της Επιτροπής 

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 
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εσωτερικό εμφανίζεται τελείως διαιρεμένο ιδεολογικά, χωρίς ομογενοποιημένη και 

συμμετρική κατανομή των διαφοροποιημένων απόψεων με αποτέλεσμα να μην 

φαίνεται προς τα έξω ενοποιημένο και σίγουρο για τις απόψεις και τις αποφάσεις 

του
55

. Η ψήφιση του νομοσχεδίου έγινε την 23/09/1994 και το νομοσχέδιο έγινε 

δεκτό στο σύνολό του. Η συζήτηση στην Ολομέλεια έγινε τις ακόλουθες ημερομηνίες 

20/09/1994 , 21/09/1994 , 22/09/1994. Στις συνεδριάσεις παρέστη ο Υπουργός 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου κ. Κωνσταντίνος Σημίτης, 

καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών μέτρησης 

των χαρακτηριστικών του νόμου. Στον πίνακα του Παραρτήματος IV, παρατίθεται 

αναλυτικός πίνακας των μετρήσεων της έρευνας ανά άρθρο. 
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 Αλεξόπουλος, Νεκτάριος (2004): “Veto players στο ελληνικό πολιτικό σύστημα”, στο: 

Κοντογιώργης, Γιώργος, Κ. Λάβδας, Μαρία Μενδρινού, Δ. Χρυσοχόου (2004): Τριάντα χρόνια 

δημοκρατία, Το πολιτικό σύστημα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας (1974-2004). Αθήνα: Κριτική. 
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Πίνακας 5.4.1 : Μέτρηση Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών 

Νόμου: 2244/1994 - Βαθμός Υλοποίησης. 

 

Δείκτες Μέτρησης Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών 

  

                           

Βαθμός Έκδοσης Δευτερογενούς 

Νομοθεσίας % 

                   

Αριθμός Σελίδων 

 

7 

Αριθμός Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Αριθμό

ς Συνολικών Άρθρων 

 

63,3% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις/ Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

 

ΥΑ – ΚΥΑ 3% 

ΠΔ 1% 

    

Αριθμός Άρθρων 

 

11 

Αριθμός Άρθρων 

Αφηρημένου 

Περιεχομένου/ 

Συνολικός Αριθμός 

Άρθρων 

 

27,7% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτήσεις 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης / Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης, 

 

42,8% 

                   

Αριθμός  Λέξεων 

 

4.810 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

82,3% 

 

Αριθμός Λοιπών 

Άρθρων/Συνολικό

ς Αριθμός Άρθρων 

 

9% 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Αφηρημένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

16,9% 

Αριθμός Λέξεων 

Λοιπών Άρθρων/ 

Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

0,8% 

Αριθμός 

Εξουσιοδοτικών 

Διατάξεων για Υ.Α ή 

Π.Δ/ Αριθμός Σελίδων 

 

3 

 Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις με Χρονικό 

Περιορισμό/ 

Συνολικές 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις 

 

4,7% 
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 O νόμος αποτελείται από 11 άρθρα, τα 3 είναι αορίστου περιεχομένου τα 7 

συγκεκριμένου, ενώ οι λοιπές διατάξεις καταλαμβάνουν 1 μόνο άρθρο. Απ’ ότι 

καταλαβαίνουμε και από τα στοιχεία πρόκειται για έναν νόμο, ο οποίος έχει ειδικό 

χαρακτήρα. Σ’αυτόν τον νόμο το ποσοστό των συγκεκριμένων λέξεων είναι 82,3%, 

των αφηρημένων λέξεων 16,9% και των λοιπών διατάξεων μόλις το 0,8%. 

Προβλέπονται 16 ΥΑ, 2 ΚΥΑ και 3 ΠΔ, εκ των οποίων έχουν ενεργοποιηθεί 6 ΥΑ - 

ΚΥΑ κατ΄εξουσιοδότηση και 1 ΠΔ. Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των εξουσιοδοτικών 

διατάξεων που παρέχει ο νόμος για έκδοση κανονιστικών πράξεων ΥΑ – ΚΥΑ , ΠΔ 

είναι σχετικά υψηλός με αποτέλεσμα αρκετά θέματα να μην ρυθμίζονται σαφώς, 

αλλά να ανατίθεται στην εκτελεστική εξουσία η εξειδίκευσή τους. Κάποιες ΥΑ-ΚΥΑ 

ή κάποια ΠΔ προβλέπονταν σε διάφορες παραγράφους, οι οποίες καταργήθηκαν ή 

αντικαταστάθηκαν από μεταγενέστερους νόμους. Καμία εξουσιοδοτική διάταξη δεν 

προβλέπει προθεσμία έκδοσης της σχετικής νομοθετικής ύλης και αυτό μας οδηγεί να 

συμπεράνουμε ότι υπάρχει αρκετή χαλαρότητα στην φάση της υλοποίησης, άρα 

ολική καθυστέρηση στην εφαρμογή του. Αυτό όμως μπορεί και να οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο παρόν νόμος ψηφίστηκε στην αρχή της Κοινοβουλευτικής Θητείας του, 

αφού ψηφίστηκε σε 11 μήνες από την διενέργεια των εκλογών. 

Από τη έρευνα μας συμπεραίνουμε ότι ο νόμος ναι μεν υλοποιήθηκε σε 

ικανοποιητικό βαθμό αλλά υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις και όχι πλήρης εφαρμογή.  

Ο νόμος συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση. Στα πρακτικά της συζήτησης που 

ακολούθησε στην διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου φαίνεται ότι δεν 

συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο νόμος 

αυτός δεν συνοδευόταν από έκθεση αξιολόγησης συνεπειών, ούτε από έκθεση 

δημόσιας διαβούλευσης. 

Η  Αξιωματική Αντιπολίτευση με Εισηγητή τον κ. Νίκο Παπαφιλίππου (ΝΔ) 

ενώ είναι θετική προς νομοσχέδιο τονίζει ότι η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει γρήγορα 

τις αποφάσεις της και να προχωρήσει σε διάφορες ενέργειες χαμηλού κόστους με 

στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας. Παρόλα αυτά υποστηρίζει ότι το 

νομοσχέδιο δεν διασφαλίζει μια γρήγορη ανάπτυξη λόγω του ότι δεν υπάρχει στο 10 

ετές πρόγραμμα της ΔΕΗ ο στόχος αυτός. Επίσης, η αναβάθμιση του Κέντρου 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε Εθνικό Ενεργειακό Κέντρο ΑΠΕ και η 

δημιουργία πολλών περιφερειακών νομικών προσώπων δημιουργούν πολλά 

προβλήματα τα οποία δεν μπορούν  να λυθούν. 
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Η Πολιτική Άνοιξη (Εισηγητής Ν. Οικονομόπουλος) είναι ενάντια στην 

ιδιωτικοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και στην αναβάθμιση του 

ΚΑΠΕ σε ερευνητικό κέντρο. Παρόμοιες απόψεις συναντάμε και στο ΚΚΕ 

(Εισηγητής Γεράσιμος Αραβανής) το οποίο είναι κάθετο στην ιδιωτικοποίηση. 

Αρνητικά στο νομοσχέδιο ήταν και τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. 
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5.5. Ν.2773/1999  

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής 

πολιτικής και λοιπές διατάξεις.
56  

 

Σκοπός του Νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ Α’286/22/12/1999) είναι η ανάπτυξη της 

εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της σταδιακής απελευθέρωσης, ώστε 

η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον να γίνει κατά τρόπο ευέλικτο και ορθολογικό. 

Άμεση προτεραιότητα του νόμου είναι η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με τους 

κανόνες της Οδηγίας 96/26 ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για τη εσωτερική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 

ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος και διασφαλίζοντας το χαρακτήρα κοινής 

ωφέλειας των δραστηριοτήτων που ασκούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 

O Ν.2773/1999 ψηφίστηκε στην κοινοβουλευτική περίοδο 1996-2000 και πιο 

συγκεκριμένα στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Η σχετική καθυστέρηση στην 

εφαρμογή του , οφείλεται στο γεγονός ότι δεν προβλέπονται προθεσμίες στην 

ενεργοποίηση των εξουσιοδοτήσεων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.  Οι εκλογές της 

22ας Σεπτεμβρίου 1996, ανέδειξαν νικητή το ΠΑ.ΣΟ.Κ με ποσοστό 41,5% και 

εξελέγει με 162 βουλευτές. Στην πρωθυπουργία του κυβερνώντος κόμματος είναι ο 

Κ. Σημίτης ο οποίος είχε διαδεχτεί τον Ανδρέα Παπανδρέου στην πρωθυπουργία τον 

Ιανουάριο του 1996. Με την κυβέρνησή του ήταν πλέον πολιτικά έτοιμος να 

προωθήσει τη μεταρρύθμιση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ την περίοδο αυτή παρουσιάζει χαμηλή εσωτερική συνοχή σε πολλά 

ζητήματα πολιτικής μεταρρύθμισης. Υπάρχει μια  συνεχή μεταβολή των προτιμήσεων 

της Κυβέρνησης για το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων. Στο εσωτερικό 

εμφανίζεται τελείως διαιρεμένο ιδεολογικά, χωρίς ομογενοποιημένη και συμμετρική 

κατανομή των διαφοροποιημένων απόψεων γύρω από την θέση της ηγεσίας ώστε να 

εμφανίζεται προς τα έξω με μια φωνή
57

. H ψήφιση του νομοσχεδίου έγινε στις 
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 Ν.2773/1999 Αιτιολογική Έκθεση και λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις. 

Πρακτικό Βουλής των Ελλήνων Περίοδος Θ΄ - Σύνοδος Δ΄ Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και 

Εμπορίου. 

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 
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Κοντογιώργης, Γιώργος, Κ. Λάβδας, Μαρία Μενδρινού, Δ. Χρυσοχόου (2004): Τριάντα χρόνια 
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07/12/1999 και έγινε δεκτό κατ’αρχήν, κατ’άρθρο και στο σύνολό του. Η συζήτηση 

στην Ολομέλεια έγινε τις ακόλουθες ημερομηνίες: 22/11/1999, 23/11/1999, 

25/11/1999 και 30/11/1999. Υπουργός Ανάπτυξης ήταν ο  κ. Ευάγγελος Βενιζέλος 

και Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Ζαφειρόπουλος. Εισηγητής πλειοψηφίας ήταν 

ο κ. Ιωάννης Τσακλίδης, ενώ Εισηγητής της μειοψηφίας κ. Γεώργιος Σαλαγκούδης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών μέτρησης 

των χαρακτηριστικών του νόμου. Στον πίνακα του Παραρτήματος IV, παρατίθεται 

αναλυτικός πίνακας των μετρήσεων της έρευνας ανά άρθρο. 
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Πίνακας 5.5.1 : Μέτρηση Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών   

Νόμου: 2773/1999 - Βαθμός Υλοποίησης  

 

Δείκτες Μέτρησης Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών  

                          

Βαθμός Έκδοσης Δευτερογενούς 

Νομοθεσίας % 

                   

Αριθμός Σελίδων 

 

18 

Αριθμός Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Αριθμός 

Συνολικών Άρθρων 

 

85,1% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις/ Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

 

ΥΑ – ΚΥΑ 56,5% 

ΠΔ 71,4% 

    

Αριθμός Άρθρων 

 

47 

Αριθμός Άρθρων 

Αφηρημένου 

Περιεχομένου/ 

Συνολικός Αριθμός 

Άρθρων 

 

12,8% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτήσεις 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης / Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης, 

 

63,3% 

                   

Αριθμός  Λέξεων 

 

13.188 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

84,3% 

 

Αριθμός Λοιπών 

Άρθρων/Συνολικό

ς Αριθμός Άρθρων 

 

2,1% 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Αφηρημένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

15,3% 

Αριθμός Λέξεων 

Λοιπών Άρθρων/ 

Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

0,4% 

Αριθμός 

Εξουσιοδοτικών 

Διατάξεων για Υ.Α ή 

Π.Δ/ Αριθμός Σελίδων 

 

1,6 

 Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις με Χρονικό 

Περιορισμό/ Συνολικές 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις 

 

3,3% 
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 O νόμος αποτελείται από 47 άρθρα. Πρόκειται για ένα νόμο ειδικό, αφού 

αποτελείται από 40 άρθρα (85,1%) συγκεκριμένου περιεχομένου, 6 άρθρα (12,8%) 

αορίστου χρόνου και 1 άρθρο (2,1%)  που περιέχει λοιπές διατάξεις. 

Ψηφίστηκε στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Πιο συγκεκριμένα 39 

μήνες πέρασαν από τις προηγούμενες εκλογές, ενώ οι προσεχείς έρχονται μέσα στους 

επόμενους 6 μήνες. Ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό για την ερευνά μας και μας 

βοηθάει να κατανοήσουμε τις μεταρρυθμίσεις είναι το γεγονός ότι το κυβερνών 

κόμμα ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι στην εξουσία συνεχόμενα τα τελευταία 6 χρόνια. Σύμφωνα με 

την θεωρία των Huber & Shipan
58

 το γεγονός ότι το ίδιο κόμμα παραμένει στην 

εξουσία για αρκετό χρονικό διάστημα ευνοεί τις μεταρρυθμίσεις αλλά τις ευνοεί με 

φθίνοντα ρυθμό.  

Ο συνολικός αριθμός των λέξεων είναι 13.188 . Σε αυτόν τον νόμο το 

ποσοστό των συγκεκριμένων λέξεων είναι 84,2% έναντι των αφηρημένων λέξεων 

15,3%. Προβλεπόταν η έκδοση 16 ΥΑ , 7 ΚΥΑ και 7 ΠΔ. Ενεργοποιήθηκαν 13 ΥΑ  - 

ΚΥΑ κατ’εξουσιοδότηση , 5 ΠΔ κατ’εξουσιοδότηση. Ο αριθμός των εξουσιοδοτικών 

διατάξεων που παρέχει ο νόμος για έκδοση κανονιστικών πράξεων είναι αρκετά 

υψηλός. Πολλά θέματα δεν ρυθμίζονται αλλά  ανατίθεται στην εκτελεστική εξουσία η 

εξειδίκευσή τους. Το γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί πολλές εξουσιοδοτικές διατάξεις 

μας κάνει να συμπεράνουμε ότι ο νόμος δεν εφαρμόστηκε αποτελεσματικά σε μεγάλο 

βαθμό. Όλο αυτό το πρόβλημα φυσικά οφείλεται στο ότι δεν προβλέπονται 

συγκεκριμένες προθεσμίες στην ενεργοποίηση των εξουσιοδοτήσεων. 

Ο νόμος συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση. Εκπρόσωποι φορέων της 

Δ.Ε.Η., ΓΕΝ.ΟΠ Δ.Ε.Η, ΣΕΒ, ΟΛΠ συμμετείχαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. 

Δεν υπάρχει έκθεση συνεπειών, ενώ για τον παρόντα νόμο δεν έγινε δημόσια 

διαβούλευση. 

Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Ευάγγελος 

Βενιζέλος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Ζαφειρόπουλος, καθώς και αρμόδιοι 

υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Η ΝΔ με εισηγητή τον κ.  Γεώργιο Σαλαγκούδη διαφωνεί όπως αναφέρεται 

και στην αιτιολογική έκθεση καθολικά με την φιλοσοφία του νομοσχεδίου και αυτό 

γιατί πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος νόμος ακολουθεί μια διαφορετική φιλοσοφία 

από την Οδηγία. Δεν απελευθερώνεται η αγορά και ούτε οδηγείται στην σταδιακή 
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απελευθέρωση με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες στην 

εφαρμογή και υλοποίηση των εθνικών υποχρεώσεων. 

Το ΚΚΕ (Εισηγητής Νικόλαος Γκατζής) υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο το 

μόνο που επιζητεί είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και αυτό επιβεβαιώνει τη γενική 

εκτίμηση ότι λειτουργεί ως πιστός υπηρέτης των πολυεθνικών μονοπωλιακών 

συμφερόντων σε βάρος του λαού, της εθνικής οικονομίας και της χώρας. 

Ο Συνασπισμός Αριστεράς και Προόδου ( Εισηγητής Σπυρίδων Δανέλλης) 

υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν καθορίζει με σαφήνεια το ρόλο της ΔΕΗ , δεν 

θεσμοθετεί ένα μακροχρόνιο κεντρικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο ως μέσο 

υλοποίησης ενεργειακής πολιτικής. Δεν ξεκαθαρίζει τον τρόπο διασφάλισης και 

προώθησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Δεν προτείνει ευνοϊκούς για την εθνική 

οικονομία και το περιβάλλον τρόπους απελευθέρωσης της παραγωγής και 

κατασκευής νέων σταθμών. Δεν λαμβάνει υπόψη του τις σημαντικές ιδιαιτερότητες 

του Ελληνικού συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το ΔΗ.Κ.ΚΙ (Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα Γεώργιος Ρόκος) τάσσεται 

κατά της ιδιωτικοποίησης στρατηγικών τομέων της οικονομίας όπως, είναι η ΔΕΗ 

αλλά είναι υπέρ του κατάλληλου και ανάλογου εκσυγχρονισμού. 

Με τον Ν. 2773/1999, όπως αναφέραμε και παραπάνω επιτεύχθηκε η 

εναρμόνιση του με την Οδηγία 96/26 ΕΚ. Αυτό επέφερε ριζικές οργανωτικές και 

λειτουργικές αλλαγές στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. 

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις είναι: 

α) Η κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων παραγωγής. 

β) Ο ορισμός φορέα διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς. 

γ) Η σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσω του προσδιορισμού "επιλεγόντων πελατών". 

δ) Η παροχή πρόσβασης στο σύστημα σε παραγωγούς, σε προμηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας και σε Επιλέγοντες Πελάτες και 

ε) Η τήρηση χωριστών λογαριασμών για καθεμία από τις δραστηριότητες παραγωγής, 

μεταφοράς και διανομής στην περίπτωση καθετοποιημένων επιχειρήσεων. 
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5.6.  Ν.2941/2001  

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιριών , αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α. Ε « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες 

διατάξεις
59 

 

Με τον παρόντα νόμο 2941/2001 (ΦΕΚ Α’ 201/12/09/2001) απλοποιούνται οι 

διαδικασίες για τη σύσταση ανώνυμων εταιρειών και Ε.Π.Ε
60

, ρυθμίζονται διάφορα 

θέματα και απλοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης αδειών εγκατάστασης και 

λειτουργίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρυθμίζονται θέματα εξυγίανσης της 

εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." και της " ΜΑΒΕ Α.Ε." προκειμένου να 

ιδιωτικοποιηθούν και άλλες διατάξεις που αφορούν μικρές αναγκαίες τροποποιήσεις 

διατάξεων νόμων. 

Ο νόμος ψηφίστηκε το χρονολογικό έτος 2001 και 16 μήνες μετά από τις 

εκλογές που είχαν διενεργηθεί στις 9 Απριλίου του 2000. Νικητής των εκλογών είναι 

το ΠΑΣΟΚ υπό τον κ. Κωνσταντίνο Σημίτη. Το κόμμα του συγκέντρωσε το 43,8% το 

οποίο αντικατοπτρίζεται σε 158 βουλευτικές έδρες. Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης με 

συνολικά 158 ναι έναντι 142 όχι. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει χαμηλή εσωτερική συνοχή σε 

πολλά ζητήματα πολιτικής μεταρρύθμισης. Εμφανίζεται διαιρεμένο ιδεολογικά, χωρίς 

ομογενοποιημένη και συμμετρική κατανομή των απόψεων.  Ο Ν. 2941/2001 

ψηφίστηκε στις 27/08/2001 και έγινε δεκτός στο σύνολό του κατά πλειοψηφία. 

Προτού όμως ψηφιστεί συζητήθηκε διεξοδικά στην Ολομέλεια της Βουλής στις 

20/08/2001, 21/08/2001, 22/08/2001, 23/08/2001 και 27/08/2001. Εισηγητές αυτού 

του νόμου ήταν  ο  κ. Φλώρος Κωνσταντίνου και ο κ. Καραμπίνας Κωνσταντίνος. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών μέτρησης 

των χαρακτηριστικών του νόμου. 
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Πίνακας 5.6.1 : Μέτρηση Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών  

Νόμου: 2941/ 2001 - Βαθμός Υλοποίησης.  

 

Δείκτες Μέτρησης Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών 

 

 

Βαθμός Έκδοσης Δευτερογενούς 

Νομοθεσίας % 

                   

Αριθμός Σελίδων 

 

16 

Αριθμός Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Αριθμός 

Συνολικών Άρθρων 

 

38,5% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις/ Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

 

 

ΥΑ- ΚΥΑ 41,6% 

    

Αριθμός Άρθρων 

 

26 

Αριθμός Άρθρων 

Αφηρημένου 

Περιεχομένου/ 

Συνολικός Αριθμός 

Άρθρων 

 

46,1% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτήσεις 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης / Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης, 

 

64,2% 

                   

Αριθμός  Λέξεων 

 

12.400 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

48,5% 

 

Αριθμός Λοιπών 

Άρθρων/Συνολικό

ς Αριθμός Άρθρων 

 

15,4% 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Αφηρημένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

37,5% 

Αριθμός Λέξεων 

Λοιπών Άρθρων/ 

Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

14% 

Αριθμός 

Εξουσιοδοτικών 

Διατάξεων για Υ.Α ή 

Π.Δ/ Αριθμός Σελίδων 

 

0,87 

 Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις με Χρονικό 

Περιορισμό/ Συνολικές 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις 

 

0% 
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 O νόμος αποτελείται από 26 άρθρα, τα 12 (46,1%) είναι αορίστου 

περιεχομένου, τα 10 (38,5%) συγκεκριμένου και τα 4 (15,4%) είναι άρθρα που 

περιέχουν καταργούμενες διατάξεις και λοιπές διατάξεις. Πρόκειται για έναν νόμο 

γενικού περιεχομένου, ο οποίος διαθέτει χαμηλή κυβερνητική συνοχή.                                      

Σ’αυτόν τον νόμο το ποσοστό των αφηρημένων λέξεων είναι 37,5% έναντι 

των συγκεκριμένων λέξεων 48,5%, ενώ ο συνολικός αριθμός των λέξεων είναι 

12.400. Προβλέπεται η έκδοση 6 ΥΑ, 6 ΚΥΑ και 2 ΠΔ και από αυτά έχουν  

ενεργοποιηθεί 5 ΥΑ-ΚΥΑ. Εκδόθηκαν σχεδόν οι μισές εξουσιοδοτικές διατάξεις. Το 

ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό με αποτέλεσμα ο νόμος να μην εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά.   

Υπάρχει συμμετοχή εκπροσώπων στην αρμόδια Κοινοβουλευτική επιτροπή. Οι 

φορείς αυτοί είναι : ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), 

μέλος της διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε) και 

εκπρόσωπος εργαζομένων – μετόχων «Ναυπηγεία Ελευσίνας», εκπρόσωπος της 

εταιρείας «Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (Μ.Α.Β.Ε), ο δήμαρχος της 

Καρύστου, μέλος Τοπικής  Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ευβοίας,  εκπρόσωπος 

της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η), ο πρόεδρος του συλλόγου 

Διπλωματούχων Μηχανικών Δ.Ε.Η, ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας 

Προσωπικού Δ.Ε.Η  (ΓΕ.ΝΟ.Π - Δ.Ε.Η ) και ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα πετρελαιοειδή, διυλιστήρια και χημικές βιομηχανίες.  

Συμπεράσματα δεν μπορούμε να εξάγουμε διότι στα πρακτικά δεν υπάρχουν οι 

συζητήσεις οι οποίες διεξήχθησαν στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής Εμπορίου. 

Αυτός ο νόμος διαθέτει αιτιολογική έκθεση αλλά δεν έχει έκθεση συνεπειών 

ούτε και έκθεση δημόσιας διαβούλευσης και εντάσσεται στο νομοθετικό έργο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και αρμόδιος Υπουργός ήταν ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης.  

Η ΝΔ με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Καραμπίνα τονίζει ότι η Κυβέρνηση 

παραβιάζει θεμελιώδες κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος, αφού το παρόν 

σχέδιο νόμου είναι απλά ένα συνονθύλευμα προτάσεων. Ισχυρίζεται ότι ο νόμος δεν 

έχει αρχή, ενώ δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από την κυβέρνηση η οποία έφερε προς 

ψήφιση νομοθετικές ρυθμίσεις που πολλές εξ’ αυτών είναι αντισυνταγματικές. 

Δηλώνει η παράταξη του υπέρ των αποκρατικοποιήσεων λέει, όμως «όχι» στην 

αδιαφάνεια, «όχι» στο ξεπούλημα και καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει 

σύννομες και διαφανείς διαδικασίες για να έχει την σύμφωνη γνώμη της. 
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Το ΚΚΕ (Εισηγητής Κοσιώνης Παναγίωτης) καταψηφίζει το παρόν 

νομοσχέδιο. Ισχυρίζεται ότι ο παρόν νόμος περιέχει πολλά και διαφορετικά 

πράγματα. Πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται ούτε για το περιβάλλον αλλά 

ούτε και για τους καταναλωτές. Το ΚΚΕ είναι υπέρ της χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. 

Τονίζει ότι το παρόν νομοσχέδιο δέχτηκε αρκετή πίεση η οποία, αυξήθηκε από 

οικονομικούς παράγοντες της χώρας μας. 

Ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (Εισηγητής Αμπατζόγλου 

Γεώργιος) καταψηφίζει το παρόν νομοσχέδιο. Στις δηλώσεις του μας παραθέτει ότι ό 

παρόν νόμος δεν έχει κάποιο στόχο και κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά ότι 

αποτελεί απλά μια συρραφή διαφόρων περιπτώσεων και γι’αυτό δεν μπορεί να γίνει 

εξέταση επί της αρχής του. 
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5.7. Ν.3468/2006  

Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας και 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 

διατάξεις
61 

 

Με τον παρόντα Ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’129/27/06/2006) επιδιώκεται η 

δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση των 

επενδύσεων στον Τομέα των Α.Π.Ε και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) και η διασφάλιση της αυξημένης 

διείσδυσης της παραγόμενης από αυτές ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό 

ισοζύγιο της χώρας, με πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού. Ουσιαστικά, 

επιδιώκεται η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς τις διατάξεις της οδηγίας 

2001/77/ΕΚ
62

 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Σεπτεμβρίου 2001 "για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας" ΕΕ L 283  της 

27.10.2001. 

Με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου οργανώνεται και συστηματοποιείται το 

νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α και εισάγονται ρυθμίσεις που απλοποιούν και επιταχύνουν 

σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων αυτών, διασφαλίζοντας 

την υλοποίηση τους.  

Ο Ν. 3468/2006 ψηφίστηκε στην κοινοβουλευτική περίοδο 2004- 2007 όπου 

διεξήχθησαν πρόωρες εκλογές. Πρώτο κόμμα στην εκλογική αναμέτρηση εξελέγει  η 

ΝΔ με 45,4% και 166 έδρες μετά από μια πολυετή διακυβέρνηση του κόμματος του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η Ν.Δ την περίοδο αυτή εμφανίζει ισχυρή εσωτερική συνοχή. Οι απόψεις 

των βουλευτών είναι απολύτως ομογενοποιημένες κάτι που γίνεται εμφανές και από 

τα πρακτικά της συζήτησης επί της  αρχής του νομοσχεδίου, όπου δεν διατυπώθηκαν 

                                                 
61

 Ν. 3468/2006 Αιτιολογική Έκθεση 

Πρακτικό Έκθεσης της Επιτροπής. 

Πρακτικό Βουλής των Ελλήνων Περίοδος ΙΑ΄ - Σύνοδος Β΄ Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και 

Εμπορίου. 

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 

 
62

 Β' Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών 

Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων 

Έκθεση επί του Νομοσχεδίου. 
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διαφωνίες εκ μέρους των βουλευτών της. Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης στις 22 

Μαρτίου 2004  με 165 ναι  έναντι 135 όχι. 

 Το παρόν νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις 06/06/2006 και έπειτα από 2 χρόνια και 

3 μήνες από τις τελευταίες εκλογές. Έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής των 

άρθρων και των τροποποιήσεων του αρμόδιου Υπουργού.  Συζητήθηκε στις 

23/05/2006 , 30/05/2006 , 31/05/2006 Πρωί , 31/05/2006 Απόγευμα ,01/06/2006.  

Εισηγητές του παρόντος νόμου ήταν ο κ. Γεώργιος Δεικτάκης και κ. Ασημάκης 

Παπαγεωργίου. Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτριος 

Σιούφας , ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Νεράντζης, καθώς και αρμόδιοι 

υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών μέτρησης 

των χαρακτηριστικών του νόμου. Στον πίνακα του Παραρτήματος IV, παρατίθεται 

αναλυτικός πίνακας των μετρήσεων της έρευνας ανά άρθρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AE%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
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Πίνακας 5.7.1 : Μέτρηση Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών   

Νόμου: 3468/2006 - Βαθμός Υλοποίησης. 

 

 

Δείκτες Μέτρησης Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών 

 

 

Βαθμός Έκδοσης Δευτερογενούς 

Νομοθεσίας % 

                   

Αριθμός Σελίδων 

 

22 

Αριθμός Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Αριθμός 

Συνολικών Άρθρων 

 

36,4% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις/ Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

 

 

ΥΑ – ΚΥΑ 52,1% 

    

Αριθμός Άρθρων 

 

33 

Αριθμός Άρθρων 

Αφηρημένου 

Περιεχομένου/ 

Συνολικός Αριθμός 

Άρθρων 

 

54,6% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτήσεις 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης / Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης, 

 

50% 

                   

Αριθμός  Λέξεων 

 

15.395 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

53,9% 

 

Αριθμός Λοιπών 

Άρθρων/Συνολικό

ς Αριθμός Άρθρων 

 

9,09% 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Αφηρημένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

35,3% 

Αριθμός Λέξεων 

Λοιπών Άρθρων/ 

Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

10,75

% 

Αριθμός 

Εξουσιοδοτικών 

Διατάξεων για Υ.Α ή 

Π.Δ/ Αριθμός Σελίδων 

 

1,18 

 Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις με Χρονικό 

Περιορισμό/ Συνολικές 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις 

 

11,5% 
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O νόμος αποτελείται από 33 άρθρα, τα 18 (54,6%) είναι αορίστου 

περιεχομένου, τα 12 (36,4%) συγκεκριμένου και τα 3 (9,09%) είναι άρθρα που 

περιέχουν καταργούμενες διατάξεις και λοιπές διατάξεις. Από τα στατιστικά 

καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα νόμο γενικό με χαμηλή κυβερνητική συνοχή. 

Σ’αυτόν τον νόμο το ποσοστό των αφηρημένων λέξεων είναι 35,3% έναντι 

των συγκεκριμένων λέξεων 53,9%, ενώ ο συνολικός αριθμός των λέξεων είναι 

15.395. Προβλέπονται 15 ΥΑ,  8 ΚΥΑ, εκ των οποίων έχουν ενεργοποιηθεί 12 ΥΑ- 

ΚΥΑ κατ’εξουσιοδότηση και 1 ΠΔ το οποίο δεν έχει εκδοθεί. Το ποσοστό των 

εκδοθέντων εξουσιοδοτικών διατάξεων είναι χαμηλό. Ο νόμος δεν μπορούμε να 

πούμε ότι εφαρμόστηκε αποτελεσματικά όσον αφορά την έκδοση των κανονιστικών 

εξουσιοδοτικών διατάξεων. 

Διαθέτει λεπτομερή αιτιολογική έκθεση αλλά δεν έχει έκθεση συνεπειών και 

έκθεση δημόσιας διαβούλευσης. Το σχέδιο αυτού του νόμου η Διαρκής Επιτροπή 

Παραγωγής και Εμπορίου το ψήφισε κατά πλειοψηφία, κατ’αρχήν , κατ’άρθρο και 

στο σύνολό του. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων. Οι 

εκπρόσωποι αυτοί ήταν ο εκπρόσωπος της Greenpeace, o σύμβουλος του συνδέσμου 

Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε), ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου 

Ηλεκτροπαραγωγών από Α.Π.Ε, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Διαχειριστών 

Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), ο 

εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Παραγωγών Ηλεκτρισμού (Α.Σ.Π.Η), ο 

Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος 

(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης Αιολικής Ενέργειας, ο 

Γραμματέας της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας και ο εκπρόσωπος του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε). Στα πρακτικά ΙΑ΄ της συνόδου Β΄ δεν 

αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπροσώπων. Η Επιτροπή έκανε δεκτές νομοτεχνικές 

βελτιώσεις και τροποποιήσεις που πρότειναν οι παριστάμενοι Υπουργός και 

Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτριος Σιούφας και Αναστάσιος Νεράτζης, 

αντίστοιχα, καθώς και Βουλευτές και μέλη της Επιτροπής.  

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση με Εισηγητή τον κ. Δεικτάκη Γεώργιο 

(ΠΑ.ΣΟ.Κ) καταψήφισε στο σύνολό της το νομοσχέδιο, εκτός από κάποια άρθρα. 

Τονίζει στην ομιλία του ότι στο παρόν νομοσχέδιο δεν  θέτονται οι σωστές 

προϋποθέσεις για μια σωστή και υγιή λειτουργία. Δεν υπάρχει χωροταξικό, δεν 
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αποφεύγεται η υπερεπένδυση , δεν υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, δεν δημιουργείται 

ένα υγιές καθεστώς εγκρίσεων , ανακλήσεων αδειών και φυσικά παραχωρήσεων. Δεν 

υπάρχει από την Κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και στρατηγικής με 

στόχο τον σχεδιασμό για την ενέργεια της χώρας. Οι συνθήκες αγοράς των 

ενεργειακών προϊόντων καθορίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς, ενώ η Κυβέρνηση 

έχει εγκαταλείψει τους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς. Όλο αυτό οδηγεί σε 

ακρίβεια, αισχροκέρδεια και λαθρεμπόριο. Το μόνο που κάνει η Κυβέρνηση είναι να 

επιδίδεται σε μία επικοινωνιακή και προπαγανδιστική διαχείριση των μεγάλων 

προβλημάτων. Δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά την απελευθέρωση των αγορών που 

δρομολόγησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ούτε διαχειρίζεται με σύγχρονο τρόπο το θεσμικό 

πλαίσιο που δημιουργήθηκε την προηγούμενη περίοδο. Στον τομέα των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού δημιουργεί 

τεράστιους κινδύνους αλλά και μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές άδειες 

ανενεργές, εξαγγέλλονται νέα επενδυτικά σχέδια που παραμένουν στα χαρτιά, δεν 

υπάρχουν και δεν κατασκευάζονται νέα δίκτυα μεταφοράς.  Υπάρχουν πάρα πολλές 

άδειες, αλλά εκκρεμούν και πολλές άδειες, οι οποίες ξεπερνούν στην ουσία τα όρια 

του συστήματος για απορρόφηση ισχύος. Υπάρχει πρόβλημα υπερεπένδυσης. 

Υπάρχει κίνδυνος κατασπατάλησης πολλών πόρων, διότι πολλές επενδύσεις φαίνεται 

ότι αν δρομολογηθούν θα μείνουν άχρηστες, με αποτέλεσμα να έχουμε και σοβαρές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το νομοσχέδιο είναι ασαφές, είναι αόριστο και 

επαμφοτερίζον, κείμενο που δεν ξέρει που οδηγεί τα πράγματα. Είναι αποκομμένο 

από τις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ΡΑΕ 

και ο ρόλος του Υπουργού, δεδομένου ότι στην ουσία αυτοί θα εγκρίνουν, θα 

γνωμοδοτούν, θα επικυρώνουν, θα παραχωρούν περιοχές-ενεργειακά πεδία χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός παράγοντας. 

Το ΚΚΕ (Εισηγητής Τσιόγκας Δημήτριος) απορρίπτει και καταψηφίζει στο σύνολό 

του το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης, το οποίο προχωρεί στην ιδιωτικοποίηση και 

εμπορευματοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τονίζει την πλήρη αντίθεσή του στην 

εμπορευματοποίηση της ενέργειας, την οποία από κοινωνικό αγαθό την κάνουν 

εμπόρευμα για περισσότερα κέρδη στους επιχειρηματίες. Άμεση προτεραιότητα είναι 

η  αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 

στόχο τη μείωση της εξάρτησης της χώρας μας στην ενέργεια, αλλά και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ, προτείνει και την δημιουργία ενός ενιαίου  

κρατικού φορέα ενέργειας που θα είναι λαϊκή περιουσία και θα δίνει φθηνό ρεύμα 
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στο λαό. Επισημαίνει , ότι η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η 

προηγούμενη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προώθησαν και προωθούν την απελευθέρωση της 

ενέργειας, ενός στρατηγικού τομέα της οικονομίας, θυσιάζοντας τις ανάγκες του 

ελληνικού λαού στο βωμό της ιδιωτικής κερδοφορίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Εισηγήτρια Ασημίνα Ξηροτύρη – 

Αικατερινάρη) ισχυρίζεται ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα πρώτο βήμα για την 

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και για την προσαρμογή της χώρας στις 

δεσμεύσεις του Κιότο. Έρχεται όμως με μεγάλη καθυστέρηση, έχει κενά και 

ελλείψεις και δεν έχει προϋποθέσεις και δεσμεύσεις και έτσι φαίνεται εξωπραγματική 

η επίτευξη των υποχρεώσεων που έχει η Ελλάδα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές κατά 20,1% μέχρι το 2010 –οδηγία 2001/77- και κατά 29% 

έως το 2020, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο. Το νομοσχέδιο αυτό , όπως και 

στα νομοσχέδια που προηγήθηκαν για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο κ.λπ., 

δεν περιλαμβάνονται διατάξεις, δεν υπάρχει η λογική της ορθολογικής χρήσης και 

της εξοικονόμησης της ενέργειας. 

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι σχεδόν υπαρκτή στην Ελλάδα και  προχωρά με πολύ 

αργούς ρυθμούς. Το υφιστάμενο πλαίσιο αξιοποίησης των Α.Π.Ε. κατηγορήθηκε ως 

πολύπλοκο, χρονοβόρο και πελατειακό. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν 

στις μελέτες αυτών που ζητούσαν την άδεια, στην ανυπαρξία του χωροταξικού 

σχεδιασμού, στις περιβαλλοντικές και διοικητικές ελλείψεις, στα προβλήματα 

ανεπάρκειας έργων επέκτασης και ενίσχυσης των δικτύων, στις τοπικές αντιδράσεις 

για τη διάθεση των απαιτούμενων εκτάσεων κατασκευής έργων Α.Π.Ε., στις 

καθυστερήσεις διαδικασιών ανάκλησης των αδειών, με αποτέλεσμα την δέσμευση 

αιολικού δυναμικού και των αντίστοιχων εκτάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Στο τέλος του παρόντος  νομοσχεδίου  αναφέρονται  οι δεσμεύσεις που έχει η Ελλάδα  

από το Πρωτόκολλο του Κιότο και αυτό  είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά  ο   κύριος 

στόχος που θέτουνε είναι η προώθηση των Α.Π.Ε. να γίνει με το μεγαλύτερο 

κοινωνικό όφελος και την όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση ηλεκτρικής 

ενέργειας του καταναλωτή. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται. Δεν υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ 

λείπει και ο κοινωνικός στόχος του που είναι η  καθαρή και η φθηνή ενέργεια.  

Ευνοούνται οι μεγάλοι επενδυτές και δεν απλουστεύονται οι διαδικασίες,  απλώς 

τίθενται μικρότερα χρονικά όρια. Παραμένει η γραφειοκρατία, η οποία θίγει κυρίως 
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τους μικρούς επενδυτές. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα στα 

επόμενα χρόνια πρέπει να θεωρηθεί ως μία υπ’ αριθμόν ένα πρόκληση στον τομέα 

της ενέργειας, τόσο για το κράτος όσο και για τους ιδιώτες. Επιμένουν στην ανάγκη 

καθορισμού μέσα απ’ αυτό το νομοσχέδιο συγκεκριμένων κριτηρίων και 

δεσμευτικών στόχων για κάθε μορφή Α.Π.Ε. για τη συμμετοχή στο ενεργειακό 

ισοζύγιο της χώρας, ούτως ώστε να επιτύχουμε τους στόχους 20,1% για το 2010 και 

29% για το 2020.  
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5.8. Ν. 3734/2009  

Προώθηση της συμπαραγωγής δύο η περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, 

ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 

διατάξεις
63 

 

Στον παρόντα Ν.
64

3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8/28/01/2009) καθορίζονται οι 

βασικές αρχές σημαντικών λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως είναι η ηλεκτρική 

ενέργεια, η οποία παράγεται σε συνδυασμό με τη χρήσιμη θερμική ενέργεια και η 

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας χάρη στη συμπαραγωγή. Ουσιαστικά 

προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2004/8/ΕΚ "για την προώθηση 

της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην 

εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ". 

Με Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ψηφίστηκε ο Ν. 3734/2009 

στις 23 Ιανουαρίου 2009. Η κυβέρνηση της ΝΔ αναδείχτηκε νικήτρια στις εκλογές 

της 16 Σεπτεμβρίου 2007 με ποσοστό 41,9% και 152 έδρες στη Βουλή. Η 

κυβερνητική του πορεία συνεχίστηκε και έτσι κατάφερε να συνεχίσει την 

διεκπεραίωση του έργου του. Το εσωτερικό όμως του κόμματος της Ν.Δ αρχίζει να 

χάνει σιγά σιγά την απόλυτη συνοχή που είχε. Οι απόψεις πλέον είναι προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις ξεκινάει και η περίοδος της κρίσης και των δύσκολων 

αποφάσεων.  

Ο Νόμος αυτός όμως ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2011 και πιο 

συγκεκριμένα 16 μήνες μετά από τις τελευταίες εκλογές με Πρωθυπουργό  τον 

Γεώργιο Α. Παπανδρέου και κυβερνών κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Το νομοσχέδιο έγινε 

δεκτό στο σύνολό του κατά πλειοψηφία, σύμφωνα  και  με τις τροποποιήσεις και 

νομοτεχνικές βελτιώσεις, που πρότεινε ο Υπουργός Ανάπτυξης  κ. Χρήστος Φώλιας, 

καθώς και τις υπ'αριθ. 389/44 , 390/45 και 391/46 υπουργικές τροπολογίες. 

Ο Ν. 3734/2009 συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής προτού ψηφισθεί 

στις 13 , 14 , 15 και 20 Ιανουαρίου 2009. Κύριοι εισηγητές του παρόντος νόμου είναι 

ο κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος  και την κα
  
Αθανασία Μερεντίτη. 

                                                 
63

 Ν.3734/2009 Αιτιολογική Έκθεση και λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις. 

Πρακτικό Έκθεσης της Επιτροπής περίοδος ΙΒ' Σύνοδος Β' Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής Εμπορίου. 

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 

 
64

 Αιτιολογική έκθεση και πρακτικά ν.3734/2009 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών μέτρησης 

των χαρακτηριστικών του νόμου. Στον πίνακα του Παραρτήματος IV, παρατίθεται 

αναλυτικός πίνακας των μετρήσεων της έρευνας ανά άρθρο. 
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Πίνακας 5.8.1 : Μέτρηση Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών  

Νόμου: 3734/2009  -Βαθμός Υλοποίησης. 

 

Δείκτες Μέτρησης Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών 

 

                         

Βαθμός Έκδοσης Δευτερογενούς 

Νομοθεσίας % 

                   

Αριθμός Σελίδων 

 

24 

Αριθμός Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Αριθμός 

Συνολικών Άρθρων 

 

42% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις/ Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

 

ΥΑ – ΚΥΑ 26,9% 

ΠΔ 100% 

    

Αριθμός Άρθρων 

 

46 

Αριθμός Άρθρων 

Αφηρημένου 

Περιεχομένου/ 

Συνολικός Αριθμός 

Άρθρων 

 

50% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτήσεις 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης / Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης, 

 

54,5% 

                   

Αριθμός  Λέξεων 

 

18.110 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

24,7% 

 

Αριθμός Λοιπών 

Άρθρων/Συνολικό

ς Αριθμός Άρθρων 

 

8% 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Αφηρημένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

65,5% 

Αριθμός Λέξεων 

Λοιπών Άρθρων/ 

Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

9,8% 

Αριθμός 

Εξουσιοδοτικών 

Διατάξεων για Υ.Α ή 

Π.Δ/ Αριθμός Σελίδων 

 

1,83 

 Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις με Χρονικό 

Περιορισμό/ Συνολικές 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις 

 

2,3% 
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 Πρόκειται για έναν γενικό νόμο που  αποτελείται από 46 άρθρα, τα 23 (50%) 

είναι αορίστου περιεχομένου, τα 19 (42%) συγκεκριμένου και 4 (8%) άρθρα που 

περιέχουν λοιπές διατάξεις. Διαθέτει χαμηλή κυβερνητική συνοχή. 

Το ποσοστό των συγκεκριμένων λέξεων είναι 65,5% , ενώ των αφηρημένων 

λέξεων που είναι μόλις το 24,7 %, παρόλο που ο νόμος είναι γενικός, τα περισσότερα 

άρθρα του περιέχονται στην κατηγορία των αφηρημένων άρθρων.           

Ο συνολικός αριθμός των λέξεων είναι 18.110. Προβλέπεται η έκδοση 

κατ’εξουσιοδότηση 32 ΥΑ , 9 ΚΥΑ  και 1 ΠΔ και ενεργοποιήθηκαν 11 ΥΑ –ΚΥΑ 

και 1 ΠΔ. Το ποσοστό των εκδοθέντων εξουσιοδοτικών διατάξεων είναι πάρα πολύ 

χαμηλό δεν υπάρχει πλήρης εφαρμογή του νόμου και επομένως δεν έχει επιτευχθεί η 

μεταρρύθμιση σ’αυτό τον τομέα. Η μη έκδοση των προβλεπόμενων διατάξεων 

συνεπάγεται  ότι η εφαρμογή του ανατίθεται στην εκτελεστική εξουσία και εκείνη θα 

είναι πλέον υπεύθυνη για την ειδίκευση τους. 

Στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στην συζήτηση της Διαρκούς 

Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου συμμετείχαν διάφοροι φορείς, όπως ο 

Νομάρχης Τρικάλων, ο Δήμαρχος Πινδέων , ο Δήμαρχος Αιθικών, ο Κοινοτάρχης 

Νεράϊδας, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Πρόεδρος του 

Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε), ο Αντιπρόεδρος της 

Δ.Ε.Η και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, ο Γενικός Γραμματέας του 

Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ο Πρόεδρος 

του Συνδέσμου Επενδυτών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), μέλη του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών 

Φωτοβολταϊκών , ο σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Αιολικής Ενέργειας και ο Πρόεδρος ΓΕΝΟΠ- 

Δ.Ε.Η. Στα πρακτικά της Περιόδου ΙΒ΄ Σύνοδος Β΄ δεν αποτυπώνονται οι απόψεις 

των φορέων. Ο νόμος έχει αιτιολογική έκθεση αλλά δεν έχει συνταχθεί έκθεση 

συνεπειών και δεν είχε αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση. 

Από την επεξεργασία των συζητήσεων  στην Ολομέλεια της Βουλής για την 

ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου αντιλαμβανόμαστε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ με εισηγήτρια 

την κ. Μερεντίνη Αθανασία καταψήφισε το νομοσχέδιο. Τονίζει ότι δεν πρόκειται για 

μια σημαντική παρέμβαση που ανέμενε η αγορά, μιας και η γραφειοκρατία 

παραμένει. Όσοι περισσότεροι εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υπηρεσίες 

αδειοδότησης , τόσο συνεχίζεται η ίδια κατάσταση με τις ατελείωτες διαδικασίες 
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αδειοδότησης οι οποίες αποθαρρύνουν τους επενδυτές. Με την τροποποίηση το μόνο 

που επιτυγχάνεται είναι η αύξηση των λόγων που αποτελούν λόγο παράτασης της 

άδειας παραγωγής, χωρίς την έκδοση άδειας εγκατάστασης. Επίσης ο παρόν νόμος 

καθορίζει και τα χρονοδιαγράμματα που θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν οι 

εκκρεμούσες αιτήσεις, χωρίς να ξεκαθαρίζει εάν θα επιτραπεί η κατάθεση των 

αδειών. 

Το ΚΚΕ (Αλυσανδράκης Κωνσταντίνος) είναι εντελώς αντίθετο και 

καταψηφίζει το παρόν νομοσχέδιο, αφού στο σύνολό του έχει το χαρακτήρα μιας 

διαχειριστικής πολιτικής. Τονίζει ότι τα άρθρα του νόμου περιέχουν ένα τεράστιο 

πλήθος ρυθμίσεων, προσθηκών και αλλαγών σε προηγούμενα νομοθετήματα. 

Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς ( Εισηγήτρια Αμμανατίδου – 

Πασχαλίδου Λίτσα) μας ξεκαθαρίζει ότι μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που έχει να κάνει 

με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γι’αυτό το λόγο θα πρέπει να μιλήσουμε για 

την εξοικονόμηση ενέργειας. Προβλέπεται η  χορήγηση άδειας παραγωγής στις νέες 

μονάδες ΔΕΗ Α.Ε, όπως προβλέπονται στο πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών, 

χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο αριθμός των μονάδων, και τα ακριβή χαρακτηριστικά 

και το καύσιμο που θα χρησιμοποιηθεί. Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 

θεωρεί ότι αυτή η πράξη αντίκειται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το 

περιβάλλον, ενώ όλες οι ενέργειές του εκμηδενίζουν τις πιθανότητες προώθησης των 

πράσινων επενδύσεων. 
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5.9. Ν. 3851/2010  

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
65

 

 

Σκοπός του παρόντος Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ: Α’ 85/04/06/2010) είναι να 

εξορθολογήσει και τελικά να επιταχύνει την αδειοδοτική διαδικασία, ώστε να 

ενισχυθεί η διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, 

συμβάλλοντας έτσι τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην 

(αποκεντρωμένη) οικονομική ανάπτυξη. Σε σημαντικό μέρος αυτές οι βελτιώσεις 

επιτυγχάνονται μέσα από την προώθηση διαφανών διαδικασιών και τη μείωση των 

ασαφειών της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα, με αυτή τη στόχευση, το 

συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των εφαρμογών 

Α.Π.Ε., σε συνδυασμό με μέτρα εξοικονόμησης, στον οικιακό τομέα. 

Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις, επιδιώκεται η επιτάχυνση της υλοποίησης των 

έργων Α.Π.Ε. στη χώρα μας, τόσο αυτών που βρίσκονται σήμερα τελματωμένα σε 

κάποιο στάδιο της αδειοδοτικής τους διαδικασίας, όσο και των νέων έργων, έτσι ώστε 

τελικά να αυξηθεί σημαντικά ο ρυθμός εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. στη χώρα μας, 

από το απογοητευτικό επίπεδο των 100-150 MW ετησίως, που βρίσκεται τα 

τελευταία χρόνια, σε τουλάχιστον 500-1000 MW ετησίως, που είναι απαραίτητα για 

την επίτευξη του δεσμευτικού εθνικού στόχου 20% Α.Π.Ε. το 2020. 

Κατηγορία 2014  (MW) 2020 (MW) 

Υδροηλεκτρικά 3700 4650 

Μικρά (0 – 15 MW) 300 350 

Μεγάλα (> 15 MW) 3400 4300 

Φωτοβολταϊκά (σύνολο) 1500 2200 

Εγκαταστάσεις από επαγγελματίες αγρότες 

της περίπτωσης (β) της §6 του αρθ.15 του Ν.3851 

500 750 

Λοιπές Εγκαταστάσεις 1000 1450 

Ηλιοθερμικά 120 250 

                                                 
65

 Ν.3851/2010 Αιτιολογική Έκθεση και λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις. 

Πρακτικό Βουλής των Ελλήνων Περίοδος ΙΓ΄  - Σύνοδος Α΄ Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και 

Εμπορίου. 

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 
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Αιολικά (περιλαμβανομένων των θαλασσίων) 4000 7500 

Βιομάζα 200 350 

 

Δυστυχώς όμως η συνολική εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ΑΠΕ στην  

Ελλάδα τα τελευταία έτη έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους στόχους 

που έχουν τεθεί. Αναλυτικότερα φαίνονται και στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕ 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2013 

ΑΙΟΛΙΚΑ 1166,90 1.297,70 1.640,46 1.753,14 1.008,65 

ΒΙΟΜΑΖΑ 43,30 44,0

0 

44,53 44,75 45,81 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΜΙΚΡΑ 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

182,60 196,

30 

205,63 213,23 220,14 

ΜΕΓΑΛΑ 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

3017,70 3.01

7,70 

3.017,70 3.017,70 3.018,00 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ  53,00 198,

30 

625,57 1.556,05 2.577,72 

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΥΒΡΙΔΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.463,50 4.754,00 5.533,89 6.584,87 7.670,32 

Από το 2013 η διείσδυση των φωτοβολταϊκών έχει ξεπεράσει κατά πολύ των 

στόχο που έχει τεθεί. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πολιτική για τις ΑΠΕ 

στην Ελλάδα δεν έχει επιτύχει επακριβώς τους στόχους της. Οι προσπάθειες 

συνεχίζονται γιατί στόχος της είναι να καταφέρει να επιτύχει  τους στόχους της για το 

2020 και την ικανοποίηση των εθνικών δεσμεύσεων  στο πλαίσιο της εναρμόνισης 

προς τις υποχρεώσεις της χώρας μας, που απορρέουν από τις διατάξεις της Οδηγίας 

2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.4.2009 (ΕΕ 

L140/5.6.2009), για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.9.2001, για την παραγωγή της 

ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283/27.10.2001,) και 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8.5.2003, σχετικά με την προώθηση της 
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χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές (ΕΕ 

L123/17.5.2003). 

Ο Ν.3851/2010 ψηφίστηκε τον Μαϊo του 2010 και έγινε δεκτός κατ’αρχήν, 

κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του κατά πλειοψηφία. Οι εκλογές διενεργήθηκαν τον 

Οκτώβριο του  2009. Πρώτο κόμμα στην εκλογική αναμέτρηση εξελέγει το ΠΑ.ΣΟ.Κ 

με ποσοστό 43,92% και 160 έδρες. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ αυτή η περίοδος σύμφωνα με τα 

πρακτικά των συζητήσεων είναι μια από τις καλύτερες γιατί διαθέτει ισχυρή 

εσωτερική συνοχή. Είναι από τους πρώτους νόμους που ψηφίστηκαν αμέσως μετά 

από την ψήφιση του 1
ου

 Μνημονίου. Αυτό όμως δεν επηρέασε καθόλου το 

περιεχόμενο του νομοσχεδίου και δεν άλλαξε καθόλου τα προγραμματισμένα 

χρονοδιαγράμματα του νόμου. Από ότι παρατηρούμε η κατάθεση αυτού του 

νομοσχεδίου διενεργήθηκε στις αρχές της κοινοβουλευτικής τους θητείας. Η 

Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν ολοκλήρωσε την τετραετή του θητεία. Ο νόμος 

ψηφίστηκε περίπου στην μέση της θητείας του για την ακρίβεια στους 7  πρώτους 

μήνες και οι εκλογές διενεργήθηκαν τον Νοέμβριο του 2011.  

 Τον παρόν νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις 25/05/2010 ενώ συζητήθηκε στις 13/05/2010, 

18/05/2010, 19/05/2010 , 25/05/2010. Είναι από του λίγους νόμους όπου έλαβε χώρα 

σε κλίμα συναίνεσης και διαθέτει υψηλή Κυβερνητική συνοχή. Εισηγητές του 

παρόντος νόμου είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης και ο κ. Αλέξανδρος 

Αθανασιάδης. Στις συνεδριάσεις παρέστησαν η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, κα  Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, ο Υφυπουργός 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης, καθώς και 

αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζοντα οι τιμές των δεικτών μέτρησης 

των χαρακτηριστικών του νόμου. Στον πίνακα του Παραρτήματος IV, παρατίθεται 

αναλυτικός πίνακας των μετρήσεων της έρευνας ανά άρθρο. 
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Πίνακας 5.9.1 : Μέτρηση Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών   

Νόμου : 3851/2010 - Βαθμός Υλοποίησης. 

 

 

Δείκτες Μέτρησης Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών 

                                                

 

Βαθμός Έκδοσης Δευτερογενούς 

Νομοθεσίας % 

                   

Αριθμός Σελίδων 

 

27 

Αριθμός Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Αριθμός 

Συνολικών Άρθρων 

 

84,3% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις/ Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

 

ΥΑ – ΚΥΑ 32,4% 

ΠΔ 100% 

    

Αριθμός Άρθρων 

 

19 

Αριθμός Άρθρων 

Αφηρημένου 

Περιεχομένου/ 

Συνολικός Αριθμός 

Άρθρων 

 

10,5% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτήσεις 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης / Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης, 

 

63,2% 

                   

Αριθμός  Λέξεων 

 

20.604 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

91,5% 

 

Αριθμός Λοιπών 

Άρθρων/Συνολικό

ς Αριθμός Άρθρων 

 

5,2% 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Αφηρημένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

0,37% 

Αριθμός Λέξεων 

Λοιπών Άρθρων/ 

Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

8,03% 

Αριθμός 

Εξουσιοδοτικών 

Διατάξεων για Υ.Α ή 

Π.Δ/ Αριθμός Σελίδων 

 

1,4 

 Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις με Χρονικό 

Περιορισμό/ Συνολικές 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις 

 

7,8% 
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 O νόμος αποτελείται από 19 άρθρα, τα 2 (10,5%) είναι αορίστου 

περιεχομένου, τα 16 (84,3%) συγκεκριμένου και τo 1 (5,2%) άρθρο περιέχει λοιπές 

διατάξεις. Είναι ένας ειδικός νόμος. Σ’αυτόν τον νόμο το ποσοστό των 

συγκεκριμένων λέξεων είναι 91,5% έναντι των αφηρημένων λέξεων 0,37%. Ο 

συνολικός αριθμός των λέξεων είναι 20.604. Προβλέπεται η έκδοση 

κατ’εξουσιοδότηση 24 ΥΑ, 14 ΚΥΑ, 1 ΠΔ ενεργοποιήθηκαν 13 ΥΑ-ΚΥΑ και 1 ΠΔ. 

Μέσα στο νόμο παρατηρούμε ότι υπάρχει σχετικά υψηλός αριθμός κανονιστικών 

πράξεων και έτσι συμπεραίνουμε ότι αρκετά θέματα δεν ρυθμίζονται αλλά αντιθέτως 

ανατίθεται στην εκτελεστική εξουσία η εξειδίκευσή τους γιατί, το ποσοστό των 

εκδοθέντων νομοθετικών διατάξεων είναι πολύ χαμηλό. Έτσι, ο νόμος δεν 

εφαρμόστηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Στον νόμο όμως υπήρχαν και κάποιες 

εξουσιοδοτικές διατάξεις με συγκεκριμένη ημερομηνία ενεργοποίησης γι’ αυτό αξίζει 

να σημειώσουμε ότι οι συγκεκριμένες ενεργοποιήθηκαν εν μέσω των προθεσμιών 

που προβλέπονταν. 

Συνοδεύεται το παρόν νομοσχέδιο από αιτιολογική έκθεση. Στην συζήτηση 

που έγινε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή συμμετείχαν και εκπρόσωποι 

διάφορων τομέων, οι οποίοι είχαν θετική στάση απέναντι στην μεταρρύθμιση όπως 

φαίνεται και στα πρακτικά. Οι φορείς που συμμετείχαν είναι ο Ελληνικός Σύνδεσμος 

ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ, Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών, ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ, WWF Ελλάς, 

Greenpeace, Ρ.ΑΕ, Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.. Ο νόμος δεν  συνοδεύεται από έκθεση 

αξιολόγησης αλλά ούτε και από έκθεση δημόσιας διαβούλευσης. 

Το σχέδιο αυτού του νόμου το αποδέχτηκαν κατά πλειοψηφία,  κατ' αρχήν, 

κατ' άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή ο 

αρμόδιος Υπουργός, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών 

Αγορητών , καθώς και των μελών. 

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση με Εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο 

Μουσουρούλη ( ΝΔ) στηρίζει το νομοσχέδιο γιατί έχει πολύ θετικές διατάξεις, αλλά 

θεωρεί ότι υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις που είτε είναι πρόχειρες, όπως η 

διεύρυνση των εξαιρέσεων , η τιμολόγηση, είτε είναι ελλειπτικές, όπως η  ενεργειακή 

αναβάθμιση των κτηρίων . Γενικά τονίζει την απουσία ενεργειακού σχεδιασμού , και 

την αμφισβήτηση της εφικτότητας του στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ. 
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Το ΚΚΕ (Εισηγητής Νάνος  Απόστολος) καταψήφισε το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας 

την ανάγκη των λαϊκών αναγκών αξιοποίησης των ΑΠΕ από τους ίδιους, δηλαδή από 

τον δημόσιο τομέα και όχι από τους ιδιώτες. 

Ο ΛΑΟΣ (Εισηγητής Πολατίδης Ηλίας) ψήφισε το νομοσχέδιο επί της αρχής, 

τονίζοντας ότι από τον νόμο λείπει ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός. 

Εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ως προς την ικανότητα επίτευξης των στόχων του. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ (Εισηγήτρια Διώτη Ηρώ) καταψήφισε το νομοσχέδιο τονίζοντας ότι η 

περιβαλλοντική προστασία ήταν στην χώρα μας προβληματική και ότι η κυβέρνηση 

το μόνο που επιδιώκει είναι να εξυπηρετήσει τα «μεγάλα συμφέροντα» δηλαδή, τα 

επιχειρηματικά , ενώ επισήμανε την έλλειψη ποσοτικών στοιχείων και γενικότερου 

ενεργειακού σχεδιασμού.    
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5.10. Ν. 4001/11  

Για τη λειτουργιά Ενεργειακών Αγορών και Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου , για 

Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.66 

 

Ο Νόμος 4001/11 (ΦΕΚ: Α' 179/22-8-2011) αυτός αποτελεί ένα εκτενές νέο 

νομοθετικό κείμενο, το οποίο αντικατέστησε σχεδόν όλη την προηγούμενη 

νομοθεσία. 

Με το παρόν νομοσχέδιο
67

 , επιδιώκεται να επέλθει λύση σε ένα πρόβλημα όχι μόνο 

οικονομικό αλλά και κοινωνικό το οποίο σχετίζεται με την  αποτελεσματικότερη 

απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.   

Σκοπός του παρόντος νόμου, είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2009/72 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 " Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 

2003/54/ΕΚ ( ΕΕ L 211 της 14.08.2009) και της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 " Σχετικά με 

τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση 

της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ( ΕΕ L της 14.08.2009) και την δημιουργία ενιαίου σαφούς 

και εναρμονισμένου με τις ανωτέρω οδηγίες νομοθετικού πλαισίου για την οργάνωση 

και την εποπτεία της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. 

Ο Ν.4001/2011 ψηφίστηκε στις 2 Αυγούστου του 2011, η συζήτηση του στην 

Ολομέλεια της Βουλής κράτησε 4 μέρες και έγινε δεκτός κατά πλειοψηφία σε μόνη 

συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου. Αναλυτικότερα συζητήθηκε 

                                                 
66

 Ν.4001/2011 Αιτιολογική Έκθεση και λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις. 

Πρακτικό Βουλής των Ελλήνων Περίοδος ΙΓ - Σύνοδος Β' Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής Εμπορίου. 

Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων. 

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 

 
67

 Πληροφορίες αναρτήθηκαν από: 

- Αιτιολογική Έκθεση και Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις 

-Σχετικές  Συνεδριάσεις Επιτροπής  

22.07.2011 

14.07.2011 μεσημέρι κ' βράδυ 

13.07.2011 

-Πρακτικό έκθεσης της επιτροπής 

-Έκθεση επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής 
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στις 26/07/2011, 27/07/2011 , 28/07/2011 και 02/08/2011. Κυβερνών κόμμα είναι το 

ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον Γεώργιο Α. Παπανδρέου, ο οποίος εξελέγει Πρωθυπουργός 

στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, αφού κατέλαβε 160 έδρες στη Βουλή και 

ποσοστό 43,9% και ανέλαβε τη διοίκηση της χώρας από την προηγούμενη κυβέρνηση 

Κ. Καραμανλή 2007. Ο νόμος ψηφίστηκε λίγο πριν τις επόμενες εκλογές και 

συγκεκριμένα ψηφίστηκε μέσα στους 22 πρώτους μήνες της θητείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Στα πρακτικά των συνεδριάσεων βλέπουμε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ την συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο αρχίζει να έχει σιγά σιγά προστριβές και έτσι να χάνει την ισχυρή 

εσωτερική συνοχή του. Ας μην ξεχνάμε ότι  το σημαντικότερο ζήτημα που κλήθηκε 

να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου ήταν η Ελληνική κρίση χρέους 

2010. Θεωρείται Μνημονιακός νόμος αφού ψηφίστηκε μέσα σε ένα 1 χρόνο και 3 

μήνες από την ψήφιση του 1
ου

 Μνημονίου και διαθέτει αυστηρό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των διαρθρωτικών αυτών μεταρρυθμίσεων. Το νομοσχέδιο αυτό 

κατηγορήθηκε για την υπερβολική του έκταση και το γεγονός ότι αποτελείται από 

πολλά νομοσχέδια μαζί  που κατατέθηκαν απλά σε ένα και αυτό οφείλεται στην 

υπερβολική πίεση που τους ασκήθηκε λόγω της εξυπηρέτησης του μνημονίου. Αυτό 

οδήγησε στην ψήφιση μεγάλου αριθμού διατάξεων χωρίς να υπάρξει ο απαιτούμενος 

χρόνος επεξεργασίας, διερεύνησης, αντιπαράθεσης , συζήτησης μέσα στο 

Κοινοβούλιο. 

Όπως προαναφέραμε και στον παραπάνω τομέα του περιβάλλοντος το 

χρονολογικό έτος 2011 είναι το τελευταίο έτος ψήφισης νόμων από την Κυβέρνηση 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ με αρχηγό  τον Γεώργιο Παπανδρέου. Μόλις 3 μήνες μετά  από την 

ψήφιση του νομοσχεδίου τον Νοέμβριο του 2011 έγινε γνωστή η παραίτηση του 

Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και της κυβέρνησής του, έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σύστασης κυβέρνησης ευρείας αποδοχής. Στις 11 

Νοεμβρίου 2011 ανέλαβε η Κυβέρνηση του κ. Λουκά Παπαδήμου με τη συμμετοχή 

σε αυτή 35 στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης Παπανδρέου, έξι στελεχών από 

τη Νέα Δημοκρατία και τεσσάρων από το ΛΑΟΣ. Η θητεία της έληξε στις 17 Μαΐου 

2012 με την παραίτησή της και την ανάληψη καθηκόντων από την κυβέρνηση του κ. 

Παναγιώτη Πικραμμένου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών μέτρησης 

των χαρακτηριστικών του νόμου. Στον πίνακα του Παραρτήματος IV,  παρατίθεται 

αναλυτικός πίνακας των μετρήσεων της έρευνας ανά άρθρο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91._%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_2009
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_2012
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_2012
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Πίνακας 5.10.1 : Μέτρηση Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών   

Νόμου: 4001/2011 - Βαθμός Υλοποίησης. 

 

 

Δείκτες Μέτρησης Βασικών Νομοτεχνικών Χαρακτηριστικών 

                                                

 

Βαθμός Έκδοσης Δευτερογενούς 

Νομοθεσίας % 

                   

Αριθμός Σελίδων 

 

100 

Αριθμός Άρθρων 

Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Αριθμός 

Συνολικών Άρθρων 

 

96% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις/ Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

 

ΥΑ –ΚΥΑ 46,6% 

ΠΔ 20% 

    

Αριθμός Άρθρων 

 

199 

Αριθμός Άρθρων 

Αφηρημένου 

Περιεχομένου/ 

Συνολικός Αριθμός 

Άρθρων 

 

3% 

Εκδοθείσες 

Εξουσιοδοτήσεις 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης / Σύνολο 

Εξουσιοδοτήσεων 

Υποχρεωτικής 

Έκδοσης, 

 

54,4% 

                   

Αριθμός  Λέξεων 

 

84.349 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Συγκεκριμένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

93,9% 

 

Αριθμός Λοιπών 

Άρθρων/Συνολικό

ς Αριθμός Άρθρων 

 

1% 

Αριθμός Λέξεων 

Άρθρων Αφηρημένου 

Περιεχομένου/Συνολι-

κός Αριθμός Λέξεων 

 

5,6% 

Αριθμός Λέξεων 

Λοιπών Άρθρων/ 

Συνολικός 

Αριθμός Λέξεων 

 

0,50% 

Αριθμός 

Εξουσιοδοτικών 

Διατάξεων για Υ.Α ή 

Π.Δ/ Αριθμός Σελίδων 

 

0,79 

 Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις με Χρονικό 

Περιορισμό/ Συνολικές 

Εξουσιοδοτικές 

Διατάξεις 

 

3,7% 
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Ο νόμος αποτελείται από 199 άρθρα , τα 191 ( 96%) είναι συγκεκριμένου 

περιεχομένου τα 6 (3%) αορίστου περιεχομένου και τα 2 (1%) άρθρα που περιέχουν 

λοιπές διατάξεις. Περιέχει και πολλά άρθρα οδηγιών. Πρόκειται για έναν ειδικό νόμο. 

Σ’αυτόν το νόμο το ποσοστό των αφηρημένων λέξεων είναι  μόλις 5,6%  

έναντι των συγκεκριμένων λέξεων που φτάνουν το 93,9%, ενώ ο συνολικός αριθμός 

των λέξεων είναι 84.349. Προβλέπονται 28 ΚΥΑ, 45 ΥΑ, 5 ΠΔ, εκ των οποίων έχουν 

ενεργοποιήθηκαν 34 ΥΑ - ΚΥΑ και 1 ΠΔ. Το ποσοστό ενεργοποίησης των 

προβλεπόμενων εξουσιοδοτικών διατάξεων είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ο νόμος δεν 

εφαρμόστηκε αποτελεσματικά όσον αφορά στην έκδοση των εξουσιοδοτικών 

κανονιστικών διατάξεων. Χαρακτηριστικό αυτού του νόμου είναι το γεγονός ότι 

πολλές διατάξεις του Νόμου επαναλαμβάνουν συνέχεια εξουσιοδοτήσεις 

παλαιότερων θεμάτων, που ήδη ρυθμίζονται. Άρα, στις συγκεκριμένες 

εξουσιοδοτήσεις η μη ενεργοποίησή τους  δεν μπορεί να αποδοθεί σαν μη εφαρμογή 

τους. Μπορούμε απλά να τις ερμηνεύσουμε  ως μη ρύθμιση εκ νέου στα πλαίσια του 

παρόντος νόμου. 

Το παρόν σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε στις 02/08/2011, ενώ συζητήθηκε στην 

ολομέλεια στις 26/07/2011 , 27/07/2011 , 28/07/2011 και  02/08/2011.  

Συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση. Στη συζήτηση του ακολούθησε στην αρμόδια 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή συμμετείχαν αρκετοί εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι 

είχαν γενικά μια θετική στάση προς το νομοσχέδιο, χωρίς φυσικά να λείπουν οι 

διαφωνίες και οι επιφυλάξεις σε επιμέρους ρυθμίσεις. Οι φορείς αυτοί ήταν ΔΕΗ, 

Γ.Ε.Ν.Ο.Π. Δ.Ε.Η, Ρ.Α.Ε, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα 

Πετρελαιοειδή, στα Διυλιστήρια και στη Χημική Βιομηχανία, Ελληνικός Σύνδεσμος 

Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ινστιτούτο Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών, Τ.Ε.Ε Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Γεωλογίας. Το 

σχέδιο αυτού του νόμου πριν ψηφιστεί τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και η 

ημερομηνία ανάρτησης του προσχέδιου νόμου στο διαδίκτυο ήταν στις 16 Μαΐου 

2011, όπου και ξεκίνησε η διαβούλευση και έληξε στις 5 Ιουνίου 2011 και είναι και 

από τους λίγους νόμους που συνοδεύεται και από έκθεση αξιολόγησης συνεπειών. 

Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης και με σκοπό να εξασφαλιστεί η 

πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης των 

αποφάσεων, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης των σχεδίων 

νόμων και αποφάσεων της κυβέρνησης 
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Σκοπός της δημόσιας αυτής διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις 

ενός μεγάλου κύκλου ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Είναι μία 

τεχνική διαλόγου, συμμετοχής, κατάθεσης τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, 

δέσμευσης και συναίνεσης σε καίρια ζητήματα των δημόσιων πολιτικών. 

Στη διαβούλευση αυτή συμμετείχαν 78
68

 δρώντες (66 συμμετείχαν στο 

opengov.gr
69

 και 12 με επιστολή),  ήταν πολίτες , όσο και εταιρίες ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα. Συμμετείχαν και σωματεία εργαζομένων καθώς και επαγγελματικοί 

φορείς. Κατατέθηκαν συνολικά 396 σχόλια εκ των οποίων τα 220 ήταν στο 

opengov.gr και τα 176 με επιστολή. Μέσα σε αυτά τα σχόλια υπήρχε ξεκάθαρη και η 

στάση των φορέων , που με εξαίρεση τους συνδικαλιστικούς φορείς των 

εργαζομένων που κράτησαν αρνητική στάση στις εργασιακές ρυθμίσεις του νόμου, 

υπήρξε γενικά θετική. Παρόλα αυτά δεν έλειψαν οι διαφωνίες και επιφυλάξεις για 

ορισμένα ζητήματα.  

Ο νόμος αυτός εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. Υπουργός την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο Υπουργείο 

ήταν ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Εισηγητές του εν λόγω νόμου ήταν ο  κ. Σταύρος 

Καλαφάτης και ο κ. Αθανάσιος Χαντάβας. Ο νόμος στην συνεδρίαση της Βουλής 

έγινε δεκτός επί της αρχής και επί των άρθρων. 

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση με Εισηγητή τον κ Σταύρο Καλαφάτη (ΝΔ) 

διαφώνησε με την έκταση του νομοσχεδίου το οποίο χαρακτήρισε και νομοσχέδιο – 

μαμούθ, λόγω του ότι αδικεί το περιεχόμενο του, καθώς καλείται να ρυθμίσει πλήθος 

σημαντικών ζητημάτων στις διατάξεις του. Είναι αρνητικός με την επιλογή του 

μοντέλου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και γι’αυτό προτείνει τον πλήρη 

διαχωρισμό όπως εφαρμόζεται στο τομέα φυσικού αερίου. Συμφώνησε με την 

προώθηση της έρευνας αναζήτησης, εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, 

παρόλα αυτά όμως διαφώνησε με την διατύπωση ορισμένων διατάξεων. 

                                                 
68

 Τα στατιστικά αυτά στοιχεία τα συλλέχτηκαν μέσα από την Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης.  
69

 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ανοικτή Διακυβέρνηση 

 

Το πρόγραμμα Διαύγεια εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποχρέωση ανάρτησης όλων των 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο. 

 

Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που 

εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι 

Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, μέσω του 

προγράμματος «Διαύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 

http://www.opengov.gr/home/
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Το ΚΚΕ (Εισηγητής Ζιώγας Ιωάννης) δεν ψήφισε αυτόν τον νόμο χαρακτηρίζοντας 

τον βαθειά αντιλαϊκό καθώς στόχος του είναι η βέβαιη εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων των κεφαλαίων στον τομέα της ενέργειας. Είναι κατά της 

εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων σε μονοπωλιακούς ομίλους. Τόνισε ότι, η 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προσφέρει 

όφελος μόνος στους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι στη εθνική οικονομία και στα 

νοικοκυριά. 

Ο ΛΑΟΣ (Εισηγητής Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος ) ψηφίζει το νομοσχέδιο 

θεωρώντας σωστή κίνηση την δημιουργία αγωγού για την Ιταλία – Ελλάδα και για 

την Βουλγαρία  - Ελλάδα για το φυσικό αέριο. Υπήρχαν αρκετές αντιρρήσεις για την 

έκταση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ του ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) και 

του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστή Εθνική Συστήματος Φυσικού Αερίου) τονίζοντας ότι δεν 

πρέπει να χαθεί ο κρατικός έλεγχος. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ (Εισηγήτρια Διώτη Ηρώ) καταψήφισε το νομοσχέδιο, κατηγορώντας την 

Κυβέρνηση ότι προσπαθεί να περάσει διάφορες διατάξεις με αυτή την εισαγωγή 

τεσσάρων νομοσχεδίων σε ένα. Υποστήριξε ότι η απελευθέρωση των αγορών της 

ενέργειας δεν οδηγεί σε αύξηση του ανταγωνισμού, αλλά σε αύξηση των 

μονοπωλίων. Το σύστημα είναι κοινωνικά άδικο και αυτό έχει σαν αντίκτυπο την 

αύξηση πρόσθετων κοστών στα νοικοκυριά. Ένσταση εξέφρασε και στην έρευνα των 

υδρογονανθράκων ως προς το ότι το έχει αναλάβει η ΕΔΕΥ Ελληνική Διαχειριστική 

Εταιρία Υδρογονανθράκων μια ανώνυμη εταιρεία η οποία λειτουργεί με ιδιωτικο – 

οικονομικά κίνητρα, υποστηρίζοντας ότι θα αποφασίσει χωρίς διαφάνεια και 

διαβούλευση και χωρίς να έχει λόγο η Βουλή και οι τοπικές κοινωνίες. 
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6 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας που 

διεξήχθησαν σε 10 σημαντικά νομοθετήματα στον τομέα της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. Θα γίνει μια σύγκριση μεταξύ των νομοθετημάτων που εξετάστηκαν 

έχοντας ως δείκτες μέτρησης τον αριθμό λέξεων, άρθρων, το σύνολο λέξεων κάθε 

νόμου, τον αριθμό των άρθρων αφηρημένου και συγκεκριμένου περιεχομένου και τον 

αριθμό προβλεπόμενων και εκδοθέντων υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών 

διαταγμάτων, και έτσι θα οδηγηθούμε σε χρήσιμες διαπιστώσεις αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά της νομοθετικής παραγωγής. Προκειμένου να επιτευχθεί μια 

ευκολότερη σύγκριση μεταξύ των νομοθετημάτων της έρευνας μας , συγκεντρώσαμε 

στους παρακάτω πίνακες τις βασικότερες πληροφορίες και τους σημαντικότερους 

δείκτες τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών δεικτών της ερευνάς μας. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 Ν. 1650/1986 

 

 

Ν.3010/2002 Ν.4014/2011 

Αντικείμενο Νόμου Περιβάλλον Εναρμόνιση του  Ν. 

1650/1986  με κοινοτικές 

οδηγίες 

 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Αριθμός Σελίδων 
Νόμου 

16 11 15 

Κοινοβουλευτική 
Περίοδος 

Ιούνιος 1985 - 

Ιούλιος 1989 

Απρίλιος 2000 –  

Μάρτιος 2004 

 

Οκτώβριος 2009 - 

Νοέμβριος 2011 

Κυβερνών Κόμμα ΠΑ.ΣΟ.Κ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΠΑ.ΣΟ.Κ 

Κυβέρνηση 
μονοκομματική ή 
συνασπισμού; 

Μονοκομματική Μονοκομματική Μονοκομματική 

Έδρες κυβερνόντος 
κομματος 

161 158 160 

Χρονική απόσταση 
από τις 
προηγούμενες 
εκλόγες (έτη, μήνες) 

1 Έτος και 3 μήνες 2 Έτη 2 Έτη παρά 1 μήνα 

Κυβερνητική συνοχή 
 

Υψηλή Χαμηλή Χαμηλή 
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Ν. 1650/1986 

 

Ν.3010/2002 

 

Ν.4014/2011 

Αριθμός 
προβλεπόμενων 
εξουσιοδοτικών 
διατάξεων ΥΑ, ΚΥΑ, 
ΠΔ 
 
 

ΚΥΑ 38 

ΥΑ 17 

ΠΔ 13 

ΚΥΑ 17 

ΥΑ 12 

ΠΔ 1 

ΚΥΑ 1 

ΥΑ 28 

ΠΔ 3 

%Αριθμός 
εκδοθέντων  
εξουσιοδοτικών 
διατάξεων ΥΑ, ΚΥΑ, 
ΠΔ 
 

ΚΥΑ , ΥΑ 56,3% 

 

ΠΔ 7,1% 

ΚΥΑ, ΥΑ 24,1% 

 

ΠΔ 100% 

ΚΥΑ, ΥΑ 55,1% 

 

ΠΔ 0% 

Ο νόμος προκύπτει 
ως εναρμόνιση με το 
κοινοτικό δίκαιο; 
 
 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Στάση αξιωματικής 
αντιπολίτευσης 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 
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Ν. 1650/1986 

 

Ν.3010/2002 

 

Ν.4014/2011 

Συμμετοχή 
εκπροσώπων και 
φορέων στην 
αρμόδια 
Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 

 

Όχι 

 

Ναι 

 

Ναι 

Στάση Φορέων  

- 

Θετική Γενικά θετική, υπήρξαν 

ωστόσο διαφωνίες, 

επιφυλάξεις, και κατάθεση 

νέων προτάσεων από την 

μεριά των φορέων. 

Νόμος που 
ψηφίστηκε μετά από 
δημόσια 
διαβούλευση 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 Ν.2244/1994 Ν.2773/1999 Ν.2941/2001 Ν.3468/2006 Ν.3734/2009 Ν.3851/2010 Ν.4001/2011 

Αντικείμενο 

Νόμου 

ΑΠΕ Απελευθέρωση 

αγοράς 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Αδειοδότηση 

ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας 

ΑΠΕ Προώθηση 

συμπαραγωγής 

δύο η 

περισσότερων 

χρήσιμων 

μορφών 

ενέργειας 

ΑΠΕ Επανακαθορισμός 

λειτουργίας 

αγορών 

ηλεκτρισμού, 

φυσικού αερίου, 

αγωγοί φυσικού 

αερίου και 

πετρελαίου, 

έρευνα παραγωγή 

υδρογονανθράκων  

Αριθμός Σελίδων 

Νόμου 

 

 

7 18 16 22 24 27 100 

Κοινοβουλευτική 

Περίοδος 

 

Οκτώβριος 

1993 - 

Σεπτέμβριος 

1996 

 

 

 

 

Σεπτέμβριος 

1996 –   

Απρίλιος 2000 

Απρίλιος 2000 - 

Μάρτιος 2004 

Μάρτιος 2004 -  

Αύγουστος 2007 

Σεπτέμβριος 

2007 - 

Οκτώβριος 2009 

Οκτώβριος 

2009 - 

Νοέμβριος 2011 

Οκτώβριος 2009 - 

Νοέμβριος 2011 
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 Ν.2244/1994 Ν.2773/1999 Ν.2941/2001 Ν.3468/2006 Ν.3734/2009 Ν.3851/2010 Ν.4001/2011 

Κυβερνών Κόμμα 

 

 

ΠΑ.ΣΟ.Κ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΝΔ ΝΔ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΠΑ.ΣΟ.Κ 

Κυβέρνηση 

μονοκομματική ή 

συνασπισμού; 

 

 

Μονοκομ-

ματική 

Μονοκομ-

ματική 

Μονοκομ-

ματική 

Μονοκομματική Μονοκομ-

ματική 

Μονοκομ-

ματική 

Μονοκομματική 

Έδρες 

κυβερνόντος 

κομματος 

 

 

170 162 158 166 152 160 160 

Χρονική 

απόσταση από 

τις προηγούμενες 

εκλόγες (έτη, 

μήνες) 

1 Έτος 3 Έτη και 3 

μήνες 

1 Έτος και 4 

μήνες 

2 Έτη και 3 μήνες 1 Έτος και 4 

μήνες 

8 Μήνες 1 Έτος και 10 

μήνες 
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 Ν.2244/1994 Ν.2773/1999 Ν.2941/2001 Ν.3468/2006 Ν.3734/2009 Ν.3851/2010 Ν.4001/2011 

Κυβερνητική 

συνοχή 

 

 

 

Χαμηλή 

 

Χαμηλή 

 

Χαμηλή 

 

Υψηλή 

 

Χαμηλή 

 

Υψηλή 

 

Χαμηλή 

Αριθμός 

προβλεπόμενων 

εξουσιοδοτικών 

διατάξεων ΥΑ, 

ΚΥΑ, ΠΔ 

 

 

ΚΥΑ 2 

ΥΑ 16 

ΠΔ 3 

ΚΥΑ 7 

ΥΑ 16 

ΠΔ 7 

ΚΥΑ 6 

ΥΑ 6 

ΠΔ 2 

ΚΥΑ 8 

ΥΑ 15 

ΠΔ 1 

 

ΚΥΑ 9 

ΥΑ 32 

ΠΔ 1 

 

ΚΥΑ 14 

ΥΑ 24 

ΠΔ 1 

ΚΥΑ 28 

ΥΑ 45 

ΠΔ 5 

% Αριθμός 

εκδοθέντων  

εξουσιοδοτικών 

διατάξεων ΥΑ, 

ΚΥΑ, ΠΔ 

 

 

ΚΥΑ, ΥΑ 

33,3% 

 

ΠΔ 1% 

ΚΥΑ , ΥΑ 

56,5% 

 

ΠΔ 71,4% 

ΚΥΑ , ΥΑ 

41,6% 

 

 

ΚΥΑ, ΥΑ 52,1% ΚΥΑ, ΥΑ 

26,9% 

 

ΠΔ 100% 

ΚΥΑ, ΥΑ 

34,2% 

 

ΠΔ 100% 

ΚΥΑ, ΥΑ 46,6% 

 

ΠΔ 20% 
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 Ν.2244/1994 Ν.2773/1999 Ν.2941/2001 Ν.3468/2006 Ν.3734/2009 Ν.3851/2010 Ν.4001/2011 

 

Ο νόμος 

προκύπτει ως 

εναρμόνιση με το 

κοινοτικό δίκαιο; 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Στάση 

αξιωματικής 

αντιπολίτευσης 

 

 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΣΕ 

ΚΑΠΟΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΗΣΕ 

ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ 

ΣΗΜΕΙΑ 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ 

ΜΟΝΟ ΣΕ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΑΡΧΗΣ 

ΔΙΑΦΩΝΗΣΕ ΣΕ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΣΗΜΕΙΑ 

Συμμετοχή 

εκπροσώπων και 

φορέων στην 

αρμόδια 

Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή 

 

 

 

Όχι  

 

 

 

Ναι 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

Ναι  

 

 

 

Ναι 

 

 

 

Ναι 

 

 

 

Ναι 
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 Ν.2244/1994 Ν.2773/1999 Ν.2941/2001 Ν.3468/2006 Ν.3734/2009 Ν.3851/2010 Ν.4001/2011 

Στάση φορέων  

- 

 

 

Γενικά θετική, 

υπήρξαν 

ωστόσο 

επιφυλάξεις ενώ 

επιθυμούν την 

περαιτέρω 

επεξεργασία 

κάποιων 

άρθρων του 

νόμου. 

 

Αρκετοί φορείς 

αρνητικοί, 

υπήρξαν 

επιφυλάξεις και 

συμβουλές για 

περαιτέρω 

επεξεργασία 

διαφόρων 

άρθρων του 

νόμου. 

 

Θετικοί και 

αρνητικοί φορείς 

 

Γενικά θετική, 

ακούγονται νέες 

προτάσεις από 

τους φορείς. 

 

Θετική 

 

Θετική με 

επιφυλάξεις, 

υπήρξαν και 

διαφωνίες 

 

Νόμοι που 

ψηφίστηκαν 

μετά από 

δημόσια 

διαβούλευση 

 

ΟΧΙ 

 

ΟΧΙ 

 

ΟΧΙ 

 

ΟΧΙ 

 

ΟΧΙ 

 

ΟΧΙ 

 

ΝΑΙ 
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Τα συμπεράσματα που θα ακολουθήσουν θα είναι βασισμένα στους 

παραπάνω πίνακες.  Στο ελληνικό πολιτικό σύστημα παρατηρούμε  μονοκομματικές 

κυβερνήσεις  που αναδεικνύονται σε βασικό παίκτη αρνησικυρίας.  Με βασικό 

παίκτη αρνησικυρίας, λοιπόν τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, και με υψηλή 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία το κυβερνών κόμμα έχει την δύναμη να προωθήσει 

όποιο σχέδιο νόμου επιθυμεί έχοντας την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο. 

Έτσι θα έπρεπε να έχουμε προώθηση των μεταρρυθμίσεων και όχι έλλειμμα 

υλοποίησης όπως προκύπτει από το διαπιστούμενο χαμηλό ποσοστό έκδοσης των 

εξουσιοδοτικών διατάξεων.  

Όπως φαίνεται στους σχετικούς πίνακες προβλέπονται αρκετές 

εξουσιοδοτήσεις για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας. Παρόλα αυτά εκδίδονται 

κατά μέσο όρο, κάτι περισσότερες από τις μισές προβλεπόμενες ΥΑ και πολύ λίγα 

ΠΔ. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα του Περιβάλλοντος εκδίδονται κατά μέσο όρο  το 

45,2%  των εξουσιοδοτικών διατάξεων ενώ στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας εκδίδεται το 42% των εξουσιοδοτικών διατάξεων. Αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει σημαντικό έλλειμμα υλοποίησης και χαμηλή αποτελεσματικότητα των 

μεταρρυθμίσεων. Η προσφυγή στην εκτεταμένη χρήση ΥΑ υποδηλώνει αφενός την 

πρόθεση του εκάστοτε υπουργού  να «κρατήσει» για τον ίδιο την εξουσία 

καθορισμού του περιεχομένου της δευτερογενούς νομοθεσίας, που είναι αναγκαία για 

την εφαρμογή της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης και αφετέρου τη δυσπιστία προς τη 

δικαστική εξουσία, και ειδικότερα προς τους δικαστές του ΣτΕ, οι οποίοι, στην 

περίπτωση των ΠΔ, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας προληπτικό έλεγχο, να 

εμποδίσουν την έκδοση τους και να «ακυρώσουν», κατ’ επέκταση, τη μεταρρύθμιση.  

Πριν από την ψήφιση του Μνημονίου το 2010 για την ενεργοποίηση των 

εξουσιοδοτήσεων ο χρόνος που μεσολαβούσε για την πρώτη ΥΑ ήταν πάνω από ένα 

χρόνο. Από το 2010 και μετά τα δεδομένα αλλάζουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα 

χρονικά περιθώρια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση των 

εξουσιοδοτήσεων. Αυτό το αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεσμεύει την 

χώρα. 

Μελετώντας τα πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής, γίνεται αντιληπτό το 

εξής:  σε όλες τις περιπτώσεις η Αξιωματική Αντιπολίτευση  εκδήλωνε  συστηματικά 

την έντονη αντίθεσή της γι’αυτό και τις περισσότερες φορές η στάση της  ήταν 

αρνητική ή ακόμα και αν ήταν θετική γινόταν σε πολύ συγκεκριμένα άρθρα.       
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Αυτό γινόταν περισσότερο σε θέματα όπου η κυβέρνηση διαθέτει την ευχέρεια να 

αποφασίζει. Οι περιπτώσεις όπου η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν 

θετική είναι πολύ συγκεκριμένες και τις περισσότερες φορές έχει να κάνει με νόμους 

που εναρμονίζονται με οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κοινοτικό δίκαιο είναι 

αποδεκτό σχεδόν από όλες τις παρατάξεις και καμία κυβέρνηση ή Αξιωματική 

Αντιπολίτευση δεν θα εναντιωνόταν σε αυτό.   

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότεροι νόμοι ενεργοποιήθηκαν στο 

τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Η ανωτέρω διαπίστωση δείχνει ότι το 

εκάστοτε κυβερνόν κόμμα, δεν θεσπίζει  τους μεταρρυθμιστικούς νόμους στην αρχή 

της περιόδου διακυβέρνησής του, γεγονός που θα τους επέτρεπε να δοκιμαστούν σε 

συνθήκες μάλλον ευνοϊκές και με στόχο προφανώς τη μεγαλύτερη πιθανότητα 

υλοποίησης αυτών. 

Το πεδίο της ερευνάς ξεκινά από νόμους που ψηφίστηκαν το 1986 και 

ολοκληρώνονται το 2011. Παρατηρείται ότι διαχρονικά από μικρούς νόμους πάμε σε 

μεγαλύτερους, δηλαδή σε ειδικούς νόμους.  

Οι πρώτοι νόμοι μας αρχικά έχουν ένα σταθερό μοτίβο που κάθε φορά 

ρυθμίζουν ένα μόνο θέμα.  Στην μνημονιακή εποχή οι νόμοι που ψηφίζονται πολλές 

φορές δεν έχουν ένα μόνο αντικείμενο. Έχουμε παρατηρήσει ότι ένας νόμος 

συγχώνευσε 4 νομοσχέδια σε ένα χωρίς να ρυθμίζουν όλοι το ίδιο αντικείμενο. Αυτό 

είναι απόρροια των Μνημονίων και των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτουν 

για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται σε κάθε νομοσχέδιο αφού οι 

περισσότερες μεταρρυθμίσεις προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης με 

ευρωπαϊκές οδηγίες και αυτό την κατατάσσει ως ένα από τους βασικούς παίκτες στην 

διαμόρφωση των εθνικών δημόσιων πολιτικών. 

Στη χώρα μας  συχνά σχεδιάζονται μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση για αλλαγή και καινοτομία αλλά παρόλα 

αυτά υστερούν στην φάση του σχεδιασμού. Οι μεταρρυθμίσεις τις περισσότερες 

φορές εγκαταλείπονται  στο στάδιο της υλοποίησης, εφόσον σημαντικό ποσοστό των 

δευτερευόντων εργαλείων πολιτικής που προβλέπουν μένουν ανενεργά.   
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Πρακτικό Βουλής των Ελλήνων Περίοδος ΙΑ΄ - Σύνοδος Β΄ Διαρκής Επιτροπή 

Παραγωγής και Εμπορίου. 

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 

 

6. Ν.3734/2009 Αιτιολογική Έκθεση και λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις. 

Πρακτικό Έκθεσης της Επιτροπής περίοδος ΙΒ' Σύνοδος Β' Διαρκής Επιτροπή 

Παραγωγής Εμπορίου. 

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 

 

7. Ν.3851/2010 Αιτιολογική Έκθεση και λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις. 
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108 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 

1. Βικιπαίδεια Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια : http://el.wikipedia.org 

 

2. Διαύγεια : http://www.opengov.gr Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης. 

 

3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission : http:// eu.europa .eu 

 

4. Ιστοσελίδα Βουλή των Ελλήνων  http://www.parliament.gr 

 

5. Ιστοσελίδα Εθνικού Τυπογραφείου : http://www.et.gr 

 

6. Ιστοσελίδα εφημερίδας «Βήμα»: http:tovima.dolnet.gr/front_page.php 

 

7. Ιστοσελίδα ΝΟΜΟΣ , βάση νομικών πληροφοριών: 

httpQ//lawdd.ihtrasoftenet.com/nomos/nomos_frame.html 

8. Πηγή στοιχείων εθνικών εκλογών ιστοσελίδα: http://www.ekloges.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΝΟΜΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΨΗΦΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΒΥΛΕΥΤΙΚΗ  

ΘΗΤΕΙΑ 

ΚΥΒΕΡΝΩΝ 

ΚΟΜΜΑ 

Τομέας: Περιβάλλοντος. 

Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 

160/Α/16.10.1986)   

«Για την 

προστασία του 

Περιβάλλοντος» 

 

 

Σεπτέμβριος 

1986 

 

Ιούνιος 1985 - 

Ιούλιος 1989 

 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 

Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 

Α' 91/25/04/2002) 

 «Εναρμόνιση του 

Ν. 1650/1986 με τις 

Οδηγίες 97/11 Ε.Ε 

και 96/61 Ε.Ε, 

διαδικασία 

οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων 

για τα υδατορέματα 

και άλλες 

διατάξεις» 

 

 

Απρίλιος 2002 

  

 

Απρίλιος 2000 - 

Μάρτιος 2004  

 

 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 

Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 

Α' 209/21/09/2011) 

«Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων 

και 

δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με 

 

 

Σεπτέμβριος 2011 

 

 

Οκτώβριος 2009 - 

Νοέμβριος 2011 

 

 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 
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δημιουργία 

περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις 

αρμοδιότητας 

Υπουργείου 

Περιβάλλοντος. 

  

Τομέας: Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Ν.2244/1994 (ΦΕΚ 

Α’ 168/07-10-

1994) «Ρύθμιση 

θεμάτων 

Ηλεκτροπαραγωγής 

από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας 

από συμβατικά 

καύσιμα και άλλες 

διατάξεις» 

 

 

Σεπτέμβριος 

1994 

 

Οκτώβριος 1993 -  

Σεπτέμβριος 1996 

 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 

Ν.2773/1999 (ΦΕΚ 

Α’286/22-12-1999) 

«Απελευθέρωση 

της αγοράς 

ηλεκτρικής 

ενέργεια----ς – 

ρύθμιση θεμάτων 

ενεργειακής 

πολιτικής και 

λοιπές διατάξεις». 

 

 

 

 

Δεκέμβριος 

1999 

 

Σεπτέμβριος 1996 – 

Απρίλιο 2000 

 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 
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Ν.2941/2001 (ΦΕΚ 

Α’ 201 /12-09-

2001) 

«Απλοποίηση 

διαδικασιών 

ίδρυσης εταιριών, 

αδειοδότησης 

Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, 

ρύθμιση θεμάτων 

της Α.Ε « Ελληνικά 

Ναυπηγεία» και 

άλλες διατάξεις.  

 

 

 

 

Αύγουστος 2001 

 

 

Απρίλιος 2000 -  

Μάρτιος 2004 

  

ΠΑ.ΣΟ.Κ 

Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 

Α’ 129/27-06-

2006) «Παραγωγή 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από 

Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας 

και Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης 

και λοιπές 

διατάξεις». 

 

 

 

 

 

Ιούνιος 2006 

 

Μάρτιος 2004 -  

Αύγουστος 2007 

 

Ν.Δ 



112 

 

Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 

Α’ 8/28-01-2009) « 

Προώθηση της 

συμπαραγωγής δύο 

η περισσότερων 

χρήσιμων μορφών 

ενέργειας , ρύθμιση 

ζητημάτων 

σχετικών με το 

Υδροηλεκτρικό 

έργο Μεσοχώρας 

και άλλες 

διατάξεις» 

 

 

Ιανουάριος 

2009 

 

Σεπτέμβριος 2007 - 

Οκτώβριος 2009 

 

 

Ν.Δ 

Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 

Α’ 85/04-06-2010) 

« Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των 

Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας 

για τη 

αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής 

και άλλες διατάξεις 

σε θέματα 

αρμοδιότητας του 

Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και 

Κλιματικής 

Αλλαγής». 

 

 

 

Μάιος 

2010 

 

Οκτώβριος 2009 - 

Νοέμβριο 2011 

 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 
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Ν.4001/2011 

(ΦΕΚ:179 

A'/22.08.2011) Για 

τη Λειτουργία 

Ενεργειακών 

Αγορών, 

Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, 

για Έρευνα, 

Παραγωγή και 

δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων 

και άλλες ρυθμίσεις 

 

 

Αύγουστος 

2011 

 

 

Οκτώβριος 2009 - 

Νοέμβριος 2011 

 

 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 1985-2015 

 

 Βουλευτικές Εκλογές 1985 

 

ΠΑΣΟΚ - Ψήφοι: 2.916.450, Ποσοστό: 45,82%, Έδρες: 161 

Νέα Δημοκρατία - Ψήφοι: 2.599.949, Ποσοστό: 40,85%, Έδρες: 126 

ΚΚΕ - Ψήφοι: 629.518, Ποσοστό: 9,89%, Έδρες: 12 

ΚΚΕ Εσωτερικού - Ψήφοι: 117.050, Ποσοστό: 1,84%, Έδρες: 1 

 

 Βουλευτικές Εκλογές Ιουνίου 1989 

 

Νέα Δημοκρατία (Κ. Μητσοτάκης) - Ψήφοι: 2.887.488, Ποσοστό: 44,3%, Έδρες: 145 

ΠΑΣΟΚ - Ψήφοι: 2.551.518, Ποσοστό: 39,1%, Έδρες: 125 

Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (Χ. Φλωράκης) - Ψήφοι: 855.944, 

Ποσοστό: 13,1%, , Έδρες: 28 

Δημοκρατική Ανανέωση (Κ. Στεφανόπουλος) - Ψήφοι: 65.614, Ποσοστό: 1,0%, 

Έδρες: 1 

Εμπιστοσύνη (Ροδόπη) - Ψήφοι: 34.145, Ποσοστό: 0,5% , Έδρες: 1 

 

 Βουλευτικές Εκλογές Νοεμβρίου 1989 

 

Νέα Δημοκρατία - Ψήφοι: 3.093.055, Ποσοστό: 46,19%, Έδρες: 148 

ΠΑΣΟΚ - Ψήφοι: 2.723.739, Ποσοστό: 40,67%, Έδρες: 128 

Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου - Ψήφοι: 734.552, Ποσοστό: 10,97%, 

Έδρες: 21 

Οικολόγοι Εναλλακτικοί - Ψήφοι: 39.130, Ποσοστό: 0,58%, Έδρες: 1 

 

 Βουλευτικές Εκλογές 1990 

 

Νέα Δημοκρατία - Ψήφοι: 3.088.137, Ποσοστό: 46,89%,Έδρες: 150 

ΠΑΣΟΚ - Ψήφοι: 2.543.042, Ποσοστό: 38,61% -2,01%,Έδρες: 123 

Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου - Ψήφοι: 677.059, Ποσοστό: 

10,28%,Έδρες: 19 

Συνδυασμός ΠΑΣΟΚ - Συνασπισμού (για τις μονοεδρικές) - Ψήφοι: 66.861, 

Ποσοστό: 1,02%,Έδρες: 4 

Οικολόγοι Εναλλακτικοί - Ψήφοι: 50.686, Ποσοστό: 0,77%,Έδρες: 1 

Εμπιστοσύνη/Πεπρωμένο (Μουσουλμάνοι Ροδόπης/Ξάνθης) - Ψήφοι: 45.981, 

Ποσοστό: 0,70, ,Έδρες: 2 

Δημοκρατική Ανανέωση (Κ.Στεφανόπουλος) - Ψήφοι: 44.077, Ποσοστό: 

0,67%,Έδρες: 1 
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 Βουλευτικές Εκλογές 1993 

 

ΠΑΣΟΚ - Ψήφοι: 3.235.017, Ποσοστό: 46,88%, Έδρες: 170 

Νέα Δημοκρατία - Ψήφοι: 2.711.737, Ποσοστό: 39,30%, Έδρες: 111 

Πολιτική Άνοιξη (Α. Σαμαράς) - Ψήφοι: 336.460, Ποσοστό: 4,88%, Έδρες: 10 

ΚΚΕ (Α. Παπαρήγα) - Ψήφοι: 313.001, Ποσοστό: 4,54%, Έδρες: 9 

 

 Βουλευτικές Εκλογές 1996 

 

ΠΑΣΟΚ (Κ. Σημίτης) – Ψήφοι: 2.813.245, Ποσοστό: 41,49%, Έδρες: 162 

Νέα Δημοκρατία (Μ. Έβερτ) – Ψήφοι: 2.584.765, Ποσοστό: 38,12%, Έδρες: 108 

KKE – Ψήφοι: 380.167, Ποσοστό: 5,61%, Έδρες: 11 

Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (Ν. Κωνσταντόπουλος) – Ψήφοι: 

347.051, Ποσοστό: 5,12%, Έδρες: 10 

ΔΗ.Κ.ΚΙ. (Δ. Τσοβόλας) – Ψήφοι: 300.671, Ποσοστό: 4,43%, Έδρες: 9 

 

 Βουλευτικές Εκλογές 2000 

 

ΠΑΣΟΚ – Ψήφοι: 3.007.596, Ποσοστό: 43,79%, Έδρες: 158 

Νέα Δημοκρατία (Κ. Καραμανλής) – Ψήφοι: 2.935.196, Ποσοστό: 42,74%, Έδρες: 

125 

ΚΚΕ – Ψήφοι: 379.454, Ποσοστό: 5,52%, Έδρες: 11 

Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου: – Ψήφοι: 219.880, Ποσοστό: 3,20%, 

Έδρες: 6 

 

 

 Βουλευτικές Εκλογές 2004 

 

Νέα Δημοκρατία – Ψήφοι: 3.359.682, Ποσοστό: 45,36%, Έδρες: 165 

ΠΑΣΟΚ (Γ. Παπανδρέου) – Ψήφοι: 3.003.275, Ποσοστό: 40,55%, Έδρες: 117 

ΚΚΕ – Ψήφοι: 436.706, Ποσοστό: 5,90%, Έδρες: 12 

ΣΥΡΙΖΑ (Ν. Κωνσταντόπουλος) – Ψήφοι: 241.637, Ποσοστό: 3,26%, Έδρες: 6 

 

 Βουλευτικές Εκλογές 2007 

 

Νέα Δημοκρατία – Ψήφοι: 2.994.979, Ποσοστό: 41,84%, Έδρες: 152 

ΠΑΣΟΚ – Ψήφοι: 2.727.279, Ποσοστό: 38,10%, Έδρες: 102 

ΚΚΕ – Ψήφοι: 583.750, Ποσοστό: 8,15%, Έδρες: 22 

ΣΥΡΙΖΑ (Α. Αλαβάνος) – Ψήφοι: 361.101, Ποσοστό: 5,04%, Έδρες: 14 

 

 Βουλευτικές Εκλογές 2009 

 

ΠΑΣΟΚ – Ψήφοι: 3.012.542, Ποσοστό: 43,92%, Έδρες: 160 

Νέα Δημοκρατία – Ψήφοι: 2.295.719, Ποσοστό: 33,47%, Έδρες: 91 

ΚΚΕ – Ψήφοι: 517.249, Ποσοστό: 7,54%, Έδρες: 21 

ΛΑΟΣ – Ψήφοι: 386.205, Ποσοστό: 5,63%, Έδρες: 15 

ΣΥΡΙΖΑ (Α. Τσίπρας) – Ψήφοι: 315.665, Ποσοστό: 4,60%, Έδρες: 13 
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 Βουλευτικές Εκλογές 2012 

 

Νέα Δημοκρατία – Ψήφοι: 1.825.637, Ποσοστό: 29,66%, Έδρες: 129 

Σύριζα – Ψήφοι: 1.655.086, Ποσοστό: 26,89%, Έδρες: 71 

ΠΑ.ΣΟ.Κ – Ψήφοι: 755.868, Ποσοστό: 12,28%, Έδρες: 33 

Ανεξάρτητοι Έλληνες – Ψήφοι: 462.466, Ποσοστό: 7,51%, Έδρες: 20 

ΚΚΕ – Ψήφοι: 277.204, Ποσοστό: 6,92 %, Έδρες: 18 

Χρυσή Αυγή – Ψήφοι: 425.990, Ποσοστό: 6,26% , Έδρες : 17 

Δημοκρατική Αριστερά – Ψήφοι: 385.077, Ποσοστό: 4,50% Έδρες: 12 

 

 Βουλευτικές Εκλογές 2015 

 

Σύριζα – Ψήφοι: 2.246.064, Ποσοστό: 36.34% , Έδρες: 149 

Νέα Δημοκρατία – Ψήφοι: 1.718.815 , Ποσοστό: 27,81%, Έδρες: 129 

Χρυσή Αυγή – Ψήφοι: 388.447, Ποσοστό: 6,28% , Έδρες: 17 

Το ποτάμι – Ψήφοι: 373.868, Ποσοστό: 6,05% , Έδρες: 17 

ΚΚΕ – Ψήφοι: 338.138 , Ποσοστό: 5,47% , Έδρες: 15 

Ανεξάρτητοι Έλληνες – Ψήφοι: 293.371, Ποσοστό: 4,75% Έδρες: 13 

ΠΑ.ΣΟ.Κ– Ψήφοι: 289.482, Ποσοστό 4,68% Έδρες: 13 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Διατύπωση Όρων Σύνδεσης στο 
Σύστημα ή στο Δίκτυο (Προσφορά) 

(Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. / Δ.Ε.Η. Α.Ε.) 

Απόφαση Έγκρισης Επέμβασης ή 
Παραχώρησης 

(Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης / Περιφέρεια) 

Σύμβαση Σύνδεσης με το Σύστημα ή 
το Δίκτυο 

(Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. / Δ.Ε.Η. Α.Ε.) 

Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

(Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. / Δ.Ε.Η. Α.Ε.) 

Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(συνοδεύεται από Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) 

Άδεια Εγκατάστασης 
(Περιφέρεια ή Υπουργείο Ανάπτυξης για 
τα έργα κατηγορίας Α1 και εντός Natura) 

Άδεια Λειτουργίας Ηλεκτρικής Ενέργειας  
(Περιφέρεια ή Υπουργείο Ανάπτυξης για τα έργα κατηγορίας Α1 και εντός Natura) 

Ρ.Α.Ε. 
(Η Ρ.Α.Ε. διαβιβάζει την Π.Π.Ε. στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
υπηρεσία που συλλέγει γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς) 

                                                ΥΠ.ΑΝ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΆΡΘΡΟ 

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Ν.1650/1986 ( ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) 

Για την προστασία του Περιβάλλοντος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Άρθρο 1: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 446 

λέξεις.  

Άρθρο 2: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 16 παραγράφους και 

475 λέξεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Άρθρο 3: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

318 λέξεις. Παρέχεται εξουσιοδότηση προς έκδοση 1 ΥΑ στην παράγραφο 1. 

Εκδόθηκαν 19 το 2016, 1 το 2015, 13 το 2014, 3 το 2013, 24 το 2012, 1 το 2011, 11 

το 2010, 7 το 2009, 3 το 2008, 9 το 2007,  1 το 2006 , 15 το 2005, 12 το 2004, 3 το 

2002, 3 το 1996, 2 το 1994, 1 το 1993, 1 το 1992, 1 το 1990. 

Άρθρο 4: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 11 παραγράφους και 

902 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 4 ΚΥΑ στις παραγράφους 2β, 10 και 11.  

Εκδόθηκαν 20 το 2016,  1 το 2015, 11 το 2014 , 7 το 2013, 21 το 2012, 7 το 2011, 10 

το 2010, 5 το 2009, 3 το 2008, 7 το 2007, 2 το 2006, 14 το 2005, 9 το 2004, 1 το 

2003, 3 το 2002, 1 το 2001, 2 το 1997, 6 το 1996, 4 το 1995, 2 το 1994, 1 το 1993, 1 

το 1992, 1 το 1991, 1 το 1990, 2 το 1988. 

Άρθρο 5: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 179 

λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 3 ΚΥΑ στην παράγραφο 1.  

Εκδόθηκαν 1 το 2014, 1 το 2013, 6 το 2012, 1 το 2011, 5 το 2010, 4 το 2007, 1 το 

2006, 9 το 2005, 1 το 2004, 3 το 2003, 2 το 2002, 5 το 1997, 6 το 1996, 4 το 1995 , 1 

το 1994 , 1 το 1992, 2 το 1990. 

Άρθρο 6: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

297 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΥΑ στην παράγραφο 4, η οποία εκδόθηκε 1 το 
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2014, 1 το 2013, 2 το 2012, 1 το 2011, 1 το 2005, 1 το 2002, 1 το 2001, 1 το 1997, 1 

το 1991 , 1 το 1988 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Άρθρο 7: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 358 

λέξεις.  

Άρθρο 8: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

408 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΚΥΑ στην παράγραφο 1. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε 1 

το 2016,  2 το 2014, 3 το 2013, 5 το 2012, 8 το 2011, 2 το 2010, 3 το 2008, 5 το 2007, 

3 το 2006 4 το 2005, 2 το 2004, 1 το 2003, 2 το 2002, 1 το 2001, 1 το 1997, 1 το 

1996, 2 το 1995, 1 το 1994, 3 το 1993, 1 το 1992, 2 το 1991, 2 το 1990, 1 το 1989, 2 

το 1988. 

 Άρθρο 9: Αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

263 λέξεις.  

Άρθρο 10: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

181 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΚΥΑ, στην παράγραφο 1 η οποία εκδόθηκε 1 το 

2016, 1 το 2014, 2 το 2013, 1 το 2012, 3 το 2011, 1 το 2010, 1 το 2009, 1 το 2008, 1 

το 2007, 4 το 2006, 3 το 2005, 3 το 2002, 2 το 2001, 1 το 1999, 2 το 1997, 2 το 1995, 

2 το 1991, 2 το 1988. 

Άρθρο 11: αφηρημένο περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 248 

λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση 3 ΚΥΑ στις παραγράφους 1 , 2 και 3, αντίστοιχα. 

Εκδόθηκε μόνο η μια , 1 το 2014, 2 το 2013, 2 το 2009, 1 το 2008, 1 το 2007, 6 το 

2006, 2 το 2005, 1 το 2003, 2 το 2002, 1 το 2001, 1 το 1999, 1 το 1997, 1 το 1995.  

Άρθρο 12: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

595 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΚΥΑ στις παραγράφους 2, 8 και ΥΑ στην  

παράγραφο 7. Οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν 1 το 2014, 5 το 2013, 2 το 2012, 2 το 

2011, 1 το 2009, 1 το 2008, 1 το 2007, 3 το 2006, 2 το 2005, 2 το 2003, 4 το 2002, 2 

το1997, 2 το 1996, 3 το 1995. 

Άρθρο 13: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

253 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2  ΚΥΑ στις παραγράφους 1 και 3 και 1 ΠΔ στην 

παράγραφο 2. Εκδόθηκε μόνο μια ΚΥΑ 1 το 2003 , 1 το 1990 και κανένα ΠΔ. 

Άρθρο 14: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

611 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΠΔ  στην παράγραφο 1 και 6 ΚΥΑ στις 

παραγράφους 2. 3, 5 και 6. Εκδόθηκε μόνο μια  ΚΥΑ 2 το 2012, 1 το 2007, 1 το 

2006, 1 το 2003, 1 το 1998, 2 το 1992, 1 το 1991 και κανένα ΠΔ. 
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Άρθρο 15: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

380 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 6 ΚΥΑ στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4. Εκδόθηκαν 

1 το 2016 ,  3 ΚΥΑ 2 το 2012, 1 το 2007, 1 το 2005, 1 το 2002, 1 το 2001, 4 το 1995. 

Άρθρο 16: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

287 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΚΥΑ στις 1 και 2, αντίστοιχα. Δεν εκδόθηκε 

καμία.  

Άρθρο 17: Συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

198 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 4 ΚΥΑ στις παραγράφους 1, 2, και 3. Δεν εκδόθηκε 

καμία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Άρθρο 18: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

260 λέξεις.  

Άρθρο 19: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

783 λέξεις.  

Άρθρο 20: συγκεκριμένο περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και  

257 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 3 ΚΥΑ στις παραγράφους 2 και 3. Μόνο μια 

εκδόθηκε 1 το 2015 και  2014, 2 το 2012, 1 το 2011, 1 το 2010, 2 το 2005, 1 το 2002, 

1 το 1998, 2 το 1995, 1 το 1993. 

Άρθρο 21: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

598 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΠΔ  στις παραγράφους 1 και  5,  2 ΥΑ στις 

παραγράφους 1 και 3 και μιας ΚΥΑ στην παράγραφο 6. Εκδόθηκαν 2 ΥΑ ,1 ΚΥΑ 1 

το 2015 , 1 το 2014, 1 το 2013, 1 το 2010, 2 το 2005, 1 το 2003, 1 το 2002, 1 το 1998, 

3 το 1996, 2 το 1995, 4 το 1993, 1 το 1991, 3 το 1990 και κανένα ΠΔ.  

Άρθρο 22: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

575 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΠΔ στην παράγραφο 4, 1 ΚΥΑ στην παράγραφο 2 

και 3 ΥΑ στις παραγράφους  3 , 5 και 8 αντίστοιχα. Εκδόθηκε 1 ΥΑ το 1989 και 

κανένα ΠΔ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

Άρθρο 23: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

314 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΠΔ στην παράγραφο 1 . Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 24: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

353 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΠΔ στις παραγράφους 2 και 4. Δεν εκδόθηκαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 



121 

 

Άρθρο 25: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 19 παραγράφους 

και 1.534 λέξεις.  Προβλέπεται έκδοση 3 ΥΑ στις παραγράφους 9,  17 , 18 , 2 ΚΥΑ 

στις  παραγράφους 8  και 13 , 5 ΠΔ στις παραγράφους 1 , 3 , 7 , 10 , 15 και 19.  Δεν 

εκδόθηκε κανένα. 

Άρθρο 26: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

257 λέξεις.  

Άρθρο 27: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 64 

λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΥΑ στην παράγραφο 1, η οποία εκδόθηκε 1 το 1996, 1 

το 1994, 1 το 1993. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

Άρθρο 28: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 10 παραγράφους 

και 705 λέξεις.   

Άρθρο 29: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 39 

λέξεις.   

Άρθρο 30: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και 

788 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1  ΚΥΑ στην παράγραφο 3 και 1 ΥΑ στις 

παράγραφο 7. Εκδόθηκε μόνο μια ΥΑ 2 το 2016, 1 το 2015, 2 το 2014, 5 το 2013, 4 

το 2012, 3 το 2011, 1 το 2009, 2 το 2008, 3 το 2007, 2 το 2006, 3 το 2005, 3 το 2003, 

3 το 2002, 3 το 2001, 1 το 1999, 1 το 1988, 4 το 1997, 3 το 1996, 3 το 1995, 1 το 

1994, 4 το 1993, 2 το 1992, 4 το 1991, 1 το 1990, 1 το 1989, 4 το 1988.  

Άρθρο 31: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 13 παραγράφους 

και 1.241 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΠΔ στην παράγραφο 9, 4 ΥΑ στις 

παραγράφους 3 , 5 ,  6  και 7  και 4 ΚΥΑ στις παραγράφους 7 , 11 , 12  και 13 . 

Εκδόθηκε 1 ΠΔ το 1989 και 6 ΥΑ 1 το 2016, 2 το 2015, 1 το 2014, 1 το 2013, 1 το 

2012, 1 το 2008, 1 το 2005, 2 το 2003, 2 το 2001, 1 το 2000, 5 το 1997, 3 το 1996, 3 

το 1995, 1 το 1994, 1 το 1992, 3 το 1991, 1 το 1990, 2 το 1989, 3 το 1988. 

Άρθρο 32: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

290 λέξεις. 

Άρθρο 33: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 

39 λέξεις. 
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Πίνακας αποτελεσμάτων έρευνας ανά άρθρο
70

 

 

 

Ν.1650/1986 Περιεχόμενο Αριθ. 

Λέξεων 

Παρ. ΠΔ 

(Προβ

λ.) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΠΔ 

(Εκδ.) 

ΥΑ 

ΚΥΑ 

(Προβλ.) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΥΑ 

ΚΥΑ (Εκδ.) 

Έτη 

έκδοσης 

Άρθ. 1 Αφηρημένο 446 3 - - - - - - - 

Άρθ. 2 Αφηρημένο 475 16 - - - - - - - 

                                                 
70

 Επεξήγηση στοιχείων πίνακα: οπου α) παρ: ο αριθμός παραγράφων ανά άρθρο, β) ΠΔ(προβλ): προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα, γ)ΠΔ(εκδ): εκδοθέντα προεδρικά 

διατάγματα, δ) ΥΑ (προβλ): προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις, ε)ΥΑ(εκδ): υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν. 
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Άρθ. 3 Αφηρημένο  318 3 - - - 1ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 (130)
 71

 1990, 

1992-96, 

2002, 

2004- 

2015, 

2016 

Άρθ. 4 Συγκεκριμένο  902 11 - - - 4 ΚΥΑ Υποχρεωτικές 4 (142)
 72

 1988, 

                                                 
71

 Η ΥΑ Φ/Α.6/6/4524/361 ΦΕΚ Β’ 1340 2012 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ αυτοδίκαια με την ΥΑ /Φ.6/6/10544/756/29.8.2013 ΦΕΚ Β’2251/11.09.2013. 

·Η ΥΑ οικ. 210474 ΦΕΚ Β 204 2012 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΑ οικ. 211773/27.4.2012 ( ΦΕΚ Β’1367/27.04.2012.  

·Η ΥΑ οικ. 150559 ΦΕΚ Β 1440 2011 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 15 της ΥΑ ΟΙΚ.146896/17.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2878/27.10.2014. 

· Η ΥΑ Φ/Α/18/οικ. 25268/2063 ΦΕΚ Β’ 1628 2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 64 Ν. 3982/2011 ΦΕΚ Α 143/17.06.2011 όπως τροποποιήθηκε με την προσθήκη στην 

αρχή του ( με υο άρθρο 228 παρ.13 Ν.4072/2012 ΦΕΚ Α’ 86/11.04.2012. 

·Η ΥΑ Φ/Α/7.20/οικ. 22774/1888 ΦΕΚ Β 1480 2005 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την ΥΑ Φ/Α.7/20/οικ.17423/1245/2008 ΦΕΚ Β’ 1720/2008 . 

· Η ΥΑ 52726 /5672 ΦΕΚ Β’ 1284 2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 15 της ΥΑ 30861/3651 ΦΕΚ Β’ 895/06.06.2007. 

·Η ΥΑ 11105 ΦΕΚ Β 390 1993 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την υπ’αριθμ 95209/1994 απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ κ’ Βιομηχανίας ΦΕΚ Β’ 871. 

·Η ΥΑ 17252 ΦΕΚ Β’ 395 / 1992 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την ΥΑ οικ. 210474/9.2.2012 ΦΕΚ Β’ 204 / 09.02.2012 η οποία στη συνέχεια καταργήθηκε επίσης σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της ΥΑ οικ 211773 27.04.2012 ΦΕΚ Β’ 1367/27.04.2012. 

 
72

 Η ΥΑ Φ/Α.6/6/4524/361 ΦΕΚ Β’ 1340 2012 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ αυτοδίκαια με την ΥΑ /Φ.6/6/10544/756/29.8.2013 ΦΕΚ Β’2251/11.09.2013.  

·Η ΥΑ οικ. 210474 ΦΕΚ Β 204 2012 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΑ οικ. 211773/27.4.2012 ( ΦΕΚ Β’1367/27.04.2012. 

·Η ΥΑ οικ. 150559 ΦΕΚ Β 1440 2011 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 15 της ΥΑ ΟΙΚ.146896/17.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2878/27.10.2014. 

· Η ΥΑ Φ/Α/18/οικ. 25268/2063 ΦΕΚ Β’ 1628 2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 64 Ν. 3982/2011 ΦΕΚ Α 143/17.06.2011 όπως  τροποποιήθηκε με την προσθήκη στην 

αρχή του ( με υο άρθρο 228 παρ.13 Ν.4072/2012 ΦΕΚ Α’ 86/11.04.2012. 

·Η ΥΑ Φ/Α/7.20/οικ. 22774/1888 ΦΕΚ Β 1480 2005 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την ΥΑ Φ/Α.7/20/οικ.17423/1245/2008 ΦΕΚ Β’ 1720/2008.  

·Η ΥΑ 1105 ΦΕΚ Β 390 1993 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την υπ’αριθμ95209/1994 απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ κ’ Βιομηχανίας ΦΕΚ Β’871.  

·Η ΥΑ 17252 ΦΕΚ Β 395 1992 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την ΥΑ οικ.210474/9.2.2012 (ΦΕΚ Β’ 204/ 09.02.2012) η οποία στη συνέχεια καταργήθηκε επίσης σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της ΥΑ οικ. 211773/ 27.04.2012 (ΦΕΚ Β’ 1367/27.04.2012). 

·Η ΥΑ 55648/2210 ΦΕΚ Β’ 323 1991 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από τις 22.12.2012 σύμφωνα με το  άρθρο 7 παρ 3, εδ β περ.γγ της ΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/24.11.2010 ΦΕΚ 

Β’1909/08.12.2010. 
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χωρίς 

προθεσμία 

1990-97, 

2001-

2014, 

2015, 

2016 

Άρθ. 5 Αφηρημένο  179 2 - - - 3 ΚΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

2 (53)
 73

 1990, 

1992, 

1994-97, 

2002- 

2007, 

                                                                                                                                                                                                                                          
·Η ΥΑ 18186 /271 ΦΕΚ Β’ 126 1998 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από τις 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 εδ β περ αα, της ΥΑ Η.Π 51354/2641/Ε 103/24.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 

1909 / 18.12.1010). 

 
73

 Η ΥΑ Φ/Α.6/6/4524/361 ΦΕΚ Β 1340 2012 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ αυτοδίκαια με την ΥΑ Φ/Α.6/6/10544/756/29.8.2013 ΦΕΚ Β’ 2251/11.09.2013.  

· Η ΥΑ οικ. 210474 ΦΕΚ Β 204 2012 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΑ οικ. 211773 /27.04.2012 ΦΕΚ Β΄1367 / 27.04.2012.  

·Η ΥΑ Φ/Α/Δ8 οικ.25268/2063 ΦΕΚ Β 1628 2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 64 Ν.3982/2011 ΦςΚ Α 143/17.06.2011 όπως τροποποιήθηκε με την προσθήκη στην 

αρχή του με το άρθρο 228 παρ.13 Ν.4072/2012 ΦΕΚ Α 86/11.04.2012.  

·Η ΥΑ Φ/Α/7.20/οικ.22774/1888 ΦΕΚ Β 1480 2005 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την ΥΑ Φ/Α.7/20 οικ.17423 /1245/2008 ΦΕΚ Β 1720/2008.  

·Η ΥΑ Η.Π 37111/2021 ΦΕΚ Β 1391 2003 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 11 της ΥΑ οικ. 1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ Β’45/15.01.2014). 

·Η ΥΑ 19396 /1546 ΦΕΚ Β 604 1997 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΥΑ Η.Π 13588/725/2006 ( ΦΕΚ 383 Β’ 28.03.2006).  

·Η ΥΑ 76802/1033 ΦΕΚ Β 596/1996 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την απόφαση υπ’αριθμ Η.Π 29457/1511 (ΦΕΚ Β’΄992/14.07.2005 άρθρο 15 παρ.1.) 

·Η ΥΑ 17252 ΦΕΚ Β 395 1992 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 210474/9.2.2012( ΦΕΚ Β’ 204/9.2.2012) η οποία στη συνέχεια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ επίσης 

σύμφωνα με το άρθρο 1
ο
 της ΥΑ οικ. 211773/27.04.2012 (ΦΕΚ Β’1367/27.04.2012). 

·Η ΥΑ 75308 ΦΕΚ Β 691 1990 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 9 της ΥΑ Η.Π 37111/2021.2003 ΦΕΚ 1391 Β’ 2003 η οποία στη συνέχεια καταργήθηκε επίσης με το άρθρο 

11 της ΥΑ οικ. 1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ Β’ 45/15.01.2014)  
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2010- 

2014. 

Άρθ. 6 Συγκεκριμένο 297 4 - - - 1ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(11)
 74

 1988, 

1991, 

1997, 

2001, 

2002, 

2005, 

2011- 

2014 

Άρθ. 7  Αφηρημένο 358 6 - - - - - - - 

Άρθ. 8 Συγκεκριμένο 408 3 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 1 (58)
75

 1988-97, 

                                                 
74

 Η ΥΑ 55648/2210 ΦΕΚ Β’ 323 1991 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3, εδ β, περ γγ της ΥΑ Η.Π 51354/2641/Ε103 / 24.11.2010. 

·Η ΥΑ 18186 /271 ΦΕΚ Β’ 126 1998 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.3 εδ β, περ αα της ΥΑ Η.Π 51354 /2641 /Ε 103/24.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 

1909/8.12.2010. 

 
75

 Η ΥΑ 168437 ΦΕΚ Β 2241 2011 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 9769/121592/2013 ΦΕΚ Β 2566 11.10.2013. 

· Η ΥΑ οικ. 171164 ΦΕΚ Β 2011 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 της οικ. ΥΑ 186310/2011 ΦΕΚ Β’ 574 11.4.2011. 

·Η ΥΑ Η.Π. 38638/2016 ΦΕΚ Β 1334 2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 29 της ΚΥΑ Η.Π. 14122/549 / Ε 103/2011 ΦΕΚ Β’ 488/30.03.2011. 

·Η ΥΑ 340/2000 ΦΕΚ Β 222 2001 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 της ΥΑ 284/2006/13.8.2007 (ΦΕΚ Β’ 1736/30.08.2007) 

·Η ΥΑ 76802 / 1033 ΦΕΚ Β 596 1996 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την απόφαση υπ’αριθμ Η.Π. 29457/15111 ΦΕΚ Β’ 992/14.7.2005 άρθρο 15 παρ. 1. 

·Η ΥΑ 88740 /1883 ΦΕΚ Β 1008 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 της ΥΑ 38639/2017/2005 (ΦΕΚ 1334 Β’/21.09.2005) 
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χωρίς 

προθεσμία 

2001-08, 

2010 – 

2014, 

2016. 

Άρθ. 9 Αφηρημένο 263 5 - - - - - - - 

Άρθ. 10 Συγκεκριμένο 181 3 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(33)
76

 1988, 

1991, 

1995, 

1997, 

1999, 

2001, 

2002 

                                                                                                                                                                                                                                          
·Η ΥΑ 95267/1893 ΦΕΚ Β’ 1030 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 21 της ΥΑ Η.Π. 11642/1943 ΦΕΚ Β’ 831/02.07.2002. 

·Η ΥΑ Φ 50/94474/4556 ΦΕΚ Β’ 829 1994 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1 του άρθρου 10 της ΥΑ Φ1/26579/3183/2007 ΦΕΚ Β’ 790/18.05.2007 . 

·Η ΥΑ 10315 ΦΕΚ Β’ 369 1993 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 9 της ΥΑ οικ. 189533/2011 ΦΕΚ Β’ 2654 / 09.11.2011. 

· Η ΥΑ 58751/2370 ΦΕΚ Β’ 264 1993 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σύμφωνα με την απόφαση υπ’αριθμ Η.Π. 29457 / 1511 ΦΕΚ’992/14.07.2005. 

 
76

 Η ΥΑ 168437 ΦΕΚ Β 2241 2011 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 2 της ΥΑ 9769/121592 ΦΕΚ Β 2566 / 11.10.2013. 

· Η ΥΑ 88740/1883 ΦΕΚ Β’ 1008 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 της ΥΑ 38639/2017/2005 ΦΕΚ Β’/21.09.2005. 

·Η ΥΑ 95267/1893 ΦΕΚ Β’ 1030 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 21 της ΥΑ Η.Π. 11642/1943 ΦΕΚ Β’ 831/02.07.2002. 

·Η ΥΑ 55648 /2210 ΦΕΚ Β’ 323 1991 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3,εδ β, περ γγ, της ΥΑ Η.Π 51354/2641/Ε103/24.11.2010 ΦΕΚ Β’ 

1909/08.12.2010. 

·Η ΥΑ 18186 / 271 ΦΕΚ Β 126 1988 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 εδ β, περ αα της ΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε  103/24.11.2010 ΦΕΚ Β’ 1909 

/08.12.2010  
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2005- 

2014, 

2016 

Άρθ. 11 Αφηρημένο  248 3 - - - 3 ΚΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1(22)
77

 1995, 

1997, 

1999, 

2001-03, 

2005-09, 

2013 , 

2014 

Άρθ. 12 Αφηρημένο  595 8 - - - 1ΥΑ 

2ΚΥΑ 

(2) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

3(31)
78

 1995-97, 

2002-03, 

2005-09, 

                                                 
77

 Η ΥΑ 88740/1883 ΦΕΚ Β’ 1008 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 της ΥΑ 38639/2017/2005 ΦΕΚ  Β’ 1334 / 21.09.2005. 

 
78

 Η ΥΑ 168437 ΦΕΚ Β 2241 2011 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 2 της ΥΑ 9769/121592/2013 ΦΕΚ Β’ 2566 / 11.10.2013. 

·Η ΥΑ Η.Π 37591/2031 ΦΕΚ Β 1419 2003 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 22 της ΥΑ οικ. 146163/03.05.2012 ΦΕΚ Β΄1537/08.05.2012. 

·Η ΥΑ 19396/1546 ΦΕΚ Β’ 604 /1997 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 20 της ΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 ΦΕΚ/ 28.03.2006. 

·Η ΥΑ 69728 /824 ΦΕΚ Β 358 1996 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 16 παρ.3 εδ.α της ΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 ΦΕΚ 1909 Β’ 2003. 

·Η ΥΑ ΑΠ 01/98012/2001 ΦΕΚ Β΄ 40 1996 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 ΠΔ 82/2004  

·Η ΥΑ 88740/1883 ΦΕΚ Β’ 1008/1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 της ΥΑ 38639/2017/2005 ΦΕΚ 1334 Β’ / 21.09.2005. 

·Η ΥΑ 73537/1438 ΦΕΚ Β’ 781/1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/2004. 

·Η ΥΑ 95267/1893 ΦΕΚ Β’ 1030/1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 21 της ΥΑ Η.Π. 11642/1943 ΦΕΚ Β’ 831/02.07.2002. 
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προθεσμία, 

Δυνητική 

2011 – 

2014 

Άρθ. 13 Συγκεκριμένο  253 3 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

0 3 ΚΥΑ (2) Δυνητικές , 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(2)
79

 1990, 

2003 

Άρθ. 14 Συγκεκριμένο 611 6 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

0 6 ΚΥΑ (2) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

(4) Δυνητικές 

1(9)
80

 1988, 

1991-92, 

2003, 

2006, 

2007, 

2012 

Άρθ. 15 Αφηρημένο 380 4 - - - 6 ΚΥΑ (4) 

Υποχρεωτικές 

1(11)
81

 1995, 

2001-02, 

                                                 
79

  Η ΥΑ 31784/954 ΦΕΚ Β’ 251 1990 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ. 
80

 Η ΥΑ οικ. 210474 ΦΕΚ Β’ 204 2012 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 της ΥΑ οικ. 211773/ 27.04.2012 ΦΕΚ Β’ 1367/27.04.2012. 

·Η ΥΑ 17252 ΦΕΚ Β 395 1992 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την ΥΑ οικ. 210474/ 09.02.2012 ΦΕΚ Β’ 204/09.02.2012. 

 
81

 Η ΥΑ 168437 ΦΕΚ Β 2241 2011 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 2 της ΥΑ 9769/121592/2013 ΦΕΚ Β’ 2566 11.10.2013. 

· Η ΥΑ 88740 /1883 ΦΕΚ Β 1008 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 της ΥΑ 38639/2017/2005 ΦΕΚ 1334 Β’/21.09.2005 

·Η ΥΑ 73537 /1438 ΦΕΚ Β’ 781 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/2004. 

·Η ΥΑ 95267 /1893 ΦΕΚ Β 1030 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 21 της ΥΑ Η.Π. 11642 /1943 ΦΕΚ Β’ 831/02.07.2002. 
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χωρίς 

προθεσμία, (2) 

Δυνητικές 

2005, 

2007, 

2012, 

2016 

Άρθ. 16 Συγκεκριμένο 287 2 - - - 2 ΚΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

0 - 

Άρθ. 17 Συγκεκριμένο 198 3 - - - 4 ΚΥΑ (3) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

0 - 

Άρθ. 18 Αφηρημένο 260 6 - - - - - - - 

Άρθ. 19 Συγκεκριμένο 783 5 - - - - - - - 

Άρθ. 20 Συγκεκριμένο 257 3 - - - 3 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία, 

1(13)
82

 1995, 

1998 

,2002, 

                                                 
82

 Η ΥΑ 168437 ΦΕΚ Β’ 2241 2011 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 2 της ΥΑ 9769/121592/2013 ΦΕΚ Β’ 2566 11.10.2013. 

·Η ΥΑ 88740/1883 ΦΕΚ Β 1008 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο36 της ΥΑ 38639/2017 /2005 ΦΕΚ 1334 Β’ / 21.09.2005. 

·Η ΥΑ 95267/1893 ΦΕΚ Β’ 1030 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 21 της ΥΑ Η.Π. 11642/1943 ΦΕΚ Β’ 831/02.07.2002. 
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Υποχρεωτική 

με προθεσμία, 

Δυνητική 

2005, 

2010, 

2012, 

2013, 

2014, 

2016 

Άρθ. 21 Συγκεκριμένο 598 6 2ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητικό 

0 2 ΥΑ 

1 ΚΥΑ 

Υποχρεωτικές  

χωρίς 

προθεσμία, 

3(22)
83

 1990, 

1991, 

1993, 

1995-96, 

1998, 

2002-03, 

2005, 

2010, 

2013, 

2014, 

2015 

                                                 
83

 Η ΥΑ 88740 /1883 ΦΕΚ Β 1008 / 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 της ΥΑ 38639/2017/2005 ΦΕΚ 1334 Β’ 21.09 .2005. 

· Η ΥΑ 95267/1893 ΦΕΚ Β΄ 1030 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 21 της ΥΑ Η.Π. 11642/1943 ΦΕΚ Β’831/02.07.2002. 

·Η ΥΑ 71961/3670 ΦΕΚ Β’ 541 1991 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 22 παρ. 3 Ν. 3937/2011 ΦΕΚ Α’ 60/31.03.2011. 
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Άρθ. 22 Αφηρημένο 575 8 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία, 

0 1 ΚΥΑ 

3 ΥΑ 

(2) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, (2) 

Δυνητικές 

1 1989 

Άρθ. 23 Συγκεκριμένο 314 3 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία, 

0 -  - - 

Άρθ. 24 Αφηρημένο 353 4 2ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητικό 

0 - - - - 

Άρθ. 25  Συγκεκριμένο 1.534 19 6ΠΔ (4) 

Υποχρεωτικά 

χωρίς 

προθεσμία, (2) 

Δυνητικά 

0 2 ΚΥΑ  

3 ΥΑ 

(3) 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία, 

Υποχρεωτική 

με προθεσμία, 

Δυνητική 

0 - 
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Άρθ. 26 Συγκεκριμένο 257 4 - - - -  - - 

Άρθ. 27 Αφηρημένο 64 1 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία, 

1(3)
84

 1993-94, 

1996 

Άρθ. 28 Συγκεκριμένο 705 10 - - - - - - - 

Άρθ. 29 Αφηρημένο 39 1 - - - - - - - 

Άρθ. 30 Συγκεκριμένο 788 7 - - - 1 ΚΥΑ 

1 ΥΑ 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

1(66)
85

 1988-

1999, 

2001- 

2003, 

                                                 
84

 Η ΥΑ 11105 ΦΕΚ Β 390 1993 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την υπ’ αριθμ . 95209/1994  απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ κ’ Βιομηχανίας ΦΕΚ Β’ 871. 
85

 Η ΥΑ Η.Π. 37591/2031 ΦΕΚ Β’ 1419 2003 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 22 της ΥΑ οικ. 146163/ 08.05.2012. 

· Η ΥΑ 19396/1546 ΦΕΚ Β 604 1997 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 20 της ΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 ΦΕΚ Β΄/ 28.03.2006. 

·Η ΥΑ 76802 /1033 ΦΕΚ Β΄ 596 1996 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ απόφαση 29457/1511 ΦΕΚ Β’ 992/14.07.2005 άρθρο 15§ 1.  

·Η ΥΑ 69728/824 ΦΕΚ Β΄ 358 1996 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 16 παρ.3 εδ. α της ΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 ΦΕΚ 1909 Β’2003. 

·Η ΥΑ 88740/1883 ΦΕΚ Β 1008 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 της ΥΑ 38639/2017/2005 ΦΕΚ 1334 Β’/21.09.2005. 

·Η ΥΑ 95267/1893 ΦΕΚ Β’ 1030 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 21 της ΥΑ Η.Π. 11642/1943 ΦΕΚ Β’ 831/02.07.2002. 

·Η ΥΑ 90461/2193 ΦΕΚ Β΄ 843 1994 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από τις 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3, εδ β, περ ββ, της ΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/24.11.2010  ΦΕΚ 

Β΄ 1909/08.12.2010. 

·Η ΥΑ 10315 ΦΕΚ Β΄ 369 1993 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΥΑ οικ. 189533/2011 ΦΕΚ Β΄2654  09.11.2011. 

·Η ΥΑ 58751/2370 ΦΕΚ Β΄ 264 1993 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την υπ’αριθμ Η.Π. 29457/1511 ΦΕΚ Β΄ 992/ 14.07.2005 άρθρο 15§1.  

·Η ΥΑ 55648/2210 ΦΕΚ Β΄ 3232 1991 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3, εδ β, περ γγ της ΥΑ Η.Π 51354/2641/Ε 103/24.11.2010 ΦΕΚ Β΄ 

1909 / 8 12.2010. 

·Η ΥΑ 18186/271 ΦΕΚ Β΄ 126 1988 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3, εδ β, περ γγ της ΥΑ Η.Π 51354/2641/Ε 103/24.11.2010 ΦΕΚ Β΄ 1909 / 

8 12.2010. 
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2005-

2009, 

2011-

2014, 

2015, 

2016 

Άρθ. 31 Τροποποίηση 

άλλων 

διατάξεων 

1.241 13 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

1(2) 4 ΚΥΑ 

4 ΥΑ 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

5(35)
86

 1989 

(ΠΔ), 

1988-

1997, 

2000-01, 

                                                 
86

 Η ΥΑ Η.Π. 37591/2031 ΦΕΚ Β’ 1419 2003 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 22 της ΥΑ οικ. 146163/03.05.2012 ΦΕΚ Β΄ 1537/08.05.2012. 

·Η ΥΑ 19396/1546 ΦΕΚ Β΄ 604 1997 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με το άρθρο 20 της ΥΑ Η.Π 13588/725/2006 ΦΕΚ 383 Β΄ /28.03.2006. 

·Η ΥΑ 76802/1033 ΦΕΚ Β΄ 596 1996 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την απόφαση υπ’ αριθμ Η.Π. 29457/1511 ΦΕΚ Β΄ 992/14.07.2005 άρθρο 5 §1. 

·Η ΥΑ  69728 / 824 ΦΕΚ Β΄ 358/ 1996 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 16§3 εδ.α της ΥΑ Η.Π 50910/2727/2003 ΦΕΚ 1909 Β΄ 2003. 

·Η ΥΑ 88740/1883 ΦΕΚ Β 1008 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 της ΥΑ 38639/2017/2005 ΦΕΚ 1334 Β΄/21.09.2005. 

·Η ΥΑ 77921/1440 ΦΕΚ Β΄ 795 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 της ΥΑ Η.Π. 11764/653/2006 ΦΕΚ Β΄ 327/2006.   

·Η ΥΑ 95267/1893 ΦΕΚ Β΄ 1030 1995 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 21 της ΥΑ Η.Π. 11642/1943 ΦΕΚ Β΄ 831/02.07.2002.  

·Η ΥΑ 90461/2193 ΦΕΚ Β΄ 843 1994 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3, εδ β, περ ββ της ΥΑ Η.Π 51354/2641/Ε103/24.11.2010 ΦΕΚ Β΄ 

1909/08.12.2010. 

·Η ΥΑ 55648/2210 ΦΕΚ Β΄ 323 1991 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3, εδ β, περ γγ της ΥΑ Η.Π 51354/2641/Ε103/24.11.2010 ΦΕΚ Β΄ 

1909/08.12.2010. 

·Η ΥΑ 18186 /271 ΦΕΚ Β΄ 126 1988 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 22.12.2012 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3, εδ β, περ αα της ΥΑ Η.Π 51354/2641/Ε103/24.11.2010 ΦΕΚ Β΄ 

1909/08.12.2010. 
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2003, 

2005, 

2008, 

2012-

2014, 

2015, 

2016 

Άρθ. 32 Αφηρημένο 290 4 - - - - - - - 

Άρθ. 33 Συγκεκριμένο 39 1 - - - - - - - 



135 

 

 

Ν.3010/2002 ( ΦΕΚ Α' 91/25/04/2002) 

Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε, διαδικασία 

οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 

 

Άρθρο 1: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

554 λέξεις.  

Προβλέπεται η έκδοση 2  ΥΑ στις παραγράφους 1 και 4. 

Εκδόθηκε μια ΥΑ,  11 φορές το 2014, 8 το 2011, 12 το 2010, 7 το 2009, 3 το 2008, 9 

το 2007, 2 το 2006 , 4 το 2005, 12 το 2004. 

Άρθρο 2: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 11 παραγράφους και 

2.127 λέξεις  

Προβλέπεται η έκδοση 3 ΥΑ στις παραγράφους 9 και 10 αντίστοιχα και 4 ΚΥΑ στις 

παραγράφους 2 και 10.  

Εκδόθηκε μια ΥΑ, 1 το 2014, 4 το 2013, 20 το 2012, 5 το 2011, 10 το 2010, 4 το 

2009, 3 το 2008, 12 το 2007, 10 το 2005, 11 το 2004. 

Άρθρο 3: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 367 

λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση  ΚΥΑ στην παράγραφο 2. 

Εκδόθηκε 1 το 2014, 11 το 2013, 6 το 2012, 1 το 2011, 4 το 2010, 1 το 2009, 4 το 

2007, 2 το 2006, 5 το 2009, 1 το 2004, 1 το 2003. 

Άρθρο 4: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

400 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 2.  

Εκδόθηκε 1 το 2016, 1 το 2015, 1 το 2014, 4 το 2013, 2 το 2012, 1 το 2011, 1 το 

2010, 1 το 2009, 4 το 2008, 1 το 2007, 2 το 2006, 3 το 2005, 4 το 2003. 

Άρθρο 5: αφηρημένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

682 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4. Εκδόθηκε το 2007. 

Άρθρο 6: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

326 λέξεις.  

Άρθρο 7: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

153 λέξεις.  

Άρθρο 8: αφηρημένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 2 παραγράφους 331 

λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε το 2002. 

Άρθρο 9: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και  

840 λέξεις  
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Προβλέπεται η έκδοση 4 ΥΑ στις παραγράφους 1 , 4 , 5 και 6. Δεν εκδόθηκε καμία.  

Άρθρο 10: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και  

218 λέξεις 

Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 2 και ΥΑ στην παράγραφο 3. 

 Εκδόθηκε μια ΥΑ , 1 το 2012, 1 το 2011, 2 το 2010, 1 το 2006, 1 το 2002. 

Άρθρο 11: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

502 λέξεις  

Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 1.Εκδόθηκε το 2004 

Άρθρο 12: καταργούμενες Διατάξεις. Αποτελείται από 2 παράγραφο έχει 58 λέξεις 

περιέχει καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 13: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο των 18 

λέξεων. 
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Πίνακας αποτελεσμάτων έρευνας ανά άρθρο 

 

Ν.3010/2002 Περιεχόμενο Αριθμός 

Λέξεων 

Παρ ΠΔ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΠΔ  

(εκδ ) 

ΥΑ , 

ΚΥΑ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΥΑ , 

ΚΥΑ 

(εκδ) 

Έτη 

Έκδο

-σης 

Άρθ. 1 Συγκεκριμένο 554 4 - - - 2 ΥΑ Υποχρεωτική με 

προθεσμία, 

Δυνητική 

1(78)
87

 2004 - 

2012 

Άρθ. 2 Συγκεκριμένο 2.127 11 - - - 3 ΥΑ  

4 ΚΥΑ 

(6) 

Υποχρεωτικές 

 

1(80)
88

 

2004, 

2005, 

                                                 
87

 Η ΥΑ Φ/Α.6/6/4524/361 ΦΕΚ Β 1340 2012 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ αυτοδίκαια με την ΥΑ Φ/Α.6/6/10544/756/29.08.2013 ΦΕΚ Β΄ 2251/11.09.2013. 

∙Η ΥΑ οικ. 150559 ΦΕΚ Β ΄ 1440 2011 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 15 της ΥΑ οικ. 146896/17.10.2014 ΦΕΚ Β΄ 2878/27.10.2014.  

∙Η ΥΑ Φ/Α/2005 (ΥΑ Φ/Α/18/οικ. 25268/2063 ΦΕΚ Β΄ 1628 2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 64 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011 όπως τροποποιήθηκε με 

την προσθήκη στην αρχή του (με το άρθρο 228 παρ 13 Ν. 4072/2012, ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012). 

∙Η ΥΑ Φ/Α/2005 Φ/Α/7.20/οικ/22774/1888 ΦΕΚ Β΄ 1480 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την ΥΑ Φ/Α.7/20/οικ. 17423/1245/2008  ΦΕΚ Β΄ 1720/2008. 

∙Η ΥΑ 52726/5672 ΦΕΚ Β΄ 1284 2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 15 της ΥΑ 30861/3651 ΦΕΚ Β΄ 895/06.06.2007.  

 
88

 Η ΥΑ Φ/Α 2012 4524/361 ΦΕΚ Β΄ 1340 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ αυτοδίκαια με την ΥΑ Φ/Α.6/6/10544/756/29.08.2013 ΦΕΚ Β΄ 2251/11 .09.2013. 

∙Η ΥΑ οικ. 150559  ΦΕΚ Β΄ 1440 2011 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 15 της ΥΑ οικ. 146896 /17.10.2014 ΦΕΚ Β΄ 27.10.2014.  

∙Η ΥΑ Φ/Α/18/οικ. 25268/ 2063 ΦΕΚ Β΄ 1628 2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 64 Ν. 3982/2011 ΦΕΚ Α 143/17.06.2011, όπως τροποποιήθηκε με την προσθήκη στην 

αρχή του με το άρθρο 228 παρ. 13 Ν.4072/2012, ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012. 

∙ Η ΥΑ Φ/Α/7.20/οικ./22774/1888 ΦΕΚ Β΄ 1480 2005 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την ΥΑ Φ/Α.7/20/οικ.17423/1245/2008 ΦΕΚ Β΄ 1720/2008.  
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χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητικές 

2007 

– 

2014 

Άρθ. 3 Αφηρημένο 367 3 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία  

1(31)
89

 2003- 

2007, 

2009 

– 

2014 

Άρθ. 4 Συγκεκριμένο 400 4 - - - 1 ΚΥΑ Δυνητική 1(26)
90

 2003, 

2005- 

2016 

Άρθ. 5 Αφηρημένο 682 4 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2007 

                                                                                                                                                                                                                                          
 
89

 Η ΥΑ Φ/Α.6/6/4524/361 ΦΕΚ Β΄ 1340 2012 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ αυτοδίκαια με την ΥΑ Φ/Α.6/6/ 10544/756/29.08.2013 ΦΕΚ Β΄ 2251/11.09.2013.  

∙Η ΥΑ Φ/Α/18/οικ. 25268/2063 ΦΕΚ Β΄ 1628 2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 64 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ Α΄ 143/ 17.06.2011 , όπως τροποποιήθηκε με την προσθήκη 

στην αρχή του με το άρθρο 228 παρ.13 Ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012.  

∙Η ΥΑ Φ/Α/7.20 /οικ. 22774/1888 ΦΕΚ Β΄ 1480 2005 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ με την ΥΑ Φ/Α.7/20/οικ. 17423/1245/2008 ΦΕΚ Β΄ 1720/2008.  

∙Η ΥΑ Η.Π. 37111/2021 ΦΕΚ Β΄ 1391 2003 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 11 της ΥΑ οικ. 1649/45/14.01.2014 ΦΕΚ Β΄ 45/15.01.2014. 

 
90

 Η ΥΑ Η.Π. 37591/2031 ΦΕΚ Β΄ 1419 2003 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 22 της ΥΑ οικ. 146163/03.05.2012 ΦΕΚ Β΄ 1537 / 08.05.2012.  
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Άρθ. 6 Αφηρημένο 326 4 - - - - - - - 

Άρθ. 7 Αφηρημένο 153 3 - - - - - -      - 

Άρθ.8 Αφηρημένο 331 2 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2002 

Άρθ. 9 Αφηρημένο 840 7 - - - 4 ΥΑ (3) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

0 - 

Άρθ. 10 Αφηρημένο 218 5 - - - 1 ΥΑ 

1 ΚΥΑ 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1(6) 2002 , 

2006 , 

2010, 

2011, 

2012 

Άρθ.11 Συγκεκριμένο 502 6 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

1 - - - 2004 

Άρθ.12 Καταργούμενε 58 2 - - - - - - - 
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ς Διατάξεις 

Άρθ.13 Αφηρημένο 18 1 - - - - - - - 
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Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209/21/09/2011) 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων , ρύθμιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 1: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

477 λέξεις.  

Προβλέπεται έκδοση 2 ΥΑ στις παραγράφους 4 και 6. 

Εκδόθηκε μια ΥΑ, 1 το 2016, 1 το 2015 ,12 το 2014, 29 το 2013 , 16 το 2012. 

Άρθρο 2: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 14 παραγράφους και 

1169 λέξεις  

Προβλέπεται η έκδοση 3 ΥΑ στις παραγράφους  7 , 13 και 14. Εκδόθηκαν δύο ΥΑ , 1 

το 2014, 5 το 2013, 1 το 2012. 

Άρθρο 3: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

731 λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση  ΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε 3 το 2014 , 1 

το 2013. 

Άρθρο 4: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

515 λέξεις.  

Άρθρο 5: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

308 λέξεις. 

 Άρθρο 6: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

352 λέξεις.  

Άρθρο 7: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

366 λέξεις.  

Άρθρο 8: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 4 παραγράφους 156 

λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Εκδόθηκε 1 το 2014, 12 το 

2013 , 3 το 2012. 

Άρθρο 9:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και  

133 λέξεις  

Άρθρο 10: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο Αποτελείται από 6 παραγράφους  έχει 

665 λέξεις  
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Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. Εκδόθηκε 1 το 2013, 1 το 2012. 

Άρθρο 11:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 11 παραγράφους 

και  1086 λέξεις  

Προβλέπεται η έκδοση 4 ΥΑ στις παραγράφους 3 , 4 , 5 και 6. Εκδόθηκαν δυο ΥΑ , 2 

το 2014, 3 το 2015. 

Άρθρο 12: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και 227 λέξεις.  

Προβλέπεται η έκδοση  ΥΑ στην παράγραφο 2. Εκδόθηκαν 2 το 2014, 13 το 2013, 3 

το 2012. 

Άρθρο 13: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

613 λέξεις. 

 Προβλέπεται η έκδοση 2 ΥΑ στην παράγραφο 1 και 2. Εκδόθηκε μια ΥΑ το 2013. 

Άρθρο 14: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

669 λέξεις.  

Προβλέπεται η έκδοση  ΠΔ στην παράγραφο 5. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 15: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 2 παραγράφους 99 

λέξεις.  

Άρθρο 16:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6  παραγράφους 

και  478 λέξεις  

Προβλέπεται η έκδοση  ΠΔ και ΚΥΑ στην παράγραφο 6. Δεν εκδόθηκαν. 

Άρθρο 17: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο Αποτελείται από 8 παραγράφους  έχει 

531 λέξεις  

Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 8. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 18: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και  

515 λέξεις  

Προβλέπεται η έκδοση  ΥΑ στην  παράγραφο 5. Εκδόθηκε το 2014. 

Άρθρο 19: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 9 παραγράφους και  

512 λέξεις  

Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στην  παράγραφο 9. Εκδόθηκε το 2014. 

Άρθρο 19α: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και 177 λέξεις  

Προβλέπεται η έκδοση  ΥΑ στην  παράγραφο 2.Εκδόθηκε το 2012. 

Άρθρο 20: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 18 παραγράφους 

και 1921 λέξεις  
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Προβλέπεται η έκδοση  4 ΥΑ στις  παραγράφους 5 , 7 , 16 και 17 και ενός ΠΔ στην 

παράγραφο 18  .Εκδόθηκε μια ΥΑ, 1 το 2013, 1 το 2012. Δεν εκδόθηκε κανένα ΠΔ. 

Άρθρο 21: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5  παραγράφους 

και  309 λέξεις.  

Προβλέπεται η έκδοση  ΥΑ στην παράγραφο 5. Εκδόθηκε 1 το 2014, 4 το 2013, 1 το 

2012.  

Άρθρο 22: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους 

και  736 λέξεις  

Προβλέπεται η έκδοση  4 ΥΑ στις παραγράφους 1,  4 , 6 και 7 . Εκδόθηκε μια ΥΑ 2 

φορές το 2012. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' (ΕΚΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΑ 23-37) 
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Πίνακας αποτελεσμάτων έρευνας ανά άρθρο 

 

Ν.4014/2011 Περιεχόμενο Αριθμός 

Λέξεων 

Παρ ΠΔ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΠΔ  

(εκδ) 

ΥΑ , 

ΚΥΑ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΥΑ , 

ΚΥΑ 

(εκδ) 

Έτη 

Έκδο-

σης 

Άρθ. 1 Συγκεκριμένο 477 6  

- 

-  

- 

2 ΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1(59)
91

 2012, 

2013, 

2014, 

2015, 

2016 

Άρθ. 2 Συγκεκριμένο 1.169 14  

- 

-  

- 

3 ΥΑ (2) 

Υποχρεωτικές 

με προθεσμία, 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

2(9) 2012, 

2013, 

2014 

                                                 
91

 H ΥΑ οικ. 17331 ΦΕΚ Β΄ 2932 2013 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 της ΥΑ οικ. 174072 / 24.07.2014 ΦΕΚ Β΄ 2138/05.08.2014. 

∙Η ΥΑ 198/2012 ( ΥΑ 198015 / ΕΥΠΕ – ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ Β΄ 1510/2012 έπαυσε να ισχύει με το άρθρο 7 της ΥΑ οικ. 174610/01.09.2014 ΦΕΚ Β΄ 2498/ 19.09.2014.  



145 

 

προθεσμία 

Άρθ. 3 Συγκεκριμένο 731 5  

- 

-  

- 

1 ΥΑ Δυνητική  1(4) 2013, 

2014 

Άρθ. 4 Συγκεκριμένο 515 5 - - - - - - - 

Άρθ. 5 Συγκεκριμένο 308 4 - - - - - - - 

Άρθ. 6 Συγκεκριμένο 352 5 - - - - - - - 

Άρθ. 7 Συγκεκριμένο 366 4 - - - - - - - 

Άρθ.8 Συγκεκριμένο 156 4  

- 

 

- 

 

- 

1 ΥΑ Υποχρεωτική με 

προθεσμία 

1(16)
92

 2012, 

2013, 

2014 

Άρθ. 9 Συγκεκριμένο 133 2 - - - - - - - 

Άρθ. 10 Συγκεκριμένο 665 6 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική με 

προθεσμία 

1(2) 2012, 

2013 

Άρθ. 11 Συγκεκριμένο 1.086 11  

- 

 

- 

 

- 

4 ΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

2(5) 2013, 

2014 

Άρθ. 12 Συγκεκριμένο 227 2    1 ΥΑ Υποχρεωτική 1(18) 2012, 

                                                 
 
92

Η ΥΑ οικ. 2013 ΥΑ οικ. 171331 ΦΕΚ Β΄ 2932 2013 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 της ΥΑ ιοκ. 174072 / 24.07.2014 ΦΕΚ Β΄ 2138/05.08.2014.  
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- - - χωρίς 

προθεσμία 

2013, 

2014 

Άρθ. 13 Συγκεκριμένο 613 2 - - - 2 ΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

- - 

Άρθ. 14 Συγκεκριμένο 669 6 1 ΠΔ Υποχρεωτικό 

με προθεσμία 

0 - - - - 

Άρθ. 15 Συγκεκριμένο 99 2 - - - - - - - 

Άρθ. 16 Συγκεκριμένο 478 6 1 ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

0 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική  

χωρίς 

προθεσμία 

0 - 

Άρθ. 17 Συγκεκριμένο 531 8 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική  

με προθεσμία 

0 - 

Άρθ. 18 Συγκεκριμένο 515 5 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική με 

προθεσμία 

1 2014 

Άρθ. 19  Συγκεκριμένο 512 9 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική με 

προθεσμία 

1 2014 

Άρθ. 19α Συγκεκριμένο 177 2 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

1 2012 
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προθεσμία 

Άρθ. 20 Συγκεκριμένο 1.921 18 1 ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

0 4 ΥΑ (2) 

Υποχρεωτικές   

με προθεσμία, 

(2) 

Υποχρεωτική 

χωρίς  

προθεσμία 

1(2) 2012, 

2013 

Άρθ. 21  Συγκεκριμένο 309 5 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς  

προθεσμία 

1(6) 2012, 

2013, 

2014 

Άρθ. 22 Συγκεκριμένο 736 7 - - - 4 ΥΑ (2) 

Υποχρεωτική 

χωρίς  

προθεσμία, (2) 

Δυνητικές  

1(2) 2012 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΆΡΘΡΑ 23-37 (ΕΚΤΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ) 
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ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

 

Ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α’ 168/07/10/1994) 

Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από 

συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 1: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 11 παραγράφους 

και 912 λέξεις. Προβλέπετε  1 ΥΑ στις  παραγράφους 1 και 9 . Τα εδάφια α΄ και ε΄ 

της παρ.1 και οι παράγραφοι 2  έως και 11 του άρθρου που περιέχουν αυτές τις ΥΑ 

καταργήθηκαν με το άρθρο 41 του Ν.2773/1999, ΦΕΚ Α΄286. 

Εκδόθηκε 1 ΥΑ το 1996. 

Άρθρο 2: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

774 λέξεις  

Άρθρο 3: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και 

408 λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση 3 ΥΑ στις παραγράφους 1 , 5 και 6 αντίστοιχα.  

Εκδόθηκε μια ΥΑ, 1 το 2013, 1 το 2012 1 το 2010. 

Άρθρο 4: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

150 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε το 

1996. 

Άρθρο 5: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 9 παραγράφους και 

631 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 3 ΥΑ στις παραγράφους 1 , 2 και 4 και έκδοση 2 ΠΔ 

στις παραγράφους 6 , 7. Η ΥΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 4 καταργήθηκε, 

αφού η παράγραφος 4 του Ν.2244/1994 καταργήθηκε με το άρθρο 31 του 

Ν.3426/2005 ΦΕΚ Α309. Εκδόθηκε μια ΥΑ, 1 το 2009, 1 το 2008, 1 το 2007, 1 το 

2003, 2 το 2002 , 1 το 2001,  1 το 1999, 1 το 1996, 1 το 1995. 

Άρθρο 6:συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και 

532 λέξεις.  

Άρθρο 7: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

514 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΚΥΑ στις παραγράφους 1 και 6 , έκδοση 3 ΥΑ 

στις παραγράφους 3, 5 και 6, έκδοση ΠΔ  στην παράγραφο 4 . Η παράγραφος 3 

τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.3297/2004, ΦΕΚ Α΄259 και το 

εδάφιο α της παραγράφου 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26, 
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παράγραφος 1 του Ν.2545/1997 ΦΕΚ Α΄254. Εκδόθηκε το ΠΔ , 2 φορές το 1997, 1 

το 1996 , 1 το 1995. Δεν εκδόθηκαν άλλα τα ΥΑ αλλά μόνο ένα, 2 φορές το 2009, 5 

το 2008, 9 το 2007, 41 το 2006, 35 το 2005, 39 το 2004, 28 το 2003, 1 το 2000, 1 το 

1998, 5 το 1997, 2 το 1996, 2 το 1995. 

Άρθρο 8: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 4 παραγράφους 553 

λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στις παραγράφους  1 , 3 και 4. Η ΥΑ της 

παραγράφου 4 εκδόθηκε  το 1996 και το 2001. Όλοι οι παράγραφοι του άρθρου 8 

καταργήθηκαν με το άρθρο 31 του Ν.3175/203, ΦΕΚ Α΄207. 

Άρθρο 9: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και  

277 λέξεις  

Άρθρο 10: Καταργούμενες Διατάξεις. Αποτελείται από 1 παράγραφο έχει 37 λέξεις 

περιέχει καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 11: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο των 22 

λέξεων. 
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Πίνακας αποτελεσμάτων έρευνας ανά άρθρο 

 

Ν.2244/1994 Περιεχόμενο Αριθμός 

Λέξεων 

Παρ ΠΔ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΠΔ  

(εκδ) 

ΥΑ , 

ΚΥΑ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΥΑ , 

ΚΥΑ 

(εκδ) 

Έτη 

Έκδοσης 

Άρθ. 1 Συγκεκριμένο 912 11 -  - 2 ΥΑ Δυνητική, 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 1996 

Άρθ. 2 Συγκεκριμένο 774 6 -  - -  - - 

Άρθ. 3 Συγκεκριμένο  408 7 -  - 3ΥΑ Δυνητικές 1(3)
93

 2010, 2012, 

2013 

Άρθ. 4 Συγκεκριμένο 150 3 -  - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

1 1996 

                                                 
93

 Στο άρθρο 3 παρ. 4 προστέθηκε μια ΥΑ από τροποποίηση με τα άρθρα 2 παρ.7 του Ν. 2941/2001 ΦΕΚ Α΄ 201, 27 Α παρ. 9 του Ν.3734/2009 ΦΕΚ Α΄ 8 και 9 παρ. 8 του 

Ν.3851/2010 ΦΕΚ Α΄ 85 κ΄ ισχύει. 
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προθεσμία 

Άρθ. 5 Συγκεκριμένο 631 9 2ΠΔ Δυνητικά, 

Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

 3 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητικές 

1(10)

94
 

1995, 

1996, 1999, 

2001 , 2002 , 

2003 , 2007 , 

2008, 

2009 

 

Άρθ. 6 Συγκεκριμένο 532 7 -  - -  - - 

Άρθ. 7 Αφηρημένο 514 6 1ΠΔ Δυνητικό 1(5) 

 

2 ΚΥΑ 

3 ΥΑ 

 

(2) Δυνητικές 

(3) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1(171

)
95

 

ΠΔ: 1995, 

1996, 1997,  

ΥΑ: 1995-

1998 , 2000 , 

2003- 2009 

                                                 
94

 Η ΥΑ Δ6/2003 (ΥΑ Δ6/Φ1/5000 ΦΕΚ Β΄ 410 2013) καταργήθηκε με το άρθρο 3 της ΥΑ Δ6/Φ1/οικ. 18359/2006 ΦΕΚ 1442 Β΄2006.  

∙ ΥΑ Δ6/Φ1/2000 ΦΕΚ Β΄ 158 2002. Σύμφωνα με την ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.13310 ΦΕΚ Β΄ 1153/10.07.2007 ισχύουν τα ακόλουθα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 

20 παρ. 1 της ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.1331 ΦΕΚ Β΄ 1153/10.07.2007 με την έναρξη ισχύος της, καταργείται η παρούσα με εξαίρεση τα άρθρα 20 και 21 αυτής. 

ΥΑ Δ6 /Φ1/οικ  2190 ΦΕΚ Β 120 1999. Η παρούσα καταργείται μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης υπ’αριθμ Δ6/Φ1/2000 ΦΕΚ Β΄  158/13.02.2002, άρθρο 24 αριθμ. 

Δ6/Φ1/οικ. 2190 ΦΕΚ Β΄ 120 / 18.02.99. Ρύθμιση θεμάτων σύνδεσης στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ΔΕΗ σταθμών ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ. 

 
95

 ΥΑ 403/1997 (ΥΑ 4034/46 ΦΕΚ Β΄ 93 1997). Η παρούσα ΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 19 παρ. 1 εδ Β της ΥΑ ΔΥΒδ/Γ.Π.ΟΙΚ. 130644/30. 9- 02.10.2009 ΦΕΚ Β΄ 

2197/02.10.2009, η οποία σύμφωνα με την § 2 του ίδιου άρθρου τέθηκε σε ισχύ την 21.03.2010 πλην άρθρου 10 α § 2 , 3 , 5 που ισχύουν από την δημοσίευση της.  



152 

 

Άρθ.8 Συγκεκριμένο 553 4 -  - 4 ΥΑ (3) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική, 

Υποχρεωτική 

με προθεσμία 

1(2) 1996 , 2001 

Άρθ. 9 Αφηρημένο 277 4 -  - -  - - 

Άρθ. 10 Καταργούμενε

ς 

Διατάξεις 

37 - -  - -   - 

Άρθ.11 Αφηρημένο 22 1 -  -   - - 
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2773/1999 (ΦΕΚ Α’286/22/12/1999) 

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής 

πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1: αφηρημένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 30 

λέξεις.  

Άρθρο 2: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 20 παραγράφους και 

712 λέξεις. 

Άρθρο 3: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 558 

λέξεις προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1, Εκδόθηκε, 1 φορά το 2008,  4  

φορές το 2007 και 1 φορά  το 2006. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 4: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 14 παραγράφους και 

763 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΚΥΑ στην παράγραφο 11 και 1 ΥΑ στην 

παράγραφο 4. Η ΚΥΑ αυτή εκδόθηκε 1 φορά το 2009,  2 φορές το 2007 και έπειτα  

2002,  2005, 2006. 

Άρθρο 5: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

591 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 3. Το ΠΔ αυτό δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 6: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

54 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 2, η οποία εκδόθηκε 1 φορά 

το 2009 και 2 φορές 2007 . 

Άρθρο 7:συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και 

266 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 6. Η ΚΥΑ αυτή εκδόθηκε 1 

το φορά το 2009 ,2 φορές  το 2007 και 1 το 2002. 

Άρθρο 8: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

268 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 1.Το ΠΔ αυτό εκδόθηκε το 

2001. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 9: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και  

143 λέξεις.  
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Άρθρο 10: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και  

150 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Δεν εκδόθηκε.   

Άρθρο 11: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους των 

453 λέξεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 12: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

96 λέξεις. 

Άρθρο 13: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 

68 λέξεις. 

Άρθρο 14: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

105 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 1. Το ΠΔ αυτό εκδόθηκε το 

2000. 

Άρθρο 15: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

386 λέξεις.  

Άρθρο 16: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

274 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 17: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

88 λέξεις 

Άρθρο 18: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

334 λέξεις. 

Άρθρο 19: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

361 λέξεις. 

Άρθρο 20: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

340 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Άρθρο 21: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

65 λέξεις. 

Άρθρο 22:συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

309 λέξεις. 

Άρθρο 23: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

337 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
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Άρθρο 24: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

219 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3.Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε 1 φορά 

το 2010, 1 φορά το 2009 και 1 φορά το 2007.. 

Άρθρο 25: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και  

185  λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1.  Η ΥΑ αυτή δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 26: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

133 λέξεις. 

Άρθρο 27: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

108 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

Άρθρο 28: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

581 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2ΥΑ στις παραγράφους 1 και 3, και  ΚΥΑ στην 

παράγραφο 2. Εκδόθηκε μόνο 1 ΥΑ το 2010, 2008, 2005, 2004,  2002 . 

 Άρθρο 29: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και 249 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε 4 

φορές το 2011, 16 φορές το 2010, 7 φορές  το 2009, 3 φορές το 2008, 4 φορές το 

2007, και από μια φορά το 2006, 2005, 2004, 2001. 

Άρθρο 30: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

200 λέξεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

Άρθρο 31: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 

82 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ και ΥΑ. Το ΠΔ αυτό δεν εκδόθηκε, ενώ η ΥΑ 

εκδόθηκε το 2006 και το 2002. 

Άρθρο 32:συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

72 λέξεις. 

Άρθρο 33: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και  

136 λέξεων. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε το 2002 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

Άρθρο 34: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 13 παραγράφους 

και  1.827 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 2, έκδοση 2 ΚΥΑ στις 

παράγραφους 8 και 9, έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 10. Εκδόθηκαν 2  ,  1 ΥΑ το 2011 

και 1 ΠΔ το 2001 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 
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Άρθρο 35: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και  

165 λέξεις. 

Άρθρο 36: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

125 λέξεων. 

Άρθρο 37:συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

77 λέξεις. 

Άρθρο 38: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο: Αποτελείται 7 παραγράφους και 404 

λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση  ΥΑ στην  παράγραφο 5 και ΚΥΑ στην παράγραφο 7. 

Δεν εκδόθηκε κανένα. 

Άρθρο 39:συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

109 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 40: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

140 λέξεων. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3 (γ). Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε 

το 2014, 2013, 2012, 3 φορές το 2010, 2006, 2 φορές το 2004, 2003. 

Άρθρο 41: καταργούμενες διατάξεις. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 51 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

Άρθρο 42: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και  

457 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε το 2010, 2009, 

2007, 2004, 2002, 2001. 

Άρθρο 43:συγκεκρμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

220 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε το 2003. 

Άρθρο 44: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο αποτελείται από 2 παραγράφους και 

160 λέξεις. Λοιπές διατάξεις 

Άρθρο 45: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

405 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στις παράγραφο 2 και 3 και ΠΔ  στην 

παράγραφο 3. Εκδόθηκε 1 ΥΑ 3 φορές το 2014, το 2013, το 2010, 3 φορές το 2007, 1 

φορά το 2003, 2 φορές το 2001, 1 φορά το 2000 και 1 ΠΔ το 2006. 

Άρθρο 46: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και  

66 λέξεις. 

Άρθρο 47:αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 57 

λέξει 
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Πίνακας αποτελεσμάτων έρευνας ανά άρθρο 

 

Ν.2773/1999 Περιεχόμενο Αριθμός 

Λέξεων 

Παρ ΠΔ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΠΔ  

(εκδ) 

ΥΑ , 

ΚΥΑ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΥΑ, 

ΚΥΑ 

(εκδ) 

Έτη 

Έκδο-

σης 

Άρθ. 1 Αφηρημένο  30 1 - - - - - - - 

Άρθ. 2 Αφηρημένο 712 20 - - - - - - - 

Άρθ. 3 Αφηρημένο 558 5 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία  

1(7)
96

 2006-

2008 

Άρθ. 4 Συγκεκριμένο 763 14 - - - 1 ΚΥΑ 

1 ΥΑ 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

1(6)
97

 2002 

,2005-

                                                 
96

 Η § 3 καταργήθηκε και η παράγραφος 4 αναριθμήθηκε σε 3 με την παράγραφο 4 α’ άρθρου 2 της από 07.09.2012 ΠΝΠ, ΦΕΚ Α’ 175/07.09.2012. 

 
97

 Το δεύτερο εδάφιο της §2 προστέθηκε με την παρ. 1 αρθρ. 7 Ν. 3438/2006 , ΦΕΚ Α’ 33/14.2.2006. 

Η ΥΑ 2/1//2007 (ΥΑ 2/29947/0022 ΦΕΚ Β 1092 2007) ΚΑΤΑΡΓΘΗΚΕ με το άρθρο 3 της ΥΑ 2/50903/0022 ΦΕΚ Β 1623 / 17.08.2007. 

Η ΥΑ 2/1//2002 ( ΥΑ 2 /1048/0022 ΦΕΚ Β’ 105 2002 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 7 της ΥΑ 2/62236/0022 ΦΕΚ Β’ 8 7.1.2009΄ όπως αυτή διορθώθηκε με τη ΔΙΟΡΘ. 

ΣΦΑΛΜ. ΦΕΚ Β 76 /2009. 
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προθεσμία 2007, 

2009 

Άρθ. 5 Συγκεκριμένο 591 6 1ΠΔ Δυνητικό 0 -  - 2001 

Άρθ. 6 Συγκεκριμένο 54 2 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(3)
98

 2007 , 

2009 

Άρθ. 7 Συγκεκριμένο 266 7 - - - 1 ΚΥΑ Δυνητική 1(4)
99

 2002 , 

2007 , 

2009 

Άρθ.8 Συγκεκριμένο 268 2 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

1 - - - 2001 

Άρθ. 9 Συγκεκριμένο 143 5 - - - - - - - 

Άρθ. 10 Συγκεκριμένο 150 2 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 0 - 

Άρθ.11 Συγκεκριμένο 453 4 - - - - - - - 

                                                 
98

 Η ΥΑ 2/1//2007 (ΥΑ 2 /19947/0022 ΦΕΚ Β’ 1092 (2007) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 3 της ΥΑ 2/50903/0022 ΦΕΚ Β’ 1623/17.08.2007. 

 
99

 Στο άρθρο 7 αυτού του νόμου προστέθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Ν. 2837/2000 ΦΕΚ Α’ 178 και του άρθρου 26 του Ν. 3175/2003 ΦΕΚ Α’ 207. 

Η ΥΑ 2/1/2007 (ΥΑ 2/19947/0022 ΦΕΚ Β’ 1092 2007 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 3 της ΥΑ 2/50903/0022 ΦΕΚ Β’ 1623/17.08.2007. 

Η ΥΑ 2/1/2002 (ΥΑ 2/1048/0022 ΦΕΚ  Β’105 2002) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΡ με το άρθρο 7 της ΥΑ 2/622236/0022 ΦΕΚ Β’ 7/1/2009 όπως  αυτή διορθώθηκε με την ΔΙΟΡΘ. 

ΣΦΑΛΜ. ΦΕΚ Β’ 76/2009 
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Άρθ.12 Συγκεκριμένο 96 3 - - - - - - - 

Άρθ.13 Συγκεκριμένο 68 1 - - - - - - - 

Άρθ.14 Συγκεκριμένο 105 2 1ΠΔ Υποχρεωτικό με 

προθεσμία 

1 - - - 2000 

Άρθ.15 Συγκεκριμένο 386 4 - - - - - - - 

Άρθ.16 Συγκεκριμένο 274 4 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

- 0 

Άρθ.17 Συγκεκριμένο 88 2 - - - - - - - 

Άρθ.18 Συγκεκριμένο 334 8 - - - - - - - 

Άρθ.19 Συγκεκριμένο 361 2 - - - - - - - 

Άρθ.20 Συγκεκριμένο 340 2 - - - - - - - 

Άρθ.21 Συγκεκριμένο 65 2 - - - - - - - 

Άρθ.22 Συγκεκριμένο 309 4 - - - - - - - 

Άρθ.23 Συγκεκριμένο 337 2 - - - - - - - 

Άρθ.24 Συγκεκριμένο 219 5 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 1(3) 2007 , 

2009, 

2010 

Άρθ.25 Συγκεκριμένο 185 3 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική - 0 
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χωρίς 

προθεσμία 

Άρθ.26 Συγκεκριμένο 133 3 - - - - - - - 

Άρθ.27 Συγκεκριμένο 108 3 - - - - - - - 

Άρθ.28 Συγκεκριμένο 581 4 - - - 1 ΚΥΑ 

2 ΥΑ 

(2) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητικές 

15 2002 , 

2004- 

2005 , 

2008, 

2010 

Άρθ.29 Συγκεκριμένο 249 3 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 1(38)

100
 

2001, 

2004-

2010, 

2011 

Άρθ.30 Συγκεκριμένο 200 4 - - - - - - - 

Άρθ.31 Συγκεκριμένο 82 1 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

0 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

1 2002 - 

2006 

                                                 
100

 Το άρθρο 29 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ πλην της παραγράφου 6, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ αντικαθιστάμενη, δυνάμει της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 195 του Ν. 

4001/2011 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυε το άρθρο 32 § 1 Ν. 4038/2012, ΦΕΚ Α’ 14/2.2.2012. 

 Η ΥΑ 15/ΗΛ/Β/Φ1.13/2037/οικ. 9691 ΦΕΚ 932 2009 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 3 παρ. 2 της ΥΑ 15-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.27217/2010 (ΦΕΚ Β ‘ 1960 20.12.2010 

από τις 20/12/2010. 

Μέσα από τις αντικαταστάσεις τροποποιήσεις νόμων έχουμε και πρόσθεση και άλλων ΥΑ. 
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προθεσμία προθεσμία 

Άρθ.32 Συγκεκριμένο 72 2 - - - - - - - 

Άρθ.33 Συγκεκριμένο 136 3 - - - 1 ΥΑ Δυνητική  1 2002 

Αρθ.34 Συγκεκριμένο 1.827 13 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2 ΚΥΑ 

 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

2(24)

101
 

2002-

2009, 

2011 

ΥΑ 

2001 ΠΔ 

Άρθ.35 Συγκεκριμένο 165 3 - - - - - - - 

Άρθ.36 Συγκεκριμένο 125 3 - - - - - - - 

Άρθ.37 Συγκεκριμένο 77 2 - - - - - - - 

Άρθ.38 Συγκεκριμένο 404 7 - - - 1 ΚΥΑ 

1ΥΑ 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία , 

Δυνητική  

0 - 

Άρθ.39 Συγκεκριμένο 109 4 - - - 1 ΥΑ Δυνητική  0 - 

                                                 
101

 Οι διατάξεις του άρθρου 34§7 του Ν. 2773/1999 Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ Α’ 

286 αντικαταστάθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.2919/2001 Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 128. 

Η παρούσα ΥΑ Φ.Ο/2002 (ΥΑ Φ.ΟΑΠ-ΔΕΗ/599 ΦΕΚ Β’1542 2002) ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ στο σύνολο της  με την ΥΑ . Φ.10050/27871/831/2006 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με 

το άρθρο 14 παρ. 1 της ΥΑ Φ.10050/27871/831/2006 ΦΕΚ  1592 Β’ /30.10.2006. 
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Άρθ.40 Συγκεκριμένο 140 3 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(10)

102
 

2003, 

2004, 

2006, 

2010, 

2012, 

2013, 

2014 

Άρθ.41 Καταργού-

μενες 

διατάξεις 

51 1 - - - - - - - 

Άρθ.42 Συγκεκριμένο 457 6 - - - 1 ΥΑ Δυνητική  1(7) 2001 -

2002, 

2004, 

2007, 

2009, 

2010 

Άρθ.43 Συγκεκριμένο 220 4 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

1(3) - - - 2003 

                                                 
102

 Η ΥΑ Δ6/2010 (ΥΑ Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 11484 ΦΕΚ Β’ 815 2010 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 2 της ΥΑ 15 – ΗΛ /Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556/31.12.2010 (ΦΕΚ Β’ 

2095/31.12.2010, και από την έναρξη ισχύος αυτής, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 της ίδιας αρχίζει να ισχύει από 1.1.2011. 
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προθεσμία 

Άρθ.44 Αφηρημένο 160 - - - - - - - - 

Άρθ.45 Αφηρημένο 405 3 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2 ΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1(12)

103
 

2006 ΠΔ 

2000, 

2001, 

2003, 

2007, 

2010, 

2013, 

2014 

Άρθ.46 Συγκεκριμένο 66 1 - - - - - - - 

Άρθ.47 Αφηρημένο 57 1 - - - - - - - 

 

 

 

 

                                                 
103

  Η ΥΑ 350/2010 (ΥΑ 35075/2205/09 ΦΕΚ Β’ 1600 (2010) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 13 της ΥΑ 10852/715/14 (ΦΕΚ Β΄ 1466 5.6.2014.  
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Ν.2941/2001 (ΦΕΚ Α’ 201/12/09/2001) 

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιριών , αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α. Ε « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες 

διατάξεις. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Άρθρο 1: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 13 παραγράφους και 

913 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 6 και ΥΑ στην παράγραφο 13. 

Εκδόθηκε η ΥΑ το 2002. 

Άρθρο 2: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 11 παραγράφους και 

1.768 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΚΥΑ στις παραγράφους 7 και 10 και ενός ΥΑ 

στην παράγραφο 4. Εκδόθηκαν 2 ΥΑ το 2013, 2012, 2010, 2009, 2007. 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Άρθρο 3: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 11 παραγράφους και 

1.185 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 4: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

220 λέξεις. 

Άρθρο 5: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

158 λέξεις. 

Άρθρο 6: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

490 λέξεις. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Άρθρο 7: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 13 παραγράφους και 

901 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Εκδόθηκε το 2007. 

Άρθρο 8: Τροποποιούμενες Διατάξεις. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 237 

λέξεις. 

Άρθρο 9: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 11 παραγράφους και 

785 λέξεις. 

Άρθρο 10: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

492 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 4. Εκδόθηκε το 2004. 

Άρθρο 11: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 77 

λέξεις.  
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Άρθρο 12: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

234 λέξεις. 

Άρθρο 13: Τροποποιούμενες Διατάξεις. Αποτελείται από 11 παραγράφους και 713 

λέξεις. 

Άρθρο 14: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

347 λέξεις.  

Άρθρο 15: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

84 λέξεις. 

Άρθρο 16: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

723 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 8. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 17: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

671 λέξεις.  

Άρθρο 18: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

552 λέξεις. 

Άρθρο 19: Τροποποιούμενες Διατάξεις. Αποτελείται από 10 παραγράφους και 624 

λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4,  ΚΥΑ στις παραγράφους 4 και 7 

και ΠΔ στην παράγραφο 5. Δεν εκδόθηκε κανένα. 

Άρθρο 20: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

220 λέξεις. 

Άρθρο 21: Τροποποιούμενες Διατάξεις. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 161 

λέξεις. 

Άρθρο 22: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 40 

λέξεις. 

Άρθρο 23: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

141 λέξεις. 

Άρθρο 24: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

549 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 25: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 53 

λέξεις. 

Άρθρο 26: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 44 

λέξεις. 
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Πίνακας αποτελεσμάτων έρευνας ανά άρθρο 

 

Ν.2941/2001 Περιεχόμενο Αριθμός 

Λέξεων 

Παρ ΠΔ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΠΔ  

(εκδ) 

ΥΑ 

ΚΥΑ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΥΑ 

ΚΥΑ 

(εκδ) 

Έτη 

Έκδο-

σης 

Άρθ. 1 Αφηρημένο 913 13 1ΠΔ Δυνητικό  0 1ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2002 

Άρθ. 2
104

 Αφηρημένο 1.786 11 - - - 2 ΚΥΑ 

1 ΥΑ 

(2) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

2(5) 2003,200

7,2009,2

010,2012 

Άρθ. 3 Συγκεκριμένο 1.185 11 - - - 1ΥΑ Υποχρεωτική 0 - 

                                                 
104

 Στην παράγραφο 7 υπάρχει εκδοθέν Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 31.05.1985 (ΦΕΚ 270 Δ’) , καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισμών. Κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγματος και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε 

στις 3.5.1985 (ΦΕΚ 181 Δ’). 
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χωρίς 

προθεσμία 

Άρθ. 4 Συγκεκριμένο 220 4 - - - - - - - 

Άρθ. 5 Αφηρημένο 158 2 - - - - - - - 

Άρθ. 6 Συγκεκριμένο 490 4 - - - - - - - 

Άρθ. 7 Συγκεκριμένο 901 13 - - - 1ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1
105

 2007 

Άρθ.8 Τροποποιούμε

νες Διατάξεις  

237 5 - - - - - - - 

Άρθ. 9 Συγκεκριμένο 785 11 - - - - - - - 

Άρθ. 10 Αφηρημένο 492 5 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2004 

Άρθ.11
106

 Αφηρημένο 77 1 - - - - - - - 

Άρθ.12 Αφηρημένο 234 5 - - - - - - - 

                                                 
105

 Το άρθρο 7 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με εξαίρεση την § 8 από 1/1/2013 με την παράγραφο ΙΑ ΥΠΟΠ. ΙΑ1 ΕΔΑΦ 1 του άρθρου πρωτού Ν.4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012. 

 
106

 Σε αυτήν την παράγραφο υπάρχει η υπ’αριθμόν 39346/944/1.6.1957 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας και τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμόν 

13974/9.4.1957,45373/24.12.1973 και 12747/22.7.1997 πράξεις. 
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Άρθ.13 Τροποποιούμε

νες Διατάξεις  

713 11 - - - - - - - 

Άρθ.14 Συγκεκριμένο 347 6 - - - - - - - 

Άρθ.15 Αφηρημένο 84 2 - - - - - - - 

Άρθ.16 Συγκεκριμένο 723 8 - - - 1 ΚΥΑ Δυνητική  0 - 

Άρθ.17 Συγκεκριμένο 671 8 - - - - - - - 

Άρθ.18 Συγκεκριμένο 552 6 - - - - - - - 

Άρθ.19 Τροποποιούμε

νες Διατάξεις  

624 10 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

0 1ΥΑ  

2 ΚΥΑ 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητικό 

0 - 

Άρθ.20 Αφηρημένο 220 5 - - - - - - - 

Άρθ.21
107

 Τροποποιούμε

νες Διατάξεις  

161 3 - - - - - - - 

Άρθ.22 Αφηρημένο 40 1 - - - - - - - 

Άρθ.23 Συγκεκριμένο 141 2 - - - - - - - 

Άρθ.24 Αφηρημένο 549 5 - - - 1ΥΑ Υποχρεωτική 0
108

 - 

                                                 
107

 Τροποποίηση του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας « Ελληνικά  Πετρέλαια Α.Ε.» 

 
108

 Το άρθρο 24 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 248 παρ. 8 Ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α’ 86/11.4.2012. 
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χωρίς 

προθεσμία 

Άρθ.25 Αφηρημένο 53 1 - - - - - - - 

Άρθ.26 

 

Αφηρημένο 44 1 - - - - - - - 
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Ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’129/27/06/2006) 

Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας και 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 78 

λέξεις. 

Άρθρο 2: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 28 παραγράφους και 

1.618 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 3: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 10 παραγράφους και 

1441 λέξεις. 

Άρθρο 4: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

629 λέξεις. 

Άρθρο 5: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

478 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε το 

2011, 2007. 

Άρθρο 6: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους  και 

584 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 7: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 130 

λέξεις. 

Άρθρο 8: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 10 παραγράφους και 

899 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΥΑ στις παραγράφους 9 , 10 και 2 ΚΥΑ στις 

παραγράφους 1 , 2. Εκδόθηκε μόνο μια ΥΑ το 2013, 2010, 2009, 2008, 2007. 

Άρθρο 9: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

522 λέξεις.  

Άρθρο 10: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

238 λέξεις 

Άρθρο 11: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

565 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Εκδόθηκε το 2010. 

Άρθρο 12: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

206 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε 1 
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φορά το  2015, 1 το 2014, 2013, 2012, 2 φορές το 2011, 4 φορές το 2010, 1 φορά το 

2007.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 13: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και 

1.201 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 7. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε το 

2015, 2014, 2013, 2 φορές το 2010, 2009, 2008, 2007, 2008. 

Άρθρο 14: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

264 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση  3 ΥΑ στις παραγράφους 2 και 3. Η ΥΑ αυτή 

εκδόθηκε 2 φορές το 2013, 3 φορές το 2012, 1 φορά το 2010, 2 φορές το 2007. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Άρθρο 15: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

178 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε το 

2010. 

Άρθρο 16: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2  παραγράφους και 

154 λέξεις. 

Άρθρο 17: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και 

412 λέξεις. 

Άρθρο 18: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

268 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3.Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε το 

2010. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Άρθρο 19: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και 388 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 20: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και 

530 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση  1 ΚΥΑ στην παράγραφο 7 και 1 ΥΑ στην 

παράγραφο 1. Εκδόθηκε μια ΥΑ το 2014, 2011, 2010 . 

Άρθρο 21: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και  

364 λέξεις. 

Άρθρο 22: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

315 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 2. Η ΚΥΑ αυτή δεν 

εκδόθηκε. 

Άρθρο 23: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 73 

λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ. Το ΠΔ αυτό δεν εκδόθηκε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
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Άρθρο 24: Τροποποιούμενες Διατάξεις λέξεις 599. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην 

παράγραφο Δ, με την οποία στο άρθρο 14 του Ν.2971/2001 προστίθεται παράγραφος 

9.  Η ΥΑ αυτή δεν εκδόθηκε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

Άρθρο 25: Λοιπές Διατάξεις λέξεις 905. Προβλέπεται έκδοση 2 ΚΥΑ στις 

παραγράφους Α. 7 και Β.2.  Εκδόθηκε μια το 2014, 2012, 2011. 

Άρθρο 26: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

316 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΥΑ στην παραγράφο 1. Δεν εκδόθηκε καμία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

Άρθρο 27: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 11 παραγράφους 

και 560 λέξεις. 

Άρθρο 28: Καταργούμενες Διατάξεις. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 151 

λέξεις. 

Άρθρο 29: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 108 

λέξεις. Προβλέπεται έκδοση  ΥΑ στην παραγράφο 1. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 30: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 57 

λέξεις. 

Άρθρο 31: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

419 λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 4. Η ΚΥΑ αυτή εκδόθηκε 

το 2007. 

Άρθρο 32: αφηρημένου περιεχομένου άρθρου. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

722 λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 2.1. Η ΚΥΑ αυτή 

εκδόθηκε το 2008, 2006. 

Άρθρο 33: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 23 

λέξεις. 
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Πίνακας αποτελεσμάτων έρευνας ανά άρθρο 

 

Ν.3468/2006 Περιεχόμενο Αριθμό

ς 

Λέξεων 

Παρ ΠΔ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΠΔ  

(εκδ) 

ΥΑ, 

ΚΥΑ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΥΑ, 

ΚΥΑ 

(εκδ) 

Έτη 

Έκδο-

σης 

Άρθ. 1 Αφηρημένο 78 1 - - - - - - - 

Άρθ. 2 Αφηρημένο 1.618 28 - - - - - - - 

Άρθ. 3 Συγκεκριμένο 1.441 10 - - - - - - - 

Άρθ. 4 Αφηρημένο 629 4 - - - - - - - 

Άρθ. 5 Αφηρημένο 478 4 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(2) 2007, 

2011 

Άρθ. 6 Αφηρημένο 584 7 - - - - - - - 

Άρθ. 7 Αφηρημένο 130 1 - - - - - - - 

Άρθ.8 Συγκεκριμένο 899 10 - - - 2 ΚΥΑ (3) 1(6)
109

 2007, 

                                                 
109

 Το άρθρο 8 αντικαταστάθηκε με την § 2 τοθ άρθρου 3 του Ν. 3851/2010 ΦΕΚ Α’ 85, 

Η διάταξη του άρθρου 8 §15 του Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 3851/2010 κ ισχύει ΦΕΚ Α’ 129. 

Άρθρο 8 § 14 προστέθηκε άρθρο Ν.3851/2010 ΦΕΚ Α’ 129. 
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2 ΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Υποχρεωτική με 

προθεσμία 

2008,2

009, 

2010, 

2013 

Άρθ. 9 Αφηρημένο 522 6 - - - - - - - 

Άρθ. 10 Αφηρημένο 238 3 - - - - - - - 

Άρθ.11 Αφηρημένο 565 3 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2010 

Άρθ.12 Συγκεκριμένο 206 3 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 1(11) 2007, 

2010, 

2011, 

2012, 

2013, 

2014, 

2015 

Άρθ.13 Συγκεκριμένο 1.201 7 -  

 

 

- 1 ΥΑ Δυνητική 1(8) 2007, 

2008, 
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- 

2009, 

2010, 

2013, 

2014, 

2015 

Άρθ.14 Συγκεκριμένο 264 3 - - - 3 ΥΑ (2) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

1(8) 2007, 

2010,2

012,20

13 

Άρθ.15 Αφηρημένο 178 4 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 1 2010 

Άρθ.16 Αφηρημένο 154 2 - - - - - - - 

Άρθ.17 Συγκεκριμένο 412 7 - - - - - - - 

Άρθ.18 Αφηρημένο 268 3 - - - 1 ΥΑ Δυνητική  1 2010 

Άρθ.19 Συγκεκριμένο 388 4 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική με 

προθεσμία 

0 - 

Άρθ.20 Συγκεκριμένο 530 7 - - - 1  ΥΑ 

1 ΚΥΑ 

Υποχρεωτική με 

προθεσμία , 

Υποχρεωτική 

1(7) 2010, 

2011, 

2014 
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χωρίς 

προθεσμία 

Άρθ.21 Συγκεκριμένο 364 3 - - - - - - - 

Άρθ.22 Συγκεκριμένο 315 5 - - - 1 ΚΥΑ Δυνητική  0 - 

Άρθ.23 Αφηρημένο 73 1 1 ΠΔ Δυνητικό  0 - - - - 

Άρθ.24 Τροποποιούμενε

ς Διατάξεις 

599 - - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμίες  

0 - 

Άρθ.25 Λοιπές 

Διατάξεις 

905 - - - - 2 ΚΥΑ Δυνητική, 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(4)
110

 2011, 

2012, 

2014 

Άρθ.26 Συγκεκριμένο 316 4 - - - 2 ΥΑ Δυνητικές  0 - 

Άρθ.27 Συγκεκριμένο 560 11 - - - - - - - 

Άρθ.28 Καταργούμενες 

Διατάξεις 

151 2 - - - - - - - 

Άρθ.29 Αφηρημένο 108 1 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

0 - 

                                                 
110

 Ν. 3468/2006 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 7 § 3 Ν. 3851/2010 ΦΕΚ 85 Α/4.6/2010 κ ιδίως το άρθρο 25. 
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προθεσμία 

Άρθ.30 Αφηρημένο 57 1 - - - - - - - 

Άρθ.31 Αφηρημένο 419 4 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2007 

Άρθ.32 Αφηρημένο 722 5 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(2) 2006, 

2008 

Άρθ.33 Αφηρημένο 23 1 - - - - - - - 
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Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8/28/01/2009) 

Προώθηση της συμπαραγωγής δύο η περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, 

ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 

διατάξεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 93 

λέξεις. 

Άρθρο 2: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 33 

λέξεις. 

Άρθρο 3: αφηρημένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

636 λέξεις.  

Άρθρο 4: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 74 

λέξεις. 

Άρθρο 5: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 

457 λέξεις. 

Άρθρο 6: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

319 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4. Η ΥΑ αυτή δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 7: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

224 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στις παραγράφους 2 και 3. Εκδόθηκε μόνο μια 

ΥΑ το 2013, 2012. 

Άρθρο 8: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 89 

λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 9: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και 

207 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην  παράγραφο 4. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε το 

2013. 

Άρθρο 10: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

135 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 11: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

485 λέξεις. 

Άρθρο 12: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

209 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή δεν εκδόθηκε. 
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Άρθρο 13: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

88 λέξεις. Προβλέπεται  έκδοση ΥΑ στις παραγράφους 1,  2 και 3. Δεν εκδόθηκε 

καμία ΥΑ. 

Άρθρο 14: τροποποιούμενες διατάξεις. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 273 

λέξεις. 

Άρθρο 15: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

289 λέξεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 16: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

279 λέξεις. 

Άρθρο 17: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

240 λέξεις. 

Άρθρο 18: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 24 

λέξεις. 

Άρθρο 19: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

757 λέξεις. 

Άρθρο 20: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 112 

λέξεις. 

Άρθρο 21: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

437 λέξεις. 

Άρθρο 22: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

371 λέξεις. 

Άρθρο 23: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

259 λέξεις. 

Άρθρο 24: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

283 λέξεις. 

Άρθρο 25: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 55 

λέξεις. 

Άρθρο 26: καταργούμενες διατάξεις. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 36 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 27: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 14 παραγράφους 

και 1765 λέξεις. Προβλέπεται  έκδοση ΥΑ στις παραγράφους 2 , 5, 9.2 και 11.3. 

Εκδόθηκε μόνο μια ΥΑ το 2011, 2010, 2009. 
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Άρθρο 27 Α: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 9 παραγράφους 

και 1434 λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση 1 ΚΥΑ στην παράγραφο 8 και 2 ΥΑ στις 

παραγράφους 4 και 6. Εκδόθηκε ένα ΥΑ 12 φορές στα έτη 2013, 2012, 2011, 2010, 

2009. 

Άρθρο 28: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

620 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 7. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 29: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

779 λέξεις.  

Άρθρο 30: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

306 λέξεις. 

Άρθρο 31: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και 

629 λέξεις. 

 Άρθρο 32: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

344 λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 4. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 33: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

522 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΥΑ στην παράγραφο 1 και ΚΥΑ στην παράγραφο 

3. Δεν εκδόθηκε κανένα ΥΑ. 

Άρθρο 34: Άλλες διατάξεις. Αποτελείται από 13 παραγράφους και 1.431 λέξεις. 

Προβλέπεται η έκδοση 3 ΚΥΑ στις παραγράφους 2, 9 και 11 και 5 ΥΑ στις 

παραγράφους 5 , 6,  και 12. Εκδόθηκαν 2 ΥΑ 3 φορές το 2010, 2009. 

Άρθρο 35: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 198 

λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΚΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε το 2009. 

Άρθρο 36: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και  

708 λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Δεν εκδόθηκε 

Άρθρο 37: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

1.123 λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στις παραγράφους 5 , 6 και 13 και 2 ΚΥΑ 

στις παραγράφους 10 και 11. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 38:  αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

259 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 1 ΚΥΑ και 2 ΥΑ στις παραγράφους 1 και 2. 

Εκδόθηκαν 2 ΥΑ 9 φορές το 2009. 

Άρθρο 39: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 205 

λέξεις . 

Άρθρο 40:  αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

74 λέξεις. 
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Άρθρο 41: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

386 λέξεις. 

Άρθρο 42: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

276 λέξεις. 

Άρθρο 43: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

308 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Εκδόθηκε το 2009. 

Άρθρο 44: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

216 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 2. Εκδόθηκε το 2009. 

Άρθρο 45: καταργούμενες διατάξεις. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 36 λέξεις. 

Άρθρο 46: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 27 

λέξεις. 
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Πίνακας αποτελεσμάτων έρευνας ανά άρθρο 

 

Ν.3734/2009 Περιεχόμενο Αριθμός 

Λέξεων 

Παρ ΠΔ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση  

ΠΔ  

(εκδ) 

ΥΑ 

ΚΥΑ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΥΑ, 

ΚΥΑ 

(εκδ) 

Έτη 

Έκδο-

σης 

Άρθ. 1 Αφηρημένο 93 1 - - - - - - - 

Άρθ. 2 Αφηρημένο 33 1 - - - - - - - 

Άρθ. 3 Αφηρημένο 636 2 - - - - - - - 

Άρθ. 4 Αφηρημένο 74 1 - - - - - - - 

Άρθ. 5 Συγκεκριμένο 457 1 - - - - - - - 

Άρθ. 6 Αφηρημένο 319 4 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

0 - 

Άρθ. 7 Αφηρημένο 224 4 - - - 2 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

1(2) 2012, 

2013 
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Άρθ.8 Αφηρημένο 89 2 - - - 1ΥΑ Δυνητική 0  

Άρθ. 9 Αφηρημένο 207 7 - - - 2ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

1 2013 

Άρθ. 10 Αφηρημένο 135 3 - - - 1ΥΑ Δυνητική 0 - 

Άρθ.11 Συγκεκριμένο 485 8 - - - - - - - 

Άρθ.12 Συγκεκριμένο 209 5 - - - 1ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

0 - 

Άρθ.13 Συγκεκριμένο 88 3 - - - 3ΥΑ (2) 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

0 - 

Άρθ.14 Τροποποιούμενε

ς Διατάξεις 

273 4 - - - - - - - 

Άρθ.15 Αφηρημένο 289 4 - - - - - - - 

Άρθ.16 Συγκεκριμένο 279 2 - - - - - - - 
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Άρθ.17 Αφηρημένο 240 3 - - - - - - - 

Άρθ.18 Αφηρημένο 24 1 - - - - - - - 

Άρθ.19 Συγκεκριμένο 757 4 - - - - - - - 

Άρθ.20 Αφηρημένο 112 1 - - - - - - - 

Άρθ.21 Συγκεκριμένο 437 5 - - - - - - - 

Άρθ.22 Συγκεκριμένο 371 4 - - - - - - - 

Άρθ.23 Συγκεκριμένο 259 2 - - - - - - - 

Άρθ.24 Συγκεκριμένο 283 4 - - - - - - - 

Άρθ.25 Αφηρημένο 55 1 - - - - - - - 

Άρθ.26 Καταργούμενες 

Διατάξεις 

36 1 -  

- 

- - - - - 

Άρθ.27 Συγκεκριμένο 1.765 14 - - - 5ΥΑ Υποχρεωτική 

με προθεσμία, 

(4) Δυνητικές 

1(4) 2009, 

2010, 

2011 

Άρθ.27Α Συγκεκριμένο 1.434 9 - - - 1 ΚΥΑ 

2 ΥΑ 

(2) Δυνητικές  

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

2(12) 2009, 

2010, 

2011, 

2012, 

2013 
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Άρθ.28 Συγκεκριμένο 620 8 - - - 1ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία  

0 - 

Άρθ.29 Συγκεκριμένο 779 8 - - - - - - - 

Άρθ.30 Αφηρημένο 306 4 - - - - - - - 

Άρθ.31 Συγκεκριμένο 629 7 - - - - - - - 

Άρθ.32 Αφηρημένο 344 5 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

0 - 

Άρθ.33 Συγκεκριμένο 522 3 - - - 2 ΥΑ  

1 ΚΥΑ 

(2) Δυνητικές, 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία  

0 - 

Αρθ.34 Άλλες  

Διατάξεις 

1.431 13 - - - 3 ΚΥΑ 

5 ΥΑ 

(7) Υποχρεωτι-

κές χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

2(3) 2009, 

2010 

Άρθ.35 Αφηρημένο 198 1 - - - 1 ΚΥΑ Δυνητική 1 2009 

Άρθ.36 Συγκεκριμένο 708 3 - - - 1ΥΑ Δυνητική 0 - 
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Άρθ.37 Συγκεκριμένο 1.123 18 - - - 2 ΚΥΑ 

3 ΥΑ 

(3) Υποχρεωτι-

κές χωρίς 

προθεσμία, (2) 

Δυνητικές 

0 - 

Άρθ.38 Αφηρημένο 259 2 - - - 1 ΚΥΑ 

2 ΥΑ 

Υποχρεωτι-κές 

χωρίς 

προθεσμία 

2(9)

111
 

2009 

Άρθ.39 Αφηρημένο 205 1 - - - - - - - 

Άρθ.40 Αφηρημένο 74 2 - - - - - - - 

Άρθ.41 Συγκεκριμένο 386 8 -  - - - - - 

Άρθ.42 Συγκεκριμένο 276 4 - - - - - - - 

Άρθ.43 Αφηρημένο 308 3 - - - 1ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2009 

Άρθ.44 Αφηρημένο 216 4 1ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

2 - - - 2009 

Άρθ.45 Καταργούμενες 36 1 - - - - - - - 

                                                 
111

 Η ΥΑ 861/2009 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ με την ΥΑ 1085 (ΦΕΚ Β’ 326 23.2.2009). 
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Διατάξεις 

Άρθ.46 Αφηρημένο 27 1 - - - - - - - 
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Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ: Α’ 85/04/06/2010) 

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την  

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματική; Αλλαγής 

 

 

Άρθρο 1:συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

212 λέξεις. 

Άρθρο 2: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 13 παραγράφους και 

3.336 λέξεις. 

Άρθρο 3: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

2.670 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 5 ΥΑ στο «Άρθρο 8 Άδειες» το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται μέσα στο άρθρο 3 στις παραγράφους 1, 2 , 14 , 15 και 16. 

Εκδόθηκε 1 ΥΑ το 2010. 

Άρθρο 4: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 

957 λέξεις. 

Άρθρο 5: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

2.201 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΥΑ στις παραγράφους 3 , 4 και έκδοση ΚΥΑ 

στην παράγραφο 8. Εκδόθηκε 1 ΥΑ το 2010. 

Άρθρο 6: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

538 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στις  παραγράφους 4 και 5 και στην ΚΥΑ στην 

παράγραφο 6. Δεν εκδόθηκαν. 

Άρθρο 7: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

810 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 2 και ΥΑ στην παράγραφο 3. 

Εκδόθηκε 1 ΥΑ το 2010, 

Άρθρο 8: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

310 λέξεις. 

Άρθρο 9: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

1.212 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στις παραγράφους  5 , 6 και 8 και ΚΥΑ στην 

παράγραφο 7.  Εκδόθηκαν 3 ΥΑ 6 φορές τα  έτη 2013, 2011, 2010. 

Άρθρο 10: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 10 παραγράφους 

και 2.172 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 1 ΚΥΑ στις 

παραγράφους 1 , 2  και ΥΑ στην παράγραφο 3 του Άρθρου 9 που περιλαμβάνεται στο 
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άρθρο 10.  Στο Άρθρο 10 Α το οποίο και αυτό περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 

προβλέπεται η έκδοση   ΥΑ στην παράγραφο 4 και ΚΥΑ στις παραγράφους 2 και 3. 

Εκδόθηκε 1 ΠΔ το 2010, και 2 ΥΑ 10 φορές το 2012, 2011, 2010. 

Άρθρο 11: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 12 παραγράφους 

και 997 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στις παραγράφους  1 , 4 , 10 και 12. 

Εκδόθηκε 1 ΥΑ τα έτη 2014, 2011, 2010. 

Άρθρο 12: Λοιπές Διατάξεις. Αποτελείται από 21 παραγράφους 1656 λέξεις. 

Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 16.  Εκδόθηκε το 2012. 

Άρθρο 13: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

378 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΚΥΑ στις παραγράφους  1 και 2.  

Εκδόθηκε 1 ΥΑ 3 φορές το 2011, 2010. 

Άρθρο 14: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

432 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 15: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 17 παραγράφους  

και 1983 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 6. Εκδόθηκε το 2010. 

Άρθρο 16: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και 

534 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Εκδόθηκε το 2011. 

Άρθρο 17: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 

128 λέξεις. 

Άρθρο 18: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 29 

λέξεις. (Καταργούμενες Διατάξεις) 

Άρθρα 19: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 49 

λέξεις.
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Πίνακας αποτελεσμάτων έρευνας ανά άρθρο 

 

Ν.3851/2010 Περιεχόμενο Αριθμός 

Λέξεων 

Παρ ΠΔ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΠΔ  

(εκδ) 

ΥΑ, ΚΥΑ 

(προβλ) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΥΑ, 

ΚΥΑ 

(εκδ) 

Έτη  

Έκδο

-σης 

Άρθ. 1 Συγκεκριμένο 212 3 - - - - - - - 

Άρθ. 2 Συγκεκριμένο 3.336 13 - - - - - - - 

Άρθ. 3 Συγκεκριμένο 2.670 2 - - - 5 ΥΑ (3) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία  

(2)  

Υποχρεωτικές 

με προθεσμία  

 

1 2010 

Άρθ. 4 Συγκεκριμένο 957 6 - - - -  - - 
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Άρθ. 5 Συγκεκριμένο 2.201 8 - - - 1 ΚΥΑ 

2 ΥΑ 

(2)Δυνητικές, 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

έκδοσης 

 

1 2010 

Άρθ. 6 Συγκεκριμένο 538 8 - - - 1 ΚΥΑ 

112
 

2 ΥΑ 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία  

 

0 - 

Άρθ. 7 Συγκεκριμένο 810 5 - - - 1 ΚΥΑ 

1ΥΑ 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία , 

Δυνητική 

 

1 2010 

Άρθ.8 Συγκεκριμένο 310 4 - - - - - - - 

Άρθ. 9 Συγκεκριμένο 1212 8 - - - 3ΥΑ 

2 ΚΥΑ 

(4) Δυνητικές,  

Υποχρεωτική 

3(6) 2013, 

2011, 

                                                 
112

 Μετά το άρθρο 6 του Ν. 3468/2006 προστίθεται νέο άρθρο 6
Α
 θαλάσσια αιολικά πάρκα. 
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με προθεσμία  

 

2010 

Άρθ. 10 Συγκεκριμένο 2.172 10 1 ΠΔ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία  

 

1 6 ΚΥΑ 

2 ΥΑ 

(3) Δυνητικές , 

(5) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία  

 

2(10 ΠΔ 

2010 

ΥΑ 

2010, 

2011, 

2012 

Άρθ.11 Συγκεκριμένο 997 12 - - - 5 ΥΑ (4) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

 

 

 

 

1(4) 2010, 

2011, 

2014 
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Άρθ.12 Λοιπές 

Διατάξεις 

1.656 21 - - - 1 ΚΥΑ
113

 Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία  

 

1 2012 

Άρθ.13 Συγκεκριμένο 378 3 - - - 2 ΚΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1(3) 2010, 

2011 

Άρθ.14 Συγκεκριμένο 432 4 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία  

 

0 - 

Άρθ.15 Συγκεκριμένο 1.983 17 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία  

 

1(2) 2010 

Άρθ.16 Συγκεκριμένο 534 5 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

1 2011 

                                                 
113

 Στο άρθρο 12 § 19 προστέθηκε στο τέλος της υποπαραγράφου  Γ’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) που προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν. 

2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α’) και διατηρήθηκε σε ισχύ ως αυτοτελής διάταξη με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α’) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

εκδόθηκε 1 ΥΑ 2014 
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προθεσμία  

 

Άρθ.17 Συγκεκριμένο 128 1 -  - - - - - 

Άρθ.18 Αφηρημένο 29 1 - - - - - - - 

Άρθ.19 Αφηρημένο 49 1 - - - - - - - 
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Ν. 4001/11 (ΦΕΚ Α 179/22-8-2011) 

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για 

Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α' 

Άρθρο 1: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

151 λέξεις. 

Άρθρο 2: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

3.426 λέξεις. 

ΜΕΡΟΣ Α' 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 3: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

999 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 4: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 

100 λέξεις. 

Άρθρο 5: αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 49 

λέξεις. 

Άρθρο 6: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

190 λέξεις. 

Άρθρο 7: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

445 λέξεις. 

Άρθρο 8: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

141 λέξεις. 

Άρθρο 9: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

504 λέξεις. 

Άρθρο 10: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και 

583 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 6. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 11: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 11 παραγράφους 

και 704 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2 και ΚΥΑ στην 

παράγραφο 3. Δεν εκδόθηκε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
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Άρθρο 12: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

357 λέξεις. 

Άρθρο 13: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 

330 λέξεις. 

Άρθρο 14: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

270 λέξεις. 

Άρθρο  15: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και  261 λέξεις. 

Άρθρο 16: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και  

111 λέξεις. 

Άρθρο 17: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και  

172 λέξεις. 

Άρθρο 18: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και  

319 λέξεις. 

Άρθρο 19: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και  

309 λέξεις. 

Άρθρο 20:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και  101 λέξεις. 

Άρθρο 21:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 281 παραγράφους 

και  4 λέξεις. 

Άρθρο 22: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και  

428 λέξεις. 

Άρθρο 23: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και  

144 λέξεις. 

Άρθρο 24: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 

109   λέξεις. 

Άρθρο 25: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5  παραγράφους 

και   511 λέξεις. 

Άρθρο 26: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5  παραγράφους 

και   262 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Άρθρο 27: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2  παραγράφους 

και 125  λέξεις. 
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Άρθρο 28: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   

181 λέξεις. 

Άρθρο 29: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και   

134 λέξεις. 

Άρθρο 30: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και   

203 λέξεις. 

Άρθρο 31: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και   

128 λέξεις. 

Άρθρο 32: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2  παραγράφους 

και   120 λέξεις. 

Άρθρο 33:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

123 λέξεις. 

Άρθρο 34: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και   

151 λέξεις. 

Άρθρο 35: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και   

274 λέξεις. 

Άρθρο 36: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και   

242 λέξεις. 

Άρθρο 37: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και   

331 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

Άρθρο 38: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και   

568 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4 και ΚΥΑ στην παράγραφο 6. 

Δεν εκδόθηκε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

Άρθρο 39: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

30 λέξεις. 

Άρθρο 40: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και   

425 λέξεις. 

Άρθρο 41: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και   

781 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 1 και ΚΥΑ στην παράγραφο 5. 

Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 42: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

144 λέξεις. 
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Άρθρο 43: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και   

93 λέξεις. Προβλέπεται  έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε το 2013. 

Άρθρο 44: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

124 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

Άρθρο 45: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και   

289 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 1. Δεν εκδόθηκε. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 46: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και   

135 λέξεις. 

Άρθρο 47: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και   

213 λέξεις. 

Άρθρο 48: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και   

453 λέξεις. 

Άρθρο 49: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και   

251 λέξεις. 

Άρθρο 50: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από3 παραγράφους και   

110 λέξεις. 

Άρθρο 51: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και   

781 λέξεις. 

Άρθρο 52: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και   

424 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Εκδόθηκε 6 φορές το 2013, 

2011. 

Άρθρο 53: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

101 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ σε αυτό το άρθρο. Εκδόθηκε το 2014. 

Άρθρο 54: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

43 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 55: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 9 παραγράφους και   

850 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 1 και 4 ΥΑ στις παραγράφους 

2 , 3 και 4. Εκδόθηκε 1 ΥΑ 5 φορές το 2013, 2011. 

Άρθρο 56: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και   

628 λέξεις. 
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Άρθρο 57: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και   

161 λέξεις. 

Άρθρο 58: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και   

233 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Άρθρο 59: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και   

381 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε το 2013. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 60:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

234 λέξεις. 

Άρθρο 61:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   104 λέξεις. 

Άρθρο 62: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και   

676 λέξεις. 

Άρθρο 63: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και   

432 λέξεις. 

Άρθρο 64: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και   

411 λέξεις. 

Άρθρο 65: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 9 παραγράφους και   

656 λέξεις. 

Άρθρο 66: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και   

381 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Άρθρο 67: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και   

551 λέξεις. 

Άρθρο 68: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και   

1.502 λέξεις. 

Άρθρο 69: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και   

1.083 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 4. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 70: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και   

183 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στις παραγράφους 1 και 2. Εκδόθηκε 1 ΥΑ 3 

φορές το 2012. 



200 

 

Άρθρο 71: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και   

415 λέξεις. 

Άρθρο 72:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   131 λέξεις. 

Άρθρο 73:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και   232 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Άρθρο 74: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 9 παραγράφους και   

610 λέξεις. 

Άρθρο 75: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και   

418 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 76: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και   

176 λέξεις. 

Άρθρο 77: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και   

850 λέξεις. 

Άρθρο 78: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και   

601 λέξεις. 

Άρθρο 79: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και   

545 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

Άρθρο 80: : συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους 

και   910 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. Δεν εκδόθηκε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

Άρθρο 81: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και   

249 λέξεις. 

Άρθρο 82: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και   

546 λέξεις. 

Άρθρο 83: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και   

302 λέξεις. 

Άρθρο 84: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και   

89 λέξεις. 

Άρθρο 85: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και   

223 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Δεν εκδόθηκε. 
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Άρθρο 86: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και   

392 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στις  παραγράφους 1 και 5. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 87: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και   

191 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

Άρθρο 88: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και   

756 λέξεις. 

Άρθρο 89: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και   

403 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 

Άρθρο 90: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και   

517 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στις παραγράφους 1 , 3 και 4. Δεν εκδόθηκε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 

Άρθρο 91: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   303 λέξεις. 

Άρθρο 92: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

56 λέξεις. 

Άρθρο 93: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

167 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 1. Δεν εκδόθηκε. 

ΜΕΡΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 94: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους 

και   977 λέξεις. 

Άρθρο 95: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και   

416 λέξεις. 

Άρθρο 96: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και   1.161 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 97: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και   274 λέξεις. 

Άρθρο 98: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και   

1.237 λέξεις. 

Άρθρο 99: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και   

981 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε 3 φορές το  2012. 
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Άρθρο 100: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους 

και   376 λέξεις. 

Άρθρο 101: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 9 παραγράφους 

και   534 λέξεις. 

Άρθρο 102: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και  378 λέξεις. 

Άρθρο 103: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και  511 λέξεις. 

Άρθρο 104: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και   290 λέξεις. 

Άρθρο 105: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 10 παραγράφους 

και  745 λέξεις. 

Άρθρο 106: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 9 παραγράφους 

και   721 λέξεις. 

Άρθρο 107: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 13 παραγράφους 

και   999 λέξεις. 

Άρθρο 108: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 9 παραγράφους 

και  675 λέξεις. 

Άρθρο 109: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και   157 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Άρθρο 110: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους 

και   685 λέξεις. 

Άρθρο 111:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και   671 λέξεις. 

Άρθρο 112:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   236 λέξεις. 

Άρθρο 113: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 9 παραγράφους 

και  583 λέξεις. 

Άρθρο 114: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους 

και  576 λέξεις. 

Άρθρο 115: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   116 λέξεις. 
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Άρθρο 116: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και   377 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Άρθρο 117: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   174 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 3. Εκδόθηκε το 2015 

και το 2012. 

Άρθρο 118: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   554 λέξεις. 

Άρθρο 119: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και  520 λέξεις. 

Άρθρο 120: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους 

και   724 λέξεις. 

Άρθρο 121:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και   306 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

Άρθρο 122: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   215 λέξεις. 

Άρθρο 123: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους 

και  737 λέξεις. 

Άρθρο 124: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 11 παραγράφους 

και  1.414 λέξεις. 

Άρθρο 125: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και  541 λέξεις. 

Άρθρο 126: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   158 λέξεις. 

Άρθρο 127: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και   627 λέξεις. 

Άρθρο 128: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και   885 λέξεις. 

Άρθρο 129: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και  640 λέξεις. 

Άρθρο 130: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και   977 λέξεις. 
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Άρθρο 131: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 9 παραγράφους 

και   922 λέξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

Άρθρο 132: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 12 παραγράφους 

και  796 λέξεις. 

Άρθρο 133: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους 

και  699 λέξεις. 

Άρθρο 134: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους 

και  467 λέξεις. 

Άρθρο 135: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και   484 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΥΑ στις παραγράφους 1 και 3. Εκδόθηκε 1 

ΥΑ το 2012. 

Άρθρο 136: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους 

και   967 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 137: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   109 λέξεις. 

Άρθρο 138: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   205 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε 4 φορές το 

2016, 2013, 2012. 

Άρθρο 139: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

21 λέξεις. 

Άρθρο 140: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους 

και  534 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 5. Εκδόθηκε 7 φορές το 

2013, 2012, 2011. 

Άρθρο 141: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και   533 λέξεις. 

Άρθρο 142: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   155 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 1. Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 143: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και  425 λέξεις. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

Άρθρο 144: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και  154 λέξεις. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β' 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 145: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και   364 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΠΔ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε το 2012. 

Άρθρο 146: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   608 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1ια. Εκδόθηκε 7 φορές το 

2014, 2013, 2012. 

Άρθρο 147: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και  316 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΚΥΑ στις παραγράφους 3 και 4. Εκδόθηκε 1 

ΥΑ 7 φορές το 2014, 2013, 2012. 

Άρθρο 148: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 10 παραγράφους 

και  697 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΥΑ στις παραγράφους 6 , 10 και ΚΥΑ στην 

παράγραφο 8. Εκδόθηκε 1 ΥΑ 6 φορές το 2014, 2013, 2012. 

Άρθρο 149: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   100 λέξεις. 

Άρθρο 150:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   162 λέξεις. 

Άρθρο 151: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

140 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε 7 φορές το 2014, 

2013, 2012. 

Άρθρο 152: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και  321 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3 και ΚΥΑ στην 

παράγραφο 1. Εκδόθηκε 1 ΥΑ 7 φορές το 2014, 2013, 2012. 

Άρθρο 153: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   198 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. Εκδόθηκε 9 φορές το 

2014, 2013, 2012, 2011. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 154: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   181 λέξεις. 

Άρθρο 155: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   111 λέξεις. 

Άρθρο 156: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 17 παραγράφους 

και  1.698 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4 και ΚΥΑ στην 

παράγραφο 3. Εκδόθηκε 1 ΥΑ 8 φορές το 2014, 2013, 2012, 2011. 
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Άρθρο 157: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και   

30 λέξεις. 

Άρθρο 158: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και  289 λέξεις. 

Άρθρο 159: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   75 λέξεις. 

Άρθρο 160: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και   492 λέξεις. 

Άρθρο 161:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   113 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 2. Εκδόθηκε 4 φορές το 

2014, 2012. 

Άρθρο 162: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και  306 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 4. Εκδόθηκε 4 φορές το 

2014, 2012. 

Άρθρο 163: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους 

και  450 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 3  ΚΥΑ στην παράγραφο 5. Εκδόθηκε 1 ΥΑ 4 

φορές το 2014, 2012. 

Άρθρο 164: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 12 παραγράφους 

και  1.261 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 8 και ΚΥΑ στην 

παράγραφο 1. Εκδόθηκε 1 ΥΑ 4 φορές το 2014, 2012. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Άρθρο 165: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   147 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ και ΚΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε 1 

ΥΑ  20 φορές το 2016 και 2 το 2014. 

Άρθρο 166: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους 

και  497 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Εκδόθηκε 20 φορές το 

2016 και 2 το 2014. 

Άρθρο 167: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και  115 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. Εκδόθηκε 20 φορές το 

2016 και 2 το 2014. 

Άρθρο 168:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   189 λέξεις. 

Άρθρο 169: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και  284 λέξεις. 
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Άρθρο 170: συγκεκριμένου  περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   

85 λέξεις. 

Άρθρο 171: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   229 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 2. Εκδόθηκε 20 φορές 

το 2016 και 2 φορές το 2014. 

Άρθρο 172: : συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και  101 λέξεις. 

Άρθρο 173: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και  310 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε 20 φορές 

το 2016 και 2 το 2014. 

Άρθρο 174: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   

78 λέξεις. 

Άρθρο 175: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   

186 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Εκδόθηκε 20 φορές το 2016 

και 2 το 2014. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Άρθρο 176: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   145 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1.  Εκδόθηκε 20 φορές το 

2016 και μία το  2014. 

Άρθρο 177: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   201 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 3. Εκδόθηκε 20 φορές 

το 2016 και μία το  2014. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

Άρθρο 178: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   

85 λέξεις. 

Άρθρο 179: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 13 παραγράφους 

και   1.209 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στις παραγράφους 1, 6 και 7.  Εκδόθηκε 

1 ΥΑ 2 φορές το 2013, 2011. 

Άρθρο 180: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και   749 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στις παραγράφους 2  και 4. Εκδόθηκε 1 

ΥΑ το 2011. 

Άρθρο 181: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   371 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. Δεν εκδόθηκε. 
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Άρθρο 182: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους 

και   460 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. Εκδόθηκε το 2013. 

Άρθρο 183:  συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και   679 λέξεις. 

Άρθρο 184: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   

83 λέξεις. 

Άρθρο 185: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   

182 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην παράγραφο 1.  Δεν εκδόθηκε. 

Άρθρο 186: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   283 λέξεις. 

Άρθρο 187: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους 

και   715 λέξεις. 

Άρθρο 188: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   

76 λέξεις. 

Άρθρο 189: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους 

και   727 λέξεις. 

Άρθρο 190: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   116 λέξεις. 

Άρθρο 191: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   

77 λέξεις. 

Άρθρο 192: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   271 λέξεις. 

Άρθρο 193: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους 

και   326 λέξεις. 

Άρθρο 194: τροποποιούμενες διατάξεις. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   70 

λέξεις. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' 

Άρθρο 195: καταργούμενες διατάξεις. Αποτελείται από 5 παραγράφους και   324 

λέξεις. 

Άρθρο 196: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 19 παραγράφους 

και   1.579 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στις παραγράφους 2 και 15.  Εκδόθηκε 

1 ΥΑ 4 φορές το 2013, 2012. 

Άρθρο 197: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους  

και   725 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Δεν εκδόθηκε. 
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Άρθρο 198: συγκεκριμένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους  

και   294 λέξεις. 

Άρθρο 199: : αφηρημένου περιεχομένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο  και   

27 λέξει 
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Πίνακας αποτελεσμάτων έρευνας ανά άρθρο 

 

Ν. 4001/2011 Περιεχόμενο Αριθ. 

Λέξεων 

Παρ. ΠΔ 

(Προβλ.) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΠΔ 

(Εκδ.) 

ΥΑ  

ΚΥΑ 

(Προβλ.) 

Υποχρεωτική 

έκδοση με ή 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

έκδοση 

ΥΑ  

ΚΥΑ 

(Εκδ.) 

Έτη 

έκδοσης 

Άρθ. 1 Αφηρημένο 151 2 - - - - - - - 

Άρθ. 2 Αφηρημένο 3.426 4 - - - - - - - 

Άρθ. 3 Αφηρημένο 999 4 - - - - - - - 

Άρθ. 4 Αφηρημένο 100 2 - - - - - - - 

Άρθ. 5 Αφηρημένο 49 1 - - - - - - - 

Άρθ. 6 Συγκεκριμένο 190 4 - - - - - - - 

Άρθ. 7  Συγκεκριμένο 445 3 - - - - - - - 

Άρθ. 8 Συγκεκριμένο 141 3 - - - - - - - 
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Άρθ. 9 Συγκεκριμένο 504 4 - - - - - - - 

Άρθ. 10 Συγκεκριμένο 583 8 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

0 - 

Άρθ. 11 Συγκεκριμένο 704 11 - -  1 ΥΑ 

1 ΚΥΑ 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

0 - 

Άρθ. 12 Συγκεκριμένο 357 3 - - - - - - - 

Άρθ. 13 Συγκεκριμένο 330 4 - - - - - - - 

Άρθ. 14 Συγκεκριμένο 270 3 - - - - - - - 

Άρθ. 15 Συγκεκριμένο 261 4 - - - - - - - 

Άρθ. 16 Συγκεκριμένο 111 1 - - - - - - - 

Άρθ. 17 Συγκεκριμένο 172 2 - - - - - - - 

Άρθ. 18 Συγκεκριμένο 319 5 - - - - - - - 

Άρθ. 19 Συγκεκριμένο 309 3 - - - - - - - 

Άρθ. 20 Συγκεκριμένο 101 2 - - - - - - - 

Άρθ. 21 Συγκεκριμένο 281 4 - - - - - - - 

Άρθ. 22 Συγκεκριμένο 428 4 - - - - - - - 

Άρθ. 23 Συγκεκριμένο 144 2 - - - - - - - 
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Άρθ. 24 Συγκεκριμένο 109 3 - - - - - - - 

Άρθ. 25  Συγκεκριμένο 511 5 - - - - - - - 

Άρθ. 26 Συγκεκριμένο 262 5 - - - - - - - 

Άρθ. 27 Συγκεκριμένο 125 2 - - - - - - - 

Άρθ. 28 Συγκεκριμένο 181 1 - - - - - - - 

Άρθ. 29 Συγκεκριμένο 134 2 - - - - - - - 

Άρθ. 30 Συγκεκριμένο 203 4 - - - - - - - 

Άρθ. 31 Συγκεκριμένο 128 2 - - - - - - - 

Άρθ. 32 Συγκεκριμένο 120 2 - - - - - - - 

Άρθ. 33 Συγκεκριμένο 123 1 - - - - - - - 

Άρθ. 34 Συγκεκριμένο 151 2 - - - - - - - 

Άρθ. 35 Συγκεκριμένο 274 3 - - - - - - - 

Άρθ. 36 Συγκεκριμένο 242 6 - - - - - - - 

Άρθ. 37  Συγκεκριμένο 331 7 - - - - - - - 

Άρθ. 38 Συγκεκριμένο 568 8 - - - 1ΥΑ 

1 ΚΥΑ 

Δυνητικά - - 

Άρθ. 39 Συγκεκριμένο 30 1 - - - - - - - 

Άρθ. 40 Συγκεκριμένο 425 5 - - - - - - - 

Άρθ. 41  Συγκεκριμένο 781 5 1 ΠΔ Δυνητικό 0 1 ΚΥΑ Δυνητικά 0 - 
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Άρθ. 42  Συγκεκριμένο 144 1 - - - - - - - 

Άρθ. 43 Συγκεκριμένο 93 2 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2013 

Άρθ. 44  Συγκεκριμένο 124 1 - - - - - - - 

Άρθρ.45 Συγκεκριμένο 289 2 1 ΠΔ Δυνητικό 0 - - - - 

Άρθρ.46 Συγκεκριμένο 135 2 - - - - - - - 

Άρθρ.47  Συγκεκριμένο 213 3 - - - - - - - 

Άρθρ.48  Συγκεκριμένο 453 5 - - - - - - - 

Άρθρ.49 Συγκεκριμένο 251 4 - - - - - - - 

Άρθρ.50 Συγκεκριμένο 110 3 - - - - - - - 

Άρθρ.51 Συγκεκριμένο 781 3 - - - - - - - 

Άρθρ.52 Συγκεκριμένο 424 3 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(6) 2011, 

2013 

Άρθρ.53 Συγκεκριμένο 101 1 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2014 

Άρθρ.54 Συγκεκριμένο  43 1 - - - - - - - 
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Άρθρ.55 Συγκεκριμένο 850 9 1 ΠΔ Υποχρεωτικό 

χωρίς 

προθεσμία 

0 4 ΥΑ (3) 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

1(5) 2011, 

2013 

Άρθρ.56 Συγκεκριμένο 628 4 - - - - - - - 

Άρθρ.57 Συγκεκριμένο 161 2 - - - - - - - 

Άρθρ.58 Συγκεκριμένο 233 4 - - - - - - - 

Άρθρ.59 Συγκεκριμένο 381 4 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 1 2013 

Άρθρ.60 Συγκεκριμένο 234 1 - - - - - - - 

Άρθρ.61 Συγκεκριμένο 104 2 - - - - - - - 

Άρθρ.62 Συγκεκριμένο 676 7 - - - - - - - 

Άρθρ.63 Συγκεκριμένο 432 4 - - - - - - - 

Άρθρ.64 Συγκεκριμένο 411 5 - - - - - - - 

Άρθρ.65 Συγκεκριμένο 656 9 - - - - - - - 

Άρθρ.66 Συγκεκριμένο 381 6 - - - - - - - 

Άρθρ.67 Συγκεκριμένο 551 4 - - - - - - - 

Άρθρ.68 Συγκεκριμένο 1.502 5 - - - - - - - 

Άρθρ.69 Συγκεκριμένο 1.083 5 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 0 - 
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χωρίς 

προθεσμία 

Άρθρ.70 Συγκεκριμένο 183 3 - - - 2 ΥΑ Δυνητικές 1(3) 2012 

Άρθρ.71 Συγκεκριμένο 415 7 - - - - - - - 

Άρθρ.72 Συγκεκριμένο 131 3 - - - - - - - 

Άρθρ.73 Συγκεκριμένο 232 4 - - - - - - - 

Άρθρ.74 Συγκεκριμένο 610 9 - - - - - - - 

Άρθρ.75 Συγκεκριμένο 418 5 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 0 - 

Άρθρ.76 Συγκεκριμένο 176 3 - - - - - - - 

Άρθρ.77 Συγκεκριμένο 850 7 - - - - - - - 

Άρθρ.78 Συγκεκριμένο 601 3 - - - - - - - 

Άρθρ.79 Συγκεκριμένο 545 5 - - - - - - - 

Άρθρ.80 Συγκεκριμένο 910 7 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 0 - 

Άρθρ.81 Συγκεκριμένο 249 5 - - - - - - - 

Άρθρ.82 Συγκεκριμένο 546 3 - - - - - - - 

Άρθρ.83 Συγκεκριμένο 302 4 - - - - - - - 

Άρθρ.84 Συγκεκριμένο 89 2 - - - - - - - 

Άρθρ.85 Συγκεκριμένο 223 4 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 0 - 

Άρθρ.86 Συγκεκριμένο 392 8 - - - 2 ΥΑ Δυνητικές 0 - 
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Άρθρ.87 Συγκεκριμένο 191 2 - - - - - - - 

Άρθρ.88 Συγκεκριμένο 756 7 - - - - - - - 

Άρθρ.89 Συγκεκριμένο 403 6 - - - - - - - 

Άρθρ.90 Συγκεκριμένο 517 8 - - - 3 ΥΑ Δυνητικές 0 - 

Άρθρ.91 Συγκεκριμένο 303 3 - - - - - - - 

Άρθρ.92 Συγκεκριμένο 56 1 - - - - - - - 

Άρθρ.93 Συγκεκριμένο 167 1 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

0 - 

Άρθρ.94 Συγκεκριμένο 977 6 - - - - - - - 

Άρθρ.95 Συγκεκριμένο 416 6 - - - - - - - 

Άρθρ.96 Συγκεκριμένο 1.161 4 - - - - - - - 

Άρθρ.97 Συγκεκριμένο 274 5 - - - - - - - 

Άρθρ.98 Συγκεκριμένο 1.237 8 - - - - - - - 

Άρθρ.99 Συγκεκριμένο 981 7 - - - 1 ΥΑ Δυνητική με 

προθεσμία 

1(3) 2012 

Άρθρ.100 Συγκεκριμένο 376 6 - - - - - - - 

Άρθρ.101 Συγκεκριμένο 534 9 - - - - - - - 

Άρθρ.102 Συγκεκριμένο  378 4 - - - - - - - 
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Άρθρ.103 Συγκεκριμένο 511 5 - - - - - - - 

Άρθρ.104 Συγκεκριμένο 290 4 - - - - - - - 

Άρθρ.105 Συγκεκριμένο 745 10 - - - - - - - 

Άρθρ.106 Συγκεκριμένο 721 9 - - - - - - - 

Άρθρ.107 Συγκεκριμένο 999 13 - - - - - - - 

Άρθρ.108 Συγκεκριμένο 675 9 - - - - - - - 

Άρθρ.109 Συγκεκριμένο 157 4 - - - - - - - 

Άρθρ.110 Συγκεκριμένο 685 7 - - - - - - - 

Άρθρ.111 Συγκεκριμένο 671 5 - - - - - - - 

Άρθρ.112 Συγκεκριμένο 236 3 - - - - - - - 

Άρθρ.113 Συγκεκριμένο 583 9 - - - - - - - 

Άρθρ.114 Συγκεκριμένο 576 8 - - - - - - - 

Άρθρ.115 Συγκεκριμένο 116 2 - - - - - - - 

Άρθρ.116 Συγκεκριμένο 377 5 - - - - - - - 

Άρθρ.117 Συγκεκριμένο 174 3 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(2) 2012, 

2015 

Άρθρ.118 Συγκεκριμένο 554 3 - - - - - - - 

Άρθρ.119 Συγκεκριμένο 520 5 - - - - - - - 
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Άρθρ.120 Συγκεκριμένο 724 6 - - - - - - - 

Άρθρ.121 Συγκεκριμένο 306 5 - - - - - - - 

Άρθρ.122 Συγκεκριμένο 215 3 - - - - - - - 

Άρθρ.123 Συγκεκριμένο 737 8 - - - - - - - 

Άρθρ.124 Συγκεκριμένο 1.414 11 - - - - - - - 

Άρθρ.125 Συγκεκριμένο 541 5 - - - - - - - 

Άρθρ.126 Συγκεκριμένο 158 2 - - - - - - - 

Άρθρ.127 Συγκεκριμένο 627 5 - - - - - - - 

Άρθρ.128 Συγκεκριμένο 885 4 - - - - - - - 

Άρθρ.129 Συγκεκριμένο 640 2 - - - - - - - 

Άρθρ.130 Συγκεκριμένο 977 4 - - - - - - - 

Άρθρ.131 Συγκεκριμένο 922 9 - - - - - - - 

Άρθρ. 132 Συγκεκριμένο 796 12 - - - - - - - 

Άρθρ.133 Συγκεκριμένο 699 6 - - - - - - - 

Άρθρ.134 Συγκεκριμένο 467 6 - - - - - - - 

Άρθρ.135 Συγκεκριμένο 484 4 - - - 2 ΥΑ Δυνητικές 1 2012 

Άρθρ.136 Συγκεκριμένο 967 7 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

0 - 
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Άρθρ.137 Συγκεκριμένο 109 2 - - - - - - - 

Άρθρ.138 Συγκεκριμένο 205 2 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 1(4) 2012, 

2013, 

2016 

Άρθρ.139 Συγκεκριμένο 21 1 - - - - - - - 

Άρθρ.140 Συγκεκριμένο 534 6 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 1(7) 2011, 

2012, 

2013 

Άρθρ.141 Συγκεκριμένο 533 5 - - - - - - - 

Άρθρ.142 Συγκεκριμένο 155 2 1 ΠΔ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

0 - - - - 

Άρθρ.143 Συγκεκριμένο 425 2 - - - - - - - 

Άρθρ.144 Συγκεκριμένο 154 3 - - - - - - - 

Άρθρ.145 Συγκεκριμένο 364 5 1 ΠΔ Υποχρεωτική 

με προθεσμία 

1 - - - 2012 

Άρθρ.146 Συγκεκριμένο 608 2 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(7) 2012, 

2013, 

2014 
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Άρθρ.147 Συγκεκριμένο 316 4 - - - 2 ΚΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1(7) 2012, 

2013, 

2014 

Άρθρ.148 Συγκεκριμένο 697 10 - - - 2 ΥΑ 

1 ΚΥΑ 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1(6) 2012, 

2013, 

2014 

Άρθρ.149 Συγκεκριμένο 100 2 - - - - - - - 

Άρθρ.150 Συγκεκριμένο 162 2 - - - - - - - 

Άρθρ.151 Συγκεκριμένο 140 1 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(7) 2012, 

2013, 

2014 

Άρθρ.152 Συγκεκριμένο 321 4 - - - 1 ΚΥΑ 

1 ΥΑ 

Υποχρεωτική  

χωρίς 

προθεσμία, 

Υποχρεωτική  

με προθεσμία 

1(7) 2012, 

2013, 

2014 

Άρθρ.153 Συγκεκριμένο 198 3 - - - 1 ΥΑ Δυνητική  1(9) 2011, 

2012, 

2013, 
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2014 

Άρθρ.154 Συγκεκριμένο 181 2 - - - - - - - 

Άρθρ.155 Συγκεκριμένο 111 3 - - - - - - - 

Άρθρ.156 Συγκεκριμένο 1.698 17 - - - 1 ΚΥΑ 

1 ΥΑ 

Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

 

1(8) 2011, 

2012, 

2013, 

2014 

Άρθρ.157 Συγκεκριμένο 30 1 - - - - - - - 

Άρθρ.158 Συγκεκριμένο 289 4 - - - - - - - 

Άρθρ.159 Συγκεκριμένο 75 2 - - - - - - - 

Άρθρ.160 Συγκεκριμένο 492 5 - - - - - - - 

Άρθρ.161 Συγκεκριμένο 113 2 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(4) 2012, 

2014 

Άρθρ.162 Συγκεκριμένο 306 5 - - - 1 ΚΥΑ Δυνητική  1(4) 2012, 

2014 

Άρθρ.163 Συγκεκριμένο 450 7 - - - 3 ΚΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

1(4) 2012, 

2014 
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προθεσμία, 

Δυνητική 

Άρθρ.164 Συγκεκριμένο 1.261 12 - - - 1 ΚΥΑ 

1 ΥΑ 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1(4) 2012, 

2014 

Άρθρ.165 Συγκεκριμένο 147 2 - - - 1 ΥΑ 

1 ΚΥΑ 

Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1(22) 2014, 

2016 

Άρθρ.166 Συγκεκριμένο 497 6 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(22) 2014, 

2016 

Άρθρ.167 Συγκεκριμένο 115 2 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 1(22) 2014, 

2016 

Άρθρ.168 Συγκεκριμένο 189 2 - - - - - - - 

Άρθρ.169 Συγκεκριμένο 284 3 - - - - - - - 

Άρθρ.170 Συγκεκριμένο 85 1 - - - - - - - 

Άρθρ.171 Συγκεκριμένο 229 3 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(22) 2014, 

2016 
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Άρθρ.172 Συγκεκριμένο 101 2 - - - - - - - 

Άρθρ.173 Συγκεκριμένο 310 2 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(22) 2014, 

2016 

Άρθρ.174 Συγκεκριμένο 78 1 - - - - - - - 

Άρθρ.175 Συγκεκριμένο 186 1 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(22) 2014, 

2016 

Άρθρ.176 Συγκεκριμένο 145 2 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(21) 2014, 

2016 

Άρθρ.177 Συγκεκριμένο 201 3 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1(21) 2014, 

2016 

Άρθρ.178 Συγκεκριμένο 85 1 - - - - - - - 

Άρθρ.179 Συγκεκριμένο 1.209 13 - - - 3 ΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητική 

1(2) 2011, 

2013 
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Άρθρ.180 Συγκεκριμένο 749 4 - - - 2 ΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2011 

Άρθρ.181 Συγκεκριμένο 371 2 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 0 - 

Άρθρ.182 Συγκεκριμένο 460 3 - - - 1 ΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

1 2013 

Άρθρ.183 Συγκεκριμένο 679 5 - - - - - - - 

Άρθρ.184 Συγκεκριμένο 83 1 - - - - - - - 

Άρθρ.185 Συγκεκριμένο 182 1 - - - 1 ΚΥΑ Υποχρεωτική 

χωρίς 

προθεσμία 

0 - 

Άρθρ.186 Συγκεκριμένο 283 2 - - - - - - - 

Άρθρ.187 Συγκεκριμένο 715 5 - - - - - - - 

Άρθρ.188 Συγκεκριμένο 76 1 - - - - - - - 

Άρθρ.189 Συγκεκριμένο 727 4 - - - - - - - 

Άρθρ.190 Συγκεκριμένο 116 2 - - - - - - - 

Άρθρ.191 Συγκεκριμένο 77 1 - - - - - - - 
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Άρθρ.192 Συγκεκριμένο 271 2 - - - - - - - 

Άρθρ.193 Συγκεκριμένο 326 2 - - - - - - - 

Άρθρ.194 Τροποποιούμε-

νες 

70 1 - - - - - - - 

Άρθρ.195 Καταργού-

μενες 

324 5 - - - - - - - 

Άρθρ.196 Συγκεκριμένο 1.579 19 - - - 4 ΚΥΑ Υποχρεωτικές 

χωρίς 

προθεσμία, 

Δυνητικές 

1(4) 2012, 

2013 

Άρθρ.197 Συγκεκριμένο 725 4 - - - 1 ΥΑ Δυνητική 0 - 

Άρθρ.198 Συγκεκριμένο 294 2 - - - - - - - 

Άρθρ.199 Αφηρημένο 27 1 - - - - - - - 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΩΝ 

 
 

ΝΟΜΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΥ 

Τομέας: Περιβάλλοντος 

Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 

160/Α/16.10.1986)   «Για 

την προστασία του 

Περιβάλλοντος.» 

 

 

Αφηρημένα  15 

Συγκεκριμένα      17 

Λοιπές Διατάξεις               1      

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Ν.3010/2002 

ΦΕΚ Α'91/25/04/2002 

«Εναρμόνιση του 

Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 

97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., 

διαδικασία οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα και άλλες 

διατάξεις. » 

 

 

Αφηρημένα  9 

Συγκεκριμένα     4    

Λοιπές Διατάξεις                -    

 

 

 

   ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Ν.4014/2011 

ΦΕΚ Α'209/21/09/2011 

«Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση 

με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και άλλες διατάξεις 

 

 

Αφηρημένα  - 

Συγκεκριμένα      22     

Λοιπές Διατάξεις                -   

 

 

 

 ΕΙΔΙΚΟΣ  ΝΟΜΟΣ 
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αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος.» 

Τομέας: Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α’ 

168/07-10-1994) «Ρύθμιση 

θεμάτων 

Ηλεκτροπαραγωγής από 

Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας από συμβατικά 

καύσιμα και άλλες 

διατάξεις.» 

 

 

 

 

Αφηρημένα  3 

Συγκεκριμένα      7 

Λοιπές Διατάξεις                1    

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Ν.2773/1999 (ΦΕΚ 

Α’286/22-12-1999) 

«Απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας – ρύθμιση 

θεμάτων ενεργειακής 

πολιτικής και λοιπές 

διατάξεις». 

 

 

Αφηρημένα  6 

Συγκεκριμένα      40 

Λοιπές Διατάξεις                   1 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Ν.2941/2001 (ΦΕΚ Α’ 201 

/12-09-2001) «Απλοποίηση 

διαδικασιών ίδρυσης 

εταιριών, αδειοδότησης 

Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, ρύθμιση 

θεμάτων της Α.Ε « 

Ελληνικά Ναυπηγεία» και 

άλλες διατάξεις.» 

 

 

 

 

 

 

Αφηρημένα  12 

Συγκεκριμένα       10 

Λοιπές Διατάξεις                   4 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
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Ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 

129/27-06-2006) 

«Παραγωγή Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 

και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης και λοιπές 

διατάξεις». 

 

 

 

 

 

 

Αφηρημένα  18 

Συγκεκριμένα       12 

Λοιπές Διατάξεις                   3 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

 

Ν.3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 

8/28-01-2009) « Προώθηση 

της συμπαραγωγής δύο η 

περισσότερων χρήσιμων 

μορφών ενέργειας , 

ρύθμιση ζητημάτων 

σχετικών με το 

Υδροηλεκτρικό έργο 

Μεσοχώρας και άλλες 

διατάξεις.» 

 

 

Αφηρημένα  23 

Συγκεκριμένα     19 

Λοιπές Διατάξεις                   4 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

 

Ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 

85/04-06-2010) « 

Επιτάχυνση της ανάπτυξης 

των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για τη 

αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και 

άλλες διατάξεις σε θέματα 

αρμοδιότητας του 

Υπουργείου 

 

 

 

 

Αφηρημένα  2 

Συγκεκριμένα      16 

Λοιπές Διατάξεις                   1 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
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Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής». 

 

Ν.4001/2011 

(ΦΕΚ:179 A'/22.08.2011) 

Για τη Λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών, 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού 

Αερίου, για Έρευνα, 

Παραγωγή και δίκτυα 

μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και 

άλλες ρυθμίσεις 

 

 

Αφηρημένα  6 

Συγκεκριμένα     191 

Λοιπές Διατάξεις                  2  

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣ 

 
 

Tίτλος  

Νομοσχεδίου 

Κατάθεση – Συζήτηση 

- Ψήφιση   

Αριθμός Νόμου και 

αριθμός Φ.Ε.Κ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- - 

Για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Ημερομ. Κατάθεσης: 

 

04/06/1986 

 

Συζήτηση σε ολομέλεια 

 

11/09/1986 

12/09/1986 

16/09/1986 

17/09/1986  

18/09/1986 

 

Ψήφιση: 24/09/1986 

 

 

 

Ν.1650/1986 

ΦΕΚ Α' 160/ 16.10.1986 

Εναρμόνιση του 

Ν.1650/1986 με τις 

Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 

96/61 Ε.Ε., διαδικασία 

οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για 

τα υδατορέματα και 

άλλες διατάξεις. 

Ημερομ. Κατάθεσης: 

 

01/03/2002  

 

Συζήτηση σε ολομέλεια 

 

12/03/2002 Πρωί 

12/03/2002 Απόγευμα 

20/03/2002 

21/03/2002 

26/03/2002  

 

Ψήφιση: 04/04/2002 

 

 

 

Ν.3010/2002 

ΦΕΚ Α'91/25/04/2002 

Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με 

δημιουργία 

περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου 

Περιβάλλοντος. 

Ημερομ. Κατάθεσης: 

 

28/07/2011 

 

Συζήτηση σε ολομέλεια 

 

01/09/2011 Πρωί 

01/09/2011 Απόγευμα 

06/09/2011 

07/09/2011 

13/09/2011  

 

 

Ν.4014/2011 

ΦΕΚ Α'209/21/09/2011 
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Ψήφιση: 13/09/2011 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

- 

 

 

 

- 

Ρύθμιση θεμάτων 

ηλεκτροπαραγωγής από 

ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και από 

συμβατικά και άλλες 

διατάξεις. 

Ημερομ. Κατάθεσης: 

 

10/08/1994 

 

Συζήτηση σε Ολομέλεια 

 

20/09/1994 

21/09/1994 

22/09/1994 

 

Ψήφιση: 23/09/1994 

 

 

 

Ν.2244/1994 

ΦΕΚ Α’168/07/10/1994 

Απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας – Ρύθμιση 

θεμάτων ενεργειακής 

πολιτικής και λοιπές 

διατάξεις 

Ημερομ. Κατάθεσης: 

 

12/11/1999 

 

Συζήτηση σε ολομέλεια 

 

22/11/1999 

23/11/1999 

25/11/1999 

30/11/1999  

 

Ψήφιση: 07/12/1999 

 

 

 

Ν.2773/1999 

ΦΕΚ Α’286/22/12/1999 

Απλοποίηση διαδικασιών 

ίδρυσης εταιριών, 

αδειοδότησης 

Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, ρύθμιση 

θεμάτων της Α.Ε « 

Ελληνικά Ναυπηγεία» 

και άλλες διατάξεις.  

 

Ημερομ. Κατάθεσης: 

 

17/07/2001 

 

Συζήτηση σε ολομέλεια 

  

20/08/2001 

21/08/2001 

22/08/2001 

23/08/2001 

27/08/2001 

 

Ψήφιση:  27/08/2001 

 

 

 

 

 

Ν.2941/2001 (ΦΕΚ Α’ 

201 /12-09-2001)  
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Παραγωγή Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και 

Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης και λοιπές 

διατάξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομ. Κατάθεσης: 

 

23/05/2006 

 

Συζήτηση σε ολομέλεια 

 

23/05/2006 

30/05/2006 

31/05/2006 Πρωί 

31/05/2006 Απόγευμα 

01/06/2006 

 

Ψήφιση: 06/06/2006 

 

 

 

Ν. 3468/2006 

ΦΕΚ Α’ 129/27/06/2006 

Προώθηση της 

συμπαραγωγής δύο η 

περισσότερων χρήσιμων 

μορφών ενέργειας , 

ρύθμιση ζητημάτων 

σχετικών με το 

Υδροηλεκτρικό έργο 

Μεσοχώρας και άλλες 

διατάξεις» 

 

 

 

 

 

 

Ημερομ. Κατάθεσης: 

 

21/11/2008 

 

Συζήτηση σε ολομέλεια 

  

13/01/2009 

14/01/2009 

15/01/2009 

20/01/2009 

 

 

Ψήφιση:  23/01/2009 

 

 

Ν.3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 

8/28-01-2009) 

Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των 

Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για την 

αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και 

άλλες διατάξεις σε 

θέματα αρμοδιότητας 

του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος , 

Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. 

Ημερομ. Κατάθεσης: 

 

22/04/2010 

 

Συζήτηση σε ολομέλεια: 

 

13/05/2010 

18/05/2010 

19/05/2010 

25/05/2010 

 

 

 

 

 

Ψήφιση: 25/05/2010 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. 3851/2010 

ΦΕΚ: Α’ 85/04/06/2010 
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Για τη Λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών, 

Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για 

Έρευνα, Παραγωγή και 

δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και 

άλλες ρυθμίσεις 

Ημερομ. Κατάθεσης: 

 

07/07/2011 

 

Συζήτηση σε ολομέλεια: 

 

26/07/2011 

27/07/2011 

28/07/2011 

02/08/2011 

 

 

Ψήφιση: 02/08/2011 

 

 

 

 

Ν.4001/2011 

ΦΕΚ: 179 A'/22.08.2011 

 




