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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας εξετάζεται η νοµοθέτηση των
µεταρρυθµίσεων του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Γίνετε ποιοτική ανάλυση της παραγόµενης νοµοθεσίας , µε στόχο να
προσδιοριστεί ο βαθµός που η πρωτογενής νοµοθεσία είναι λεπτοµερής και
ειδικευµένη και ο βαθµός που παραπέµπει σε εκτελεστικές διατάξεις µε τη µορφή
υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγµάτων . Ερευνάται αν η
προβλεπόµενη δευτερογενής νοµοθεσία όντως παράγεται καθώς και το ακριβές
χρονικό διάστηµα παραγωγής. Επίσης προβαίνουµε και στο ερώτηµα κατά πόσο οι
νόµοι που επιχείρησαν να µεταρρυθµίσουν αυτόν τον τοµέα είναι νόµοι αφηρηµένοι
µε πολλές εξουσιοδοτικές διατάξεις ή συγκεκριµένοι και λεπτοµερειακοί. Κατά την
ψήφιση του νόµου µελετάται και η συνοχή του κυβερνώντος κόµµατος , ο βαθµός
συναίνεσης της αντιπολίτευσης, η εγγύτητα στο χρόνο των εκλογών και έτσι
οδηγούµαστε σε σηµαντικές διαπιστώσεις.
Η έρευνα αυτή έχει ως κύριο στόχο να µετρήσει το έλλειµµα υλοποίησης
νοµοθετικών δράσεων και να κατανοηθεί η σχέση ανάµεσα σε θεσµούς και δρώντες.
Με θεωρητικό- αναλυτικό εργαλείο τη θεωρία των αρνησίκυρων δρώντων, γίνεται
αντιληπτό ποιος είναι ο ρόλος που διαδραµατίζουν , κατά την εφαρµογή των νόµων,
παράγοντες όπως ο αριθµός και οι προτιµήσεις των εµπλεκόµενων παικτών
αρνησικυρίας και συγκεκριµένα των υπουργών , των γραφειοκρατών και των
δικαστών.
Έτσι λοιπόν µελετάται η µεταρρυθµιστική νοµοθετική παραγωγή υπό ένα
άλλο πρίσµα, συγκριτικά µε άλλες µελέτες για νοµοθετικές παρεµβάσεις, που σκοπό
είχαν την µεταρρύθµιση τον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.

Λέξεις Κλειδιά: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας , µεταρρύθµιση, νόµος, αφηρηµένος
ή συγκεκριµένος τρόπος νοµοθέτησης, παίκτες αρνησικυρίας, Κυβερνόν κόµµα,
χαρακτηριστικά νόµων ΑΠΕ,

νοµοθετική εξουσιοδότηση, προεδρικό διάταγµα,

υπουργική απόφαση.
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Βιογραφικό Σηµείωµα:
 ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας: Κολοκοτρώνη 27-29 , Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9430157 Κινητό 6973483027
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: evangelia_mix@yahoo.gr

Σπουδές
Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης
Μεταπτυχιακό « Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία»
Κατεύθυνση Β ‘ « Ανάλυση ∆ηµοσίων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών»
2009 – (εν αναµονή Οκτώβριος 2010)
•

Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης
2005-2009 Πτυχίο: Λίαν Καλώς 8,31.
•

•

2005 Απολυτήριο Λυκείου ( 1ο Ενιαίο Λύκειο Καλλιθέας).

Εργασιακή Εµπειρία
Τύπος: Πρακτική
Χρονική ∆ιάρκεια: 01/07/2008 – 31/08/2008
Επωνυµία/ Κλάδος φορέα: Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού
Σχεδιασµού Συντονισµού & Εφαρµογής Προγραµµάτων.
Τύπος: Σύµβαση Εργασίας
Χρονική ∆ιάρκεια: 02/02/2009 – 31/12/2009
Επωνυµία/ Κλάδος φορέα: Υπουργείο Εσωτερικών , Αποκέντρωσης
&Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ∆ιεύθυνση: ∆ιοίκησης.

Γλώσσες
• Μέτρια Γνώση Αγγλικής Γλώσσας Edexcel Level 3

Γνώσεις Η/Υ
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• Άριστη Γνώση και χειρισµός Η/Υ. Γνώση S.P.S.S. & LISREL
Κάτοχος Ευρωπαϊκού ∆ιπλώµατος :Cambridge International Diploma in IT Skills
( Windows, Word , Excel , Access , Power Point , Ms Outlook)
Και κάτοχος του ΙΤ Skills Proficiency ( Word , Excel , Access , Power Point , Front
Page).

Συνέδρια Ηµερίδες
• 5-6 Οκτωβρίου 2010
12ο Συνέδριο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών
∆ιοργάνωση: Υπό την θεσµική Αιγίδα της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης , της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, της
Ειδικής Γραµµατείας ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.
• 12 Ιουνίου 2010
Συνέδριο: «Εκπαίδευση / Πολιτισµική Επικοινωνία και Κοινοτική Εκψύχωση»
∆ιοργάνωση: Επιστηµονικό ∆ίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης – Παιδαγωγικό
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε συνεργασία µε το
YOUTHNET Hellas & το Παγκόσµιο Συµβούλιο Κρητών
• 2 Ιουνίου 2010
Workshop: Στα πλαίσια του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστηµών»
του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος « Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» µε
θέµα: «Επικοινωνία, Έρευνα και Πολιτική». Ρέθυµνο

• 25-27 Φεβρουαρίου 2010
Συνέδριο: «Πολιτική Επιστήµη: Τάσεις και Κατευθύνσεις Σύγχρονα διακυβεύµατα
και η συµβολή του Α-Ι. ∆. Μεταξά». Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης της Σχολής
Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Κρήτης , Ρέθυµνο

• 18 ∆εκεµβρίου 2009
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Συνέδριο: «Η Πολιτειακή Παιδεία (CITIZENSHIP EDUCATION) στο εκπαιδευτικό
µας σύστηµα»
∆ιοργάνωση: ΠΕΝΠΕ σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης.

• 11 & 12 ∆εκεµβρίου 2009
Συνέδριο: «Αυτοδιοίκηση , Εκπαίδευση και Παιδεία»
∆ιοργάνωση: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου , Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιου Κρήτης, ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία

Ελλάδος ( ∆.Ο.Ε) και

Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε)
Βασιλική Αγίου Μάρκου Ηράκλειο Κρήτης

• 8-10 Οκτωβρίου 2009
3ο Συνέδριο ∆ιοικητικών Επιστηµόνων: ∆ιοίκηση και ∆ηµοκρατία: Ποιότητα ,
Αποτελεσµατικότητα , Νοµιµοποίηση
∆ιοργάνωση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τµήµα: Πολιτικής Επιστήµης & ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Εργαστήριο ∆ιοικητικών
Επιστηµών , Πανεπιστήµιο Κρήτης: Τµήµα Κοινωνιολογίας, Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης ,Πανεπιστήµιο Αιγαίου: Σχολή Επιστηµών ∆ιοίκησης Τµήµα ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων. Ρέθυµνο 10.10.2009

• 23 Μαΐου 2009
Συνέδριο: «Εκπαίδευση και Επιµόρφωση του Εκπαιδευτικού»
∆ιοργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος (Παράρτηµα Κρήτης)

• 7 Νοεµβρίου 2008
Συνέδριο: «Προτάσεις για τη µεταρρύθµιση της ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη
σηµερινή ιστορική συγκυρία»
∆ιοργάνωση: ∆ιοικητικό Επιµελητήριο Αθήνα

•6-8 Νοεµβρίου 2008
11ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα µε θέµα:
« ∆ηµοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα» Πάντειο Πανεπιστήµιο
• 16-18 Οκτωβρίου 2008
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2ο Επετειακό Επιστηµονικό Συνέδριο
« Οι Κοινωνικές Επιστήµες στον 21ο Αιώνα» Ρέθυµνο

• 4 Ιουλίου 2008
Στα πλαίσια της πρακτικής µου άσκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών – Γ.Γ.∆.∆. &
Η. ∆ παρακολούθησα:
Την Κοινωνική ∆ιαβούλευση µε θέµα: «Καλή Νοµοθέτηση για Χρηστή
∆ιακυβέρνηση – Ρυθµιστικό Πλαίσιο και Πρόγραµµα Εφαρµογής»
Αθήνα .

• 2 Ιουλίου 2008
Στα πλαίσια της πρακτικής µου άσκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών - Γ.Γ.∆.∆ &
Η. ∆ ,παρακολούθησα την Ηµερίδα:
«Project on Strengthening Public Administration Reform in Greece» Αθήνα

• 6 και 7 Ιουνίου 2008
Συνέδριο: «Σύνταγµα & Πολιτική Σύγχρονη Συζήτηση και Συµβολή του ∆ηµήτρη
Θ.Τσάτσου. Ρέθυµνο

• 4 Ιουνίου 2008
Ηµερίδα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης µε
θέµα: Πολυπολιτισµικότητα , Πολιτικές ∆ιαχείρισης της ∆ιαφοράς και Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα Ρέθυµνο

• 30-31 Μαΐου 2008
Workshop «Methods of Studying Gender and Political Participation»
Ρέθυµνο

• 29-31 May 2008
12th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance,
Rethymno
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• 25 - 27 Οκτωβρίου 2007:
∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: « Η Ευρωµεσογειακή Συνεργασία από τη σκοπιά των
µεσογειακών χωρών της ΕΕ», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και το Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών. Πανεπιστήµιο Κρήτης,
Ρέθυµνο.

• 29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2007
∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: «Παγκοσµιοποίηση και Ελληνική ∆ιασπορά», που
οργανώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και το
Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.).
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο.

• 25 - 26 - 27 Μαΐου 2007
International Interdisciplinary Conference on “ Perspectives and Limits of Dialogism
in Mikhail Bakhtin: Implications in Psychology, Art, Education and Culture”.
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο.

• 24 - 26 Μαΐου 2007
11th

International Conference on Macroeconomic Analysis and International

Finance. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο

• 5 Μαΐου 2007
Ηµερίδα µε θέµα: « Εκπαίδευση, ∆ηµοκρατία και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα».
Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Αγωγής. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο.

Συστάσεις: ∆ιαθέσιµες
Ασχολίες και Ενδιαφέροντα :
Μέλος χορευτικής οµάδας παραδοσιακών χορών.
Γυµναστική , εθελοντισµός και ταξίδια.
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Πίνακας Συντµήσεων
ΣτΕ: Συµβούλιο της Επικρατείας
ΥΑ: Υπουργικές Αποφάσεις
Π∆: Προεδρικά διατάγµατα
ΑΠΕ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Ε.Ε: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΣΗΘ: Συµπαραγωγή Ηλεκτρικής Θερµότητας
∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε./∆.Ε.Η: ∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας / ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
ΟΤΑ: Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΦΕΚ: Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
ΕΚ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Γ’ ΚΠΣ: Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
ΡΑΕ : Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
ΕΚΑΧ : Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τοµέας 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. Ας µην ξεχνάµε ότι η ίδια η
Ευρωπαϊκή Ένωση 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. Επιπλέχθηκαν νόµοι, οι οποίοι εκδόθηκαν από 4 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.
Παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του Ν.
2244/1994, όταν υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εµπορίου ήταν
ο Κ. Σηµίτης, του Ν. 2773/1999 όταν υπουργός Ανάπτυξης ήταν ο Ευάγγελος
Βενιζέλος, του Ν. 3468/2006 όταν Υπουργός Ανάπτυξης ήταν ο ∆ηµήτριος Σιούφας
και του Ν. 3851/2010 όταν Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, είναι η Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη.
Στόχος της έρευνας είναι να µετρηθεί το έλλειµµα υλοποίησης νοµοθετικών
δράσεων στον τοµέα 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 ∆ιατάγµατα (Π∆) 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 ανενεργείς. Αναφορικά µε αυτές
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ερευνήθηκε: ποιές εκδόθηκαν πόσες εκδόθηκαν, πότε εκδόθηκαν (στην αρχή ή στο
τέλος της βουλευτικής περιόδου) καθώς και το αν εκδόθηκαν περισσότερα Π∆ ή ΥΑ.
Η αναζήτηση των Π∆ και των ΥΑ έγινε µε στόχο αφενός να ερευνηθεί αν η
προβλεπόµενη δευτερεύουσα νοµοθεσία εκδόθηκε και εποµένως η µεταρρυθµιστική
προσπάθεια κρίνεται ως επιτυχής, αφού εφαρµόστηκαν αυτά που 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 Π∆ και ΥΑ ή
επέλεξε τη θέσπιση νόµων γενικού περιεχοµένου, οι οποίοι προβλέπουν την έκδοση
εκτεταµένων Π∆ 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 δυο 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.
Στο τρίτο Κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο που περικλείει τον
τοµέα

των

Ανανεώσιµων

Πηγών

Ενέργειας.

Γίνετε

προσδιορισµός της σηµασίας των ΑΠΕ καθώς και µια

ένας

εννοιολογικός

ιστορική ανάδροµη του

εθνικού νοµοθετικού πλαισίου αυτού του τοµέα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
µεταρρυθµιστικής νοµοθετικής παραγωγής στον τοµέα των ΑΠΕ. Παρουσιάζονται
και αναλύονται τα ευρήµατα της έρευνας. Λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των
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εµπλεκόµενων παικτών και οι προτιµήσεις αυτών , η εγγύτητα στο χρόνο των
εκλογών , το ποσοστό των εκλογών , το ποσοστό εδρών της κυβερνητικής
πλειοψηφίας, η εσωτερική συνοχή του κυβερνώντος κόµµατος και ο βαθµός
µεταρρυθµιστικής συναίνεσης εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Σκοπός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι να ρίξει φως στο πώς
επιλέγει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, 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: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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. ∆ηµιουργούνται θεσµοί και διαδικασίες, κατανέµονται αρµοδιότητες στα
όργανα της διοίκησης και δίνετε ιδιαίτερη έµφαση στους πόρους που παρέχονται
προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.
Η προσέγγιση των δηµοσίων πολιτικών γίνετε ανάλογα µε την ένταση των
αλλαγών που περιέχουν σύµφωνα µε την προσέγγιση του Peter Hall1:
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 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 από ότι παρατηρούµε η τρίτη αλλαγή έρχεται σε αντίθεση µε τις αλλαγές
1ης και 2ης τάξης που προαναφέραµε λόγω του ότι σε αυτή την αλλαγή το κίνητρο
εντοπίζεται στην κοινωνία ή την αγορά προέρχεται δηλαδή από εξωτερικούς

1

Hall P. Policy Paradigms , social learning and the state: the case of economic policy-making in
Britain, Working Paper 1990
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παράγοντες και η επικείµενη αλλαγή λαµβάνει δηµοσιότητα και γίνεται µείζον
κοινωνικό ζήτηµα και αντικείµενο εκλογικής αντιπαράθεσης. Η αλλαγή πολιτικής δεν
είναι αποτέλεσµα της αυτόνοµής πρωτοβουλίας του κράτους αλλά η ανταπόκριση 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 διακυβέρνησης2».
Έτσι οι αρνησίκυροι δρώντες µπορεί να εµφανιστούν µέσα στο κοµµατικό σύστηµα,
στον τρόπο άσκησης της νοµοθετικής εξουσίας, στο πλαίσιο της δικαστικής εξουσίας,
στις κορπορατιστικές δοµές για τη λήψη αποφάσεων 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

2

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. Σε αυτό το στάδιο της λήψης
απόφασης αρνησίκυρος δρών είναι η κυβέρνηση.

Τέτοια χαρακτηριστικά είναι:
1. ο αριθµός των παικτών αρνησικυρίας
2. οι αποστάσεις ανάµεσα τους
3. 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 αλλά 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 δηµιουργία συµµαχιών ακόµα και σε περιπτώσεις που
ο µεγάλος αριθµός αρνησίκυρων δρώντων συνηγορεί συνήθως υπέρ της διατήρησης
του status quo, µια πιθανή σύγκλιση των προτιµήσεων αυτών να το ανατρέψουν.
Αντίστοιχα, είναι πιθανό σε ένα σύστηµα µε µικρό αριθµό αρνησίκυρων δρώντων
αλλά έντονη διαφοροποίηση των προτιµήσεων αυτών, το status quo να µένει σταθερό
ή να πραγµατοποιούνται προσαυξητικές µόνο αλλαγές.

1.3 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΡΝΗΣΙKΥΡΩΝ ∆ΡΩΝΤΩΝ

Στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις είναι 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. 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. Όλο αυτό αποτελεί αναγκαία αλλά
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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 προτίµηση του για µια νέα πολιτική, που δύναται να απέχει
πολύ η 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
και στη συνέχεια να συνυπολογίσουµε ότι δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες αρνησικυρίας.
Τότε η µεταρρυθµιστική πρόταση έχει περισσότερες πιθανότητες να υιοθετηθεί.
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 3 κίνητρο την εξέλιξη της καριέρας τους.
Ωστόσο, η εµπλοκή της δηµόσιας διοίκησης στην φάση της υλοποίησης τής
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».

3

Αλεξόπουλος, Νεκτάριος (2004): “Veto players στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα”, στο:
Κοντογιώργης, Γιώργος, Κ. Λάβδας, Μαρία Μενδρινού, ∆. Χρυσοχόου (2004): Τριάντα χρόνια
δηµοκρατία, Το πολιτικό σύστηµα της τρίτης ελληνικής δηµοκρατίας (1974-2004). Αθήνα: Κριτική
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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
επίτευξη τους. Στα κοινοβουλευτικά συστήµατα , κατά το στάδιο της λήψης
αποφάσεων, µοναδικός παίκτης είναι η Κυβέρνηση. 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 µπορεί 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. Και 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 νόµους4 και εν µέρει από τον τρόπο που
οι γραφειοκράτες, κατέχοντας εξειδικευµένη γνώση,

θα τούς εφαρµόσουν.

Υπάρχουν ασφαλώς και άλλοι παίκτες, όπως ο Πρωθυπουργός5, ο οποίος θεσµικά
4

Ουσιαστικά αυτό γίνεται από επιτελικά στελέχη και συνεργάτες που βρίσκονται κοντά στον
Υπουργό, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία σχεδιασµού ενός νοµοσχεδίου.
5
Ο Πρωθυπουργός είναι ο ανώτατος προϊστάµενος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 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
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αποφασίζει την ατζέντα, τα δικαστήρια6, σύµβουλοι και ερευνητές, τα πολιτικά
κόµµατα.
∆ύο είναι οι βασικές επιλογές για τη νοµοθετική παραγωγή:
 ο σχεδιασµός νόµων είτε αφηρηµένου
 είτε συγκεκριµένου περιεχοµένου.
Οι συγκεκριµένοι 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 ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 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 ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 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. ∆ηλαδή, οι συγκεκριµένοι νόµοι καταδεικνύουν
διαφάνεια προτιµήσεων και προθέσεων από την πλευρά των υπουργών κατά τη
διαδικασία παραγωγής µιας δηµόσιας πολιτικής. Παράλληλα, όµως, αυξάνουν τις
πιθανότητες µη συµµόρφωσης εκ µέρους των στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
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.
σύνθεση της Κυβέρνησης, διότι αυτός προτείνει και επιλέγει τους υπουργούς και στη συνέχεια
προσδιορίζει τις αρµοδιότητες των υπουργών Επικρατείας και των υφυπουργών.
6
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».
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Σηµαντική παράµετρος σχεδίασης ενός νόµου είναι ο τελικός αριθµός των
παρεχόµενων εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 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 µεταρρυθµίσει µε τρόπο
λεπτοµερή και τελικό ένα πεδίο ή µια πτυχή πολιτικής.
Αν και 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. ∆ηλαδή 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 µεταξύ πολιτικών και
γραφειοκρατών. Αυτό απορρέει από το γεγονός ότι, όταν δηµιουργούνται πολιτικοί
συνασπισµοί, ο αριθµός των παικτών διευρύνεται και οι νόµοι αναδεικνύονται σε
µείζον εργαλείο ελέγχου του ενός κόµµατος έναντι του άλλου. 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, µε αποτέλεσµα να
µειώνονται τα περιθώρια δράσης των γραφειοκρατών.
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
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.
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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 του7. 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 & Shipan8 αναφέρουν τέσσερις
παράγοντες που καθορίζουν αν η νοµοθεσία για ένα πεδίο δηµόσιας πολιτικής θα
είναι συγκεκριµένη ή αφηρηµένη και είναι η εξής:
1. 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
δυνατότητα 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 νόµος9, καθώς και από τη δυνατότητα των πολιτικών
να ελέγξουν τους γραφειοκράτες µε άλλο τρόπο.
2. Η ικανότητα των πολιτικών να γράφουν λεπτοµερείς νόµους.
Συνάρτηση του επαγγελµατισµού10 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

7

Huber John D & Shipan Charles R (2002): Deliberate discretion? : The institutional foundations of
bureaucratic autonomy. Cambridge University Press. Σελ:73
8
Huber John D & Shipan Charles R (2002): Deliberate discretion? : The institutional foundations of
bureaucratic autonomy. Cambridge University Press. Σελ:11
9

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».
10
Huber John D & Shipan Charles R (2002): Deliberate discretion? : The institutional foundations of
bureaucratic autonomy. Cambridge University Press. Σελ187
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έµπειρους πολιτικούς, που συνήθως είναι µέλη του υπουργικού συµβουλίου, µε την
συνδροµή των επιτελείων11 τους.
3. Το πλαίσιο της διαπραγµάτευσης εντός της οποίας ψηφίζονται οι
νόµοι (ύπαρξη παικτών αρνησικυρίας)
4. Οι προσδοκίες που έχουν οι πολιτικοί για το πώς οι
«εξωνοµοθετικοί παράγοντες» (π.χ. τα δικαστήρια12) επηρεάζουν
την εφαρµογή της πολιτικής.
Παίκτες αρνησικυρίας θεωρούνται τα δικαστήρια, εφόσον εξετάζουν τη
συνταγµατική νοµιµότητα κανονιστικών πράξεων ή διαταγµάτων13. 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 αστικού 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. Όταν απουσιάζουν οι
ειδικοί νόµοι, οι δικαστές είναι λιγότερο αναµενόµενοι σύµµαχοι της νοµοθετικής
πλειοψηφίας στα συστήµατα κοινού δικαίου από τα συστήµατα αστικού δικαίου. Για
το λόγο αυτό και 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
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 νοµοθεσία14. Αυτό είναι πιθανό να συµβεί όταν η

11

Ανώτεροι δηµόσιοι υπάλληλοι και σύµβουλοι
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.
13
Τσεµπελής Γιώργος 2008: Παίκτες αρνησικυρίας: Πως λειτουργούν οι πολιτικοί θεσµοί Αθήνα:
Παπαζήσης σελ:324
14. 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
12
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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 (ΣτΕ15), κατά 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 Π∆
παραµένουν σχετικά σταθερά και πολύ λιγότερα από τις ΥΑ, οι οποίες ελέγχονται ex
post για τη συνταγµατικότητα τους, κατόπιν προσφυγής κατά της διοίκησης16.
Αποτέλεσµα αυτού να παρακάµπτεται το ΣτΕ και οι δικαστές δε γίνονται παίκτες
αρνησικυρίας.
2.2 Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μονοκοµµατικές17 είναι κατά βάση οι κυβερνήσεις που προκύπτουν στην
Ελλάδα µετά το 1974 και όπως προβλέπει και το Σύνταγµα απολαµβάνουν της
εµπιστοσύνης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αυτό18 σηµαίνει ότι 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.

15 Σύνταγµα : άρθρο 95 παράγραφος 1δ
16
Alexopoulos Aris (υπο έκδοση): « Creece: Government as the dominant player» στο :Rasch &
Tsebelis : The Role of Governments in Legislative Agenda Setting , London: Routledge (υπο έκδοση)
σελ: 15,36 διάγραµµα 3
http:// www.arisalexopoulos.gr/kefalaiasebiblia.htm
17 Τσεµπελής, Γιώργος (2008): Παίκτες αρνησικυρίας: Πως λειτουργούν οι πολιτικοί θεσµοί. Αθήνα:
Παπαζήσης.
18 Alexopoulos, Aris (υπό έκδοση): “Greece: Government as the dominant player”, στο: Rasch &
Tsebelis: The Role of Governments in Legislative Agenda Setting, London: Routledge (υπό έκδοση),
http://www.arisalexopoulos.gr/kefalaiasebiblia.htm.

23

Ο έλεγχος της ατζέντας αφορά κυρίως ένα σύνολο θεσµικών ρυθµίσεων οι
οποίες παραχωρούνται στις κυβερνήσεις από τα συντάγµατα, εξασφαλίζοντας τους το
περίφηµο πλεονέκτηµα θέσης στη νοµοθετική διαδικασία. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα
της Ελλάδας (1975/1986/2001) «το δικαίωµα πρότασης νόµων ανήκει στη Βουλή και
στην Κυβέρνηση19». Η κατανόηση των θεσµικών ρυθµίσεων επιτυγχάνεται µέσα από
την σχηµατική παρουσίαση της νοµοπαραγωγής η οποία εξελίσσεται στα εξής
διακριτά στάδια:
 ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΩΤΟ20

Το νοµοθέτηµα υποβάλλεται στην

αρµόδια επιτροπή όπου ψηφίζεται πρώτα κατ’αρχήν έπειτα κατ’άρθρο
και εντέλει στο σύνολο 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.
 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ21

Το νοµοθέτηµα στην περίπτωση

που έχει υπερψηφιστεί από τα 4/5 της επιτροπής τότε υποβάλλεται
απευθείας για ψήφιση στην ολοµέλεια. Υπάρχει , όµως και η
αντιστρόφως ανάλογη περίπτωση όπου εκεί το τροποποιηµένο από την
επιτροπή νοµοθέτηµα διαβάζεται συζητείται και ψηφίζεται από την
ολοµέλεια σε έναν ή τρεις γύρους, οπότε είτε υπερψηφίζεται είτε
επιστρέφει στην επιτροπή για διορθώσεις.

.

Tα θεσµικά εργαλεία που έχουν οι κυβερνήσεις στην διάθεση τους για τον
έλεγχο της κοινοβουλευτικής ατζέντας στην Ελλάδα είναι τα εξής:
1. ψήφος εµπιστοσύνης: θεσµικό εργαλείο ελέγχου της νοµοθετικής
διαδικασίας, ειδικά όταν συνδέεται µε την ψήφιση ενός νοµοσχεδίου
2. 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 τις
περισσότερες φορές καταχρώνται αυτό το θεσµικό µέτρο για να

19

Σύνταγµα: άρθρο 73, παράγραφος 2
Σύνταγµα: άρθρο 74, παράγραφος 2
21
Σύνταγµα: άρθρο 70, παράγραφος 2
20
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αιφνιδιάσουν την αντιπολίτευση και να αποκτήσουν προβάδισµα
έναντι των αντιπάλων στην επικείµενη εκλογική τους αναµέτρηση.
3. χρονικοί περιορισµοί: Ο πρόεδρος της Βουλής προέρχεται πάντοτε
από την παράταξη που είναι στην κυβέρνηση. Το χρονοδιάγραµµα της
νοµοθετικής λειτουργίας τίθεται από τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου.
Οι Ελληνικές κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το
χρονοδιάγραµµα της βουλής. Η Ελληνική Βουλή δεν διακόπτει
τελείως τις εργασίες της κατά τη θερινή περίοδο αλλά λειτουργεί και
σε θερινά τµήµατα (Ιούλιο , Αύγουστο, Σεπτέµβριο) µε το 1/3 των
βουλευτών της. Έτσι νοµοθετήµατα που δεν εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα της ολοµέλειας, µπορούν να ψηφιστούν σε θερινό τµήµα,
εκτός της κανονικής νοµοθετικής διαδικασίας22. Ένα νοµοσχέδιο
µπορεί να χαρακτηριστεί επείγον από την ίδια την κυβέρνηση µε
αποτέλεσµα να οδηγηθεί στην ψήφιση του µέσα σε µια µέρα. Ενώ
είναι αξιοσηµείωτο να τονίσουµε ότι οι κυβερνήσεις ελέγχουν πάντα
την κανονική λειτουργία της βουλής.
4. 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.
Παρόµοια δυνατότητα δηλαδή παρόµοιο θεσµικό εργαλείο το κατέχει
ο υπουργός ο οποίος έχει την δυνατότητα κατά την διάρκεια της
συζήτησης να εισάγει τροποποιήσεις στο κείµενο του νοµοθετήµατος
µε την αιτιολογία των µικρών τεχνικών βελτιώσεων. Προϋπόθεση για
αυτήν την διαδικασία είναι να διαθέτει πλειοψηφία στην επιτροπή ή
στην ολοµέλεια. Επίσης , αξίζει να σηµειωθεί και η δυνατότητα της
κυβέρνησης µέσω του Προέδρου της Βουλής να αναβάλλει την
συζήτηση που αφορά µη κυβερνητικά νοµοθετήµατα , ακόµη και µέχρι
το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.
5. κανόνες περιορισµού των τεχνικών τροποποιήσεων: Απαγορεύεται
ρητά η ενσωµάτωση άσχετων µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
διατάξεων µετά την συνταγµατική αναθεώρηση του 2001. Φυσικά η
απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται.

22

Σύνταγµα: άρθρο 71
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Αξιοσηµείωτο είναι να τονίσουµε την δυνατότητα της κυβέρνησης να ελέγξει το
πρόγραµµα των εργασιών του

κοινοβουλίου. Αυτή η δυνατότητα της δίνει την

ευκαιρία να ασκήσει πίεση στους βουλευτές οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι
απαραίτητοι, αλλά αποτελούν στρατηγική επιλογή

ώστε να περιορίσουν τη

δηµοσιότητα και τις αντιδράσεις σε προωθούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Έτσι οι
διάφορες οµάδες συµφερόντων δεν προλαβαίνουν να κινητοποιήσουν τα µέλη τους
και να ενηµερώσουν την κοινή γνώµη για τις θέσεις τους, ώστε να µπλοκάρουν τη
ψήφιση ενός νοµοσχεδίου. Η κυβέρνηση φυσικά κάνει την πρώτη κίνηση αφού ορίζει
το πρόβληµα και τις εναλλακτικές του , γεγονός που του επιτρέπει και τον έλεγχο του
πολιτικού κόστους23.
Το Σύνταγµα είναι εκείνο που δίνει και στη διοίκηση τη δυνατότητα να
νοµοθετήσει µε κανονιστικές πράξεις και κανονιστικά διατάγµατα (Υπουργικές
Αποφάσεις –ΥΑ Προεδρικά ∆ιατάγµατα Π∆). Τα Π∆ εκδίδονται από τον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας αλλά όµως είναι αναγκαίο να υπογράφονται και από τον αρµόδιο
Υπουργό. Προϋπόθεση είναι να δίδεται ειδική εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση ενός
θέµατος στη διοίκηση µε διάταξη νόµου. Ένας νόµος που ψηφίζεται από τη Βουλή
µπορεί να αφήνει τη ρύθµιση «ειδικότερων θεµάτων µε τοπικό ενδιαφέρον, ή µε
χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό» στη διοίκηση24µεταφέροντας την νοµοθετική
αρµοδιότητα από τη Βουλή στην Κυβέρνηση και αφήνοντας την ειδικότερη ρύθµιση
θεµάτων στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης.

23

Alexopoulos, Aris (υπό έκδοση): “Greece: Government as the dominant player”, στο: Rasch &
Tsebelis: The Role of Governments in Legislative Agenda Setting, London: Routledge (υπό έκδοση),
http://www.arisalexopoulos.gr/kefalaiasebiblia.htm.

24
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια απόπειρα σφαιρικής προσέγγισης του τοµέα
πολιτικής που ασχολείται µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Ο τοµέας αυτός έχει
καταστεί σηµαντική αναπτυξιακή συνιστώσα της χώρας τα τελευταία χρόνια,
χαρακτηρίζεται από πολυνοµία , γεγονός που καθιστά και ανέφικτη στο πλαίσιο της
παρούσας εργασίας , την αναλυτική παρουσίαση των νοµοθετικών πρωτοβουλιών ,
που επήλθαν µε σκοπό τη µεταρρύθµιση αυτού του τοµέα. Πιο συγκεκριµένα σε αυτό
το κεφάλαιο αρχικά θα γίνει µια εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας των ΑΠΕ
καθώς και µια αναφορά στην εξέλιξη του θεσµικού πλαισίου.

3.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Για αρχή πρέπει να διευκρινιστεί ο εννοιολογικός προσδιορισµός των ΑΠΕ
και να αναλυθεί η σηµασία τους για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Οι ΑΠΕ
(Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας) ή ήπιες µορφές ενέργειας25 ή "νέες πηγές ενέργειας"
είναι µορφές εκµεταλλεύσιµης ενέργειας που προέρχεται από διάφορες φυσικές
διαδικασίες, όπως ο άνεµος, η γεωθερµία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος
"ήπιες" αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την
εκµετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέµβαση, όπως εξόρυξη,
άντληση, καύση, όπως µε τις µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενες πηγές ενέργειας, αλλά
απλώς η εκµετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. ∆εύτερο,
πρόκειται για "καθαρές" µορφές ενέργειας, πολύ φιλικές στο περιβάλλον, οι οποίες
δεν αποδεσµεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά
απόβλητα όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούνται σε µεγάλη
κλίµακα.
Ως

"ανανεώσιµες

πηγές"

θεωρούνται

γενικά

οι

εναλλακτικές

των

παραδοσιακών πηγών ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η ηλιακή
και η αιολική. Ο χαρακτηρισµός "ανανεώσιµες" είναι κάπως καταχρηστικός, µια και
ορισµένες από αυτές τις πηγές, όπως η γεωθερµική ενέργεια δεν ανανεώνονται σε
κλίµακα χιλιετιών. Τελευταία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από πολλά κράτη

25

Στοιχεία από το www.mirrorin.com
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υιοθετούνται νέες πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που
προάγουν τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη µέλη.
Γενικά οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πηγές ενέργειας φιλικές
προς το περιβάλλον και αποτελούν βασική συνιστώσα της βιώσιµης ανάπτυξης.

Οι

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι µη ορυκτές πηγές ενέργειας, όπως η
αιολική, η ηλιακή, η ενέργεια των κυµάτων, η παλιρροϊκή, η βιοµάζα, τα αέρια που
εκλύονται από χώρους υγειονοµικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισµού, τα βιοαέρια, η γεωθερµική ενέργεια και η υδραυλική ενέργεια που
αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς.

3.2 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

Στις αρχές του 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρουσίασε µια νέα
ενεργειακή πολιτική η οποία θα αποτελέσει αποφασιστικό βήµα προς την οικονοµία
χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας που θα είναι ασφαλέστερη, ανταγωνιστικότερη και
περισσότερο αειφόρος.
Η κοινή ενεργειακή πολιτική είναι επιβεβληµένη για την αποτελεσµατικότερη
αντιµετώπιση των σηµερινών ενεργειακών προκλήσεων, που είναι κοινές σε όλα τα
κράτη µέλη. Με την κοινή ενεργειακή πολιτική, η ενέργεια επανεντάσσεται στον
πυρήνα των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες είχε αρχικώς
ενταχθεί µε τις συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα (συνθήκη ΕΚΑΧ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας
(συνθήκη Ευρατόµ), αντιστοίχως το 1951 και το 1957.
Η υλοποίηση των στόχων της πολιτικής αυτής θα στηριχθεί σε εργαλεία
βασιζόµενα στην αγορά (κατ’ ουσίαν φόροι, επιδοτήσεις και σύστηµα εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπής CO2), στην ανάπτυξη των ενεργειακών τεχνολογιών
(συγκεκριµένα τεχνολογιών ειδικά για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας ή τεχνολογιών χαµηλής παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα) και στα
κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα.
Με την απόφαση 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 θεσπίστηκε πολυετές πρόγραµµα δράσης στο

28

πεδίο της ενέργειας, µε την ονοµασία Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη (2003-2006).26 Το
πρόγραµµα αυτό σαν στόχο είχε την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης στο τοµέα
της ενέργειας µέσα από τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της Ε.Ε., την
ανταγωνιστικότητα

της

ευρωπαϊκής

οικονοµίας

και

την

προστασία

του

περιβάλλοντος.27 Σε συνέχεια της εν λόγω απόφασης, η οποία θέσπισε το πρόγραµµα
για την ευφυή ενέργεια ψηφίστηκε µια νέα Απόφαση, η 1639/2006/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά
µε τη θέσπιση του προγράµµατος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και τη
καινοτοµία28.
H

συγκεκριµένη

απόφαση

θέτει

το

πλαίσιο

των

αναπτυξιακών

προτεραιοτήτων της Ε.Ε. σε σχέση µε την ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβόνας.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: “Για να υποστηριχθούν
οι στόχοι της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας και να ενισχυθούν η
ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη, εγκρίθηκε για την περίοδο 2007-2013 ένα
πρόγραµµα-πλαίσιο για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. Το εν λόγω
πρόγραµµα-πλαίσιο υποστηρίζει τις ενέργειες υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της
ικανότητας

καινοτοµίας

στην

Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Ενθαρρύνει

ιδίως

τη

χρησιµοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας, των οικοτεχνολογιών και των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.29” Πιο συγκεκριµένα, µε την απόφαση αυτή
συνεχίζεται το Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη» για τη περίοδο 2007-2013,
το οποίο και εντάσσεται στην ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. για την ∆’
Προγραµµατική Περίοδο. Το πρόγραµµα “υποστηρίζει έτσι τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης, τη χρήση νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τη
µεγαλύτερη διείσδυση αυτών των πηγών ενέργειας στην αγορά, τη διαφοροποίηση
της ενέργειας και των καυσίµων, την αύξηση του µεριδίου της ανανεώσιµης
ενέργειας (σύµφωνα µε το στόχο που έχει καθοριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το
µερίδιο των πηγών ενέργειας στην εσωτερική µεικτή κατανάλωση θα πρέπει να
φθάσει το 12% µέχρι το 2010) και τη µείωση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε αυτό το πλαίσιο στον τοµέα των µεταφορών30”
26

L176/29 /15.07.2003 όπως ανακτήθηκε
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0029:0036:EL:PDF
27 Απόφαση 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
2003, άρθρο 1. παράγραφος 2
28
L310/15, 09.11.2006
29
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/n26104.htm#INTELLENERGY
30
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/n26104.htm#INTELLENERGY
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πολιτική ΑΠΕ εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική
για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στη Λισσαβόνα
από τα κράτη-µέλη της ΕΕ το 2000.
Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να µειώσει τις επιπτώσεις των κλιµατικών
αλλαγών και να αναπτύξει µια κοινή ενεργειακή πολιτική. Ως µέρος αυτής της
πολιτικής, οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συµφώνησαν το Μάρτιο
του 2007 σε δεσµευτικούς στόχους για την αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας.
Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ είναι:
α.

Η διαµόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, ανά κατηγορία

δραστηριότητας και χώρου, βάσει των διαθέσιµων σε εθνικό επίπεδο στοιχείων.
β. Η καθιέρωση κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν τη δηµιουργία βιώσιµων
εγκαταστάσεων ΑΠΕ και την αρµονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον.
γ.

Η

δηµιουργία

ενός

αποτελεσµατικού

µηχανισµού

χωροθέτησης

των

εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών
και

κοινοτικών

πολιτικών

για

την

ενέργεια

και

το

περιβάλλον.

Στόχος είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να αντιστοιχούν στο 20% της τελικής
κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ έως το 2020 (8,5% το 2005). Για να επιτευχθεί αυτός
ο κοινός στόχος, κάθε κράτος µέλος πρέπει να αυξήσει την παραγωγή και χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στον ηλεκτρισµό, τη θέρµανση, την ψύξη και τις
µεταφορές.
Ειδικώς για την Ελλάδα, οι εθνικοί στόχοι είναι το ποσοστό συµµετοχής των
ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας να ανέλθει, από
11 % που είναι σήµερα, σε 20,1 % µέχρι το 2010 και σε 29% µέχρι το 2020.
Για την επίτευξη του στόχου για το έτος 2010 η ποσοστιαία συµµετοχή ανά τύπο
Α.Π.Ε. πλην µεγάλων Υδροηλεκτρικών έργων διαµορφώνεται, βάσει προβλέψεων
της 4ης Εθνικής Έκθεσης31 για τις ΑΠΕ ως εξής: Αιολικά πάρκα 77.7%, Μικρά
υδροηλεκτρικά έργα 11.07%, Βιοµάζα 8,23%, Φωτοβολταϊκά 2.03% Γεωθερµία
1.01%.
Οι στόχοι για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας υπολογίζονται ως το µερίδιο
της κατανάλωσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην τελική ακαθάριστη

31

Υπουργείο Ανάπτυξης (2005), «www.wwf.gr»
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κατανάλωση ενέργειας. Η κατανάλωση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας περιλαµβάνει
την άµεση χρήση τους (π.χ. βιοκαύσιµα) συν το µέρος του ηλεκτρισµού και της
θέρµανσης που παράγεται από αυτές (π.χ. αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια), ενώ η
τελική κατανάλωση ενέργειας είναι η ενέργεια που χρησιµοποιούν τα νοικοκυριά και
οι τοµείς της βιοµηχανίας, των υπηρεσιών, της γεωργίας και των µεταφορών. Ο
παρονοµαστής για το µερίδιο των ΑΠΕ περιλαµβάνει επίσης τις απώλειες διανοµής
για τον ηλεκτρισµό και τη θέρµανση, καθώς και την κατανάλωση αυτών των
καυσίµων στη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρισµού και θέρµανσης.
Οι

ανανεώσιµες

πηγές

ενέργειας

είναι

αναπόσπαστο

µέρος

της

καταπολέµησης των κλιµατικών αλλαγών, ενώ συγχρόνως συµβάλλουν στην
ανάπτυξη και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, και αυξάνουν την ενεργειακή µας
ασφάλεια.
3.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 3851/2010

Η διαχρονική πορεία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην
Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από υψηλές προσδοκίες, έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον,
αλλά ταυτόχρονα υστέρηση στην υλοποίηση των έργων και αρκετές απογοητεύσεις
κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
Εφαλτήριο του σχεδιασµού πολιτικών ΑΠΕ παγκόσµια αποτέλεσε η επικύρωση του
Πρωτοκόλλου του Κιότο32 καθώς και άλλες σχετικές διεθνείς συµφωνίες που
υπεγράφησαν κάτω από την πίεση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η ουσιαστική
ώθηση για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δόθηκε µέσα από κυβερνητικά
προγράµµατα µε την µορφή επιδοτήσεων των δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας
µε την χρήση «πράσινων» τεχνολογιών ΑΠΕ. Η περισσότερο γνωστή από αυτές είναι
η ευνοϊκή τιµολόγηση της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, γνωστή και ως feed-in-tarrif.
Η εισαγωγή των ΑΠΕ, και η παράλληλη κυβερνητική στήριξη τους, δε θα
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αποτελεσµατικά εάν δεν υπήρχε το τεχνολογικό
υπόβαθρο το οποίο είναι αναγκαίο για την εφαρµογή των ενεργειακών πολιτικών.
Υπό µια έννοια τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που γέννησαν την έννοια της
εισαγωγής ΑΠΕ προώθησαν και την τεχνολογική εξέλιξη στο τοµέα του
32

Στοιχεία από το: www.selasenergy.gr
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περιβάλλοντος. Για παράδειγµα µπορούν να αναφερθούν οι ανεµογεννήτριες που
παράγουν αιολική ενέργεια.
Η ιστορία των σύγχρονων εµπορικών ανεµογεννητριών ξεκινά στις αρχές της
δεκαετίας του ’80, ως συνέπεια της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του ’70. Η
ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας και δευτερευόντως, τότε, η αειφορία,
δηµιούργησαν έντονο ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ. Σήµερα, εικοσιπέντε χρόνια µετά, οι
τάσεις και κατευθύνσεις στο σχεδιασµό των σύγχρονων ανεµογεννητριών
συνοψίζονται στη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των

ανεµογεννητριών

ανάλογα µε το αιολικό δυναµικό, στην αυξηµένη συµβατότητα µε το ηλεκτρικό
δίκτυο, στη µείωση της στάθµης του παραγόµενου θορύβου, στην αύξηση της
αεροδυναµικής απόδοσης, στη µείωση της οπτικής όχλησης και στις υπεράκτιες
εφαρµογές.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια η ονοµαστική ισχύς των ανεµογεννητριών έχει
αυξηθεί κατά δύο τάξεις µεγέθους, το κόστος της παραγόµενης ενέργειας έχει µειωθεί
δραστικά και η αιολική βιοµηχανία έχει αναδειχθεί σε δραστηριότητα αιχµής στον
τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής. Κεντρικός άξονας αναφοράς των τελευταίων
εξελίξεων και κατευθύνσεων στην τεχνολογία της αιολικής ενέργειας είναι οι µεγάλες
ανεµογεννήτριες (4-5 πρωτότυπες µηχανές ονοµαστικής ισχύος της τάξης των 5 MW,
βρίσκονται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας) και τα υποσυστήµατα τους (πτερύγια,
έλεγχος ισχύος, σύστηµα µετάδοσης), καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές αύξησης της
διείσδυσης των αιολικών πάρκων σε αυτόνοµα ηλεκτρικά συστήµατα και ασθενή
δίκτυα (π.χ. µη διασυνδεδεµένα νησιά).
Παράλληλα, η τεχνολογική βάση και τα αναγκαία υπολογιστικά εργαλεία
έχουν εξελιχθεί ώστε να καλύπτουν κάθε φορά τις νέες ανάγκες και προκλήσεις. Η
εξέλιξη των ανεµογεννητριών έχει ακόµη και σήµερα δυναµική, καθώς πολλές
τεχνικές προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται και η έρευνα συνεχίζεται για την
επίλυσή τους.
Αν και οι µεγάλου µεγέθους ανεµογεννήτριες αφορούν κυρίως σε εφαρµογές
υπεράκτιων αιολικών πάρκων, είναι φανερό ότι τα τεχνολογικά άλµατα που θα
προκύψουν από την έρευνα και ανάπτυξή τους, θα έχουν ευεργετικές συνέπειες και
για τα µικρότερα µεγέθη ανεµογεννητριών.33
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Στοιχεία από το: vergina.eng.auth.gr και από το Π. Βιώνης, Π. Χαβιαρόπουλος, Σ. Βουτσινάς, Α.
Ζερβός, Ν. Χατζηαργυρίου, ∆. Σαραβάνος, Θ. Φιλιππίδης, «Πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία της
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Στα πλαίσια αυτά η Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε από νωρίς για την εισαγωγή
των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
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Η πρώτη δειλή προσπάθεια

ανάπτυξης των ΑΠΕ έγινε µε τον Ν.1559/1985, «Ρύθµιση θεµάτων εναλλακτικών
µορφών ενέργειας και ειδικών θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από συµβατικά καύσιµα
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 135/85) όταν δόθηκε η δυνατότητα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ∆ήµους ή άλλους εκτός ∆ΕΗ ∆ηµόσιους Οργανισµούς, µε
υποχρέωση την πώλησή της στην ∆ΕΗ ή την ιδιοκατανάλωση της από τον παραγωγό.
Η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε, εκτός των άλλων και διότι και η τιµή
πώλησης της ενέργειας προς την ∆ΕΗ, ήταν πολύ χαµηλή. Η ουσιαστική ανάπτυξη
των ΑΠΕ άρχισε µε τον Ν. 2244/94, «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α 168/94), ο οποίος επέτρεψε την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και από ιδιώτες,
όρισε ικανοποιητικές τιµές πώλησης καθώς και την υποχρέωση αγοράς της
παραγόµενης ενέργειας από την ∆ΕΗ, ενώ παράλληλα το κράτος, εφαρµόζοντας
σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε στην επιδότηση του
κόστους εγκατάστασης έργων ΑΠΕ, ώστε να καθίστανται οικονοµικά βιώσιµα. Το
θέµα της βιωσιµότητας των σταθµών ΑΠΕ, πρέπει να αντιµετωπίζεται σε «βάθος
χρόνου», λαµβάνοντας ως δεδοµένη την συνεχή αύξηση των τιµών των καυσίµων
αλλά και το «εξωτερικό κόστος» από τις επιπτώσεις της χρήσης τους στο περιβάλλον.
Στην θέση αυτή προσανατολίζεται η ΕΕ, ατυχώς όµως υφίστανται µεγάλα εµπόδια
από τις επιπτώσεις που έχει η εφαρµογή τους στον διεθνή ανταγωνισµό.
Παράλληλα, η υιοθέτηση της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ, σηµατοδότησε την
ανάληψη και συµβατικών υποχρεώσεων στην προώθηση των ΑΠΕ. Με αυτήν, τα
κράτη-µέλη καλούνται να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα (τιµολογιακή πολιτική,
διοικητικές διαδικασίες, διευκόλυνση σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο κ.ά.), ώστε
µέχρι το 2010 το 12% της συνολικά παραγόµενης από τα κράτη-µέλη ηλεκτρικής
ενέργειας, περιλαµβανοµένης και αυτής που παράγεται από Μεγάλα Υδροηλεκτρικά,
να προέρχεται από ΑΠΕ. Με σκοπό την επίτευξη του ποσοστού 12% η Οδηγία ορίζει,
για κάθε χώρα, ανάλογα µε τις δυνατότητες των διατιθέµενων πρωτογενών πηγών
της, έναν «ενδεικτικό» στόχο. Για την Ελλάδα ο στόχος αυτός έχει οριστεί σε 20,1%.
Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, η επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου ή η
αιολικής ενέργειας», Πρακτικά Συνεδρίου RENES, Αθήνα, 2005, σ.119. και Iστοσελίδα της ΡΑΕ:
www.rae.gr.
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προσέγγισή του µε ελάχιστες δυνατές αποκλίσεις, απαιτεί µία πλήρη αλλαγή της
νοοτροπίας του κοινού έναντι των ΑΠΕ και πρόσθετα ενισχυτικά µέτρα στην
ακολουθούµενη, από το κράτος πολιτική. Ως επιτυχή παραδείγµατα προς τις
κατευθύνσεις αυτές αναφέρονται αυτά της Γερµανίας, ∆ανίας και Ισπανίας που
εφαρµόζουν πολιτικές ιδιαίτερα ευνοϊκές για τις ΑΠΕ και εκτιµάται ότι θα
υπερκαλύψουν τους στόχους που έθεσαν.
Οι ευνοϊκές ρυθµίσεις του Ν.2244/94 διατηρήθηκαν στον Ν. 2773/99, που
προβλέπει την απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. την
λειτουργία της σχετικής αγοράς βάσει κανόνων ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισµού.
Οι ρυθµίσεις συνίστανται κυρίως στο ότι η τιµή αγοράς της ενέργειας που παράγεται
από ΑΠΕ είναι ρυθµιζόµενη, δηλ. δεν τίθεται σε βάση ανταγωνισµού µε την
προερχόµενη από συµβατικές πηγές, καθώς και ότι η διάθεση της παραγόµενης
ενέργειας από ΑΠΕ γίνεται κατά προτεραιότητα. Επίσης προβλέφθηκε για πρώτη
φορά η επιβολή τέλους υπέρ των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, το οποίο
έχει οριστεί στο 2% των ακαθαρίστων εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής
ενέργειας, που ισοδυναµεί µε 10% περίπου των ακαθαρίστων εσόδων της
εγκαταστάσεως και θεσµοθετείται εκ νέου στο νέο νόµο για τα ΑΠΕ, βάζοντας τέλος
στα προβλήµατα ακυρότητας που αντιµετώπιζε στο Συµβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ).
Σύµφωνα µε τον Ν.2773/99, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) γνωµοδοτεί
σχετικά µε τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, ο οποίος αποφασίζει περί της χορήγησης ή µη της άδειας παραγωγής.
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων από τη ΡΑΕ, λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια
του άρθρου 9 του «Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας» , όπως
εξειδικεύονται στον «Οδηγό Αξιολόγησης αιτήσεων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ και µικρή ΣΗΘ», που εξέδωσε η ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό
εξετάζεται η σκοπιµότητα πραγµατοποίησης κάθε έργου και η ένταξή του στον
γενικότερο προγραµµατισµό ανάπτυξης, τα δε κριτήρια επιλογής είναι η οικονοµική
βιωσιµότητα της επένδυσης, η τεχνικοοικονοµική δυνατότητα του αιτούντος να
υλοποιήσει το έργο, η ασφάλεια του Συστήµατος/∆ικτύου κλπ. Μετά την Άδεια
Παραγωγής απαιτείται η λήψη Άδειας Εγκατάστασης και στη συνέχεια Άδειας
Λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται από την Περιφέρεια, µετά από γνωµοδοτήσεις
και εγκρίσεις πλήθους Υπηρεσιών και φορέων.
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Επιχορηγήσεις για έργα ΑΠΕ είναι διαθέσιµες από το Γ’ ΚΠΣ 2000-06 και
τον

Αναπτυξιακό

Νόµο

(Ν.2601/98

και

εν

συνεχεία

Ν.3299/2004)

συµπεριλαµβανοµένων ειδικών επιχορηγήσεων για τα δίκτυα σύνδεσης (50% των
επιλέξιµων δαπανών). Ειδικότερα η επιχορήγηση επιλέξιµων δαπανών για τους
αιολικούς σταθµούς ανέρχεται σε ποσοστό 30%.
Εκτός από την προτεραιότητα ένταξης των σταθµών ΑΠΕ στο Σύστηµα και
στο ∆ίκτυο σηµαντικό κίνητρο ανάπτυξης είναι και η απαλλαγή τους από την
υποχρέωση πληρωµής τελών χρήσης τους (Ν.2773/99).
Ο Νόµος 3468/200635 έχει ως απώτερο σκοπό36 να λειτουργήσει ως το µέσο
για την εκπλήρωση των δεσµεύσεων της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σύµφωνα µε τις οποίες η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επί της
συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα ανέρχεται σε ποσοστό 20,1%, µέχρι
το 2010 και 29%, µέχρι το 2020.
Επιπλέον, µε αυτή την

νοµοθεσία το εθνικό δίκαιο εναρµονίζεται προς την

Κοινοτική Οδηγία 2001/77 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από ΑΠΕ και προσαρµόζεται στις σχετικές δεσµεύσεις που προκύπτουν
από το Πρωτόκολλο του Κυότο που είχε κυρωθεί µε τον ν.3017/2002.
Ο πιο πρόσφατος Νόµος37 είναι ο 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’/04.06.2010) ο
οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή και επιχειρεί να προωθήσει περαιτέρω τις
ΑΠΕ. Ουσιαστικά µε αυτόν το Νόµο τροποποιούνται ρυθµίσεις του Ν. 3468/2006 για
την «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και την συµπαραγωγή ηλεκτρισµού
και θερµότητας υψηλής απόδοσης» µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η κοινοτική Οδηγία
2001/77/ΕΚ µε σκοπό την επιτάχυνση της αδειοδοτικής38 διαδικασίας που αφορά την
εγκατάσταση και λειτουργία των ΑΠΕ. Ο νέος Νόµος περιέχει αρκετές διατάξεις που
κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι θετικό, για παράδειγµα, ότι στο Νόµο τίθεται
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού ...www.greenlodges
36

Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
Βατάλης Κωνσταντίνος ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: Σάκκουλα
37

Νόµος και Φύση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
(Ιούνιος 2010)
Άρθρο του ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
38

Αδειοδοτική διαδικασία σχεδιαγραµµα 1 Βλέπε παράρτηµα
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εθνικός δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της
τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020.
Σήµερα, η Ελλάδα δεσµεύεται απέναντι στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή
Πολιτική και απαντά στο ενεργειακό πρόβληµα, µε µία έξυπνη ενέργεια. Μία
ενέργεια που: (α) θα µειώσει την εξάρτηση της χώρας µας από συµβατικούς
ενεργειακούς πόρους, (β) θα ενισχύσει τον ενεργειακό µας εφοδιασµό µε πρακτικά
ανεξάντλητες, εγχώριες πηγές,(γ) θα µας οδηγήσει σε ένα πιο ισορροπηµένο
ενεργειακό ισοζύγιο και (δ) θα συµβάλλει αποφασιστικά στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Με αυτό ως στόχο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, φορέας της ενεργειακής
πολιτικής στην Ελλάδα, εστιάζει στη διαµόρφωση ενός κατάλληλου ρυθµιστικού και
νοµικού πλαισίου, που θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις για την αξιοποίηση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως: (α) η ηλιακή ενέργεια, η οποία αξιοποιείται
µέσω τεχνολογιών που εκµεταλλεύονται άµεσα την ηλιακή ακτινοβολία,
(β) η αιολική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκµετάλλευση της κινητικής
ενέργειας των ανέµων,
(γ) η γεωθερµική ενέργεια, µέσω της οποίας αξιοποιούνται τα θερµά νερά ή/και οι
ατµοί

που

υπάρχουν

σε

υπόγειους

ταµιευτήρες

της

γης,

(δ) η βιοµάζα, δηλαδή η ενέργεια που πηγάζει από την αξιοποίηση του
βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος κάθε υλικού που προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από το
φυτικό ή ζωικό κόσµο,
(ε) η υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκµετάλλευση της µηχανικής
ενέργειας του νερού και της µετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια µε τη βοήθεια
στροβίλων και ηλεκτρογεννητριών.
Ταυτόχρονα, το ρυθµιστικό και νοµικό αυτό πλαίσιο προβλέπει τη δηµιουργία
µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας για την εξοικονόµηση
ενέργειας,

ενώ

στοχεύει

ανταγωνιστικότητας

των

στην

ενίσχυση

επενδύσεων

της

παραγωγικότητας

σε καθαρές

ενεργειακές

και

της

τεχνολογίες,

εξασφαλίζοντας παράλληλα την περιφερειακή ανάπτυξη.
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3.4 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ39 ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.
3468/200640.
Ν. 1559/1985 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1914/1990
•

∆.Ε.Η. 24 MW

•

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3 MW µέχρι το 1995

•

ιδιωτικός τοµέας εκτός σκηνής

N. 2244/1994
•

ουσιαστική απαρχή για ανάπτυξη Α.Π.Ε.

•

σταθερές τιµές πώλησης

•

υποχρέωση ∆.Ε.Η. για αγορά του

Ν. 2773/1999
•

απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (εναρµόνιση µε Οδηγία 96/92)

•

διατήρηση ευνοϊκού τιµολογιακού καθεστώτος

•

προτεραιότητα πρόσβασης Α.Π.Ε. στο δίκτυο

•

ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΟΤΑ επί των πωλήσεων ενέργειας
– (καθορισµός τέλους σε ποσοστό 2%)

39 Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας ∆ιεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών &
Εξοικονόµησης Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΠΕ
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας – Η θέση τους στο νέο ενεργειακό
τοπίο της χώρας και στην περιοχή της Θεσσαλίας
Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2007

40 Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας ∆ιεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών &
Εξοικονόµησης Ενέργειας
Η προώθηση και οι προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα
Χαράλαµπος Πίππος ∆ιευθυντής ΑΠΕ – ΕΕ forum ΑΠΕ /ΣΗΘ
µε θέµα: «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα Σήµερα»
holiday inn, Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2008
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Ν. 2941/2001
•

Ρύθµιση θεµάτων εγκατάστασης σταθµών Α.Π.Ε. εντός δασών & δασικών
εκτάσεων

•

Εξαίρεση ηλιακών σταθµών & αιολικών πάρκων από υποχρέωση λήψης
οικοδοµικής άδειας

•

∆υνατότητα

κατασκευής

έργων

διασύνδεσης

από

επενδυτή,

κατά προδιαγραφές ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε./∆.Ε.Η.
•

Χαρακτηρισµός έργων ανανεώσιµης ηλεκτροπαραγωγής ως δηµόσιας
ωφέλειας
– δυνατή

αναγκαστική

απαλλοτρίωση

ακινήτων

ή

σύσταση

εµπραγµάτων δικαιωµάτων
•

∆υνατότητα καθορισµού ευνοϊκότερων όρων δόµησης εκτός σχεδίου πόλεων

•

∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού & Ανάπτυξης οικείων Περιφερειών αρµόδιες
έκδοσης αδειών εγκατάστασης & λειτουργίας

Ν. 3175/2003
•

αναθεώρηση του Ν. 2773/1999 – ενδυνάµωση διαδικασίας απελευθέρωσης

•

συνεκτικό σύνολο κανόνων για χρήση γεωθερµικής ενέργειας
– πιθανό δυναµικό > 500 MWe

•

εισαγωγή συντοµευµένων & απλουστευµένων διαδικασιών απαλλοτρίωσης
για ενίσχυση & επέκταση γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

•

ενσωµάτωση τροποποιήσεων Οδηγίας 2003/54/ΕΚ

Ν. 3468/2006 και κανονιστικό πλαίσιο

•

Ν. 3468/2006 “Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 129)

•

∆6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006
αγοραπωλησίας ηλεκτρικής

"Τύπος

και

περιεχόµενο

συµβάσεων

ενέργειας στο Σύστηµα και το ∆ιασυνδεδεµένο

∆ίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12

παρ. 3 του ν. 3468/2006"

(ΦΕΚ Β’ 1442)
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•

∆6/Φ1/οικ.1725/25.1.2007 "Καθορισµός τύπου και περιεχοµένου συµβάσεων
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης στο ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νήσων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006" (ΦΕΚ Β’ 148)

•

∆6/Φ1/οικ.5707/13.3.2007 "Κανονισµός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης" (ΦΕΚ Β’ 448)

•

∆6/Φ1/οικ.13310/18.6.2007 "∆ιαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας" (ΦΕΚ Β’ 1153)

•

∆6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β’ 694) “Έγκριση Α' φάσης του κατ' άρθρο
14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Σταθµών”. Αναθεωρήθηκε µε την

απόφαση ∆6/Φ1/οικ. 15450/18.7.2007

(ΦΕΚ Β’ 1276)
•

Ολοκλήρωση κανονιστικού πλαισίου µε αποφάσεις για όρους, προϋποθέσεις
& τιµολόγιο έργων

σύνδεσης Πελατών & Παραγωγών στο Σύστηµα

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για Α.Π.Ε. &
διατύπωση όρων για την εκτός σχεδίου δόµηση

Βασικές ρυθµίσεις του Ν. 3468/2006

•

∆ιατηρεί και ενισχύει το ευνοϊκό καθεστώς τιµολόγησης που στηρίζεται στη
σχετική γερµανική νοµοθεσία, ενισχύοντας τις τιµές στη περίπτωση των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων µέχρι 60% υψηλότερα σε σχέση µε τις
προηγούµενες,

•

Εξορθολόγησε και απλοποίησε τη διαδικασία αδειοδότησης µε τη δηµιουργία
δύο συντονιστικών οργάνων σε διυπουργικό και υπηρεσιακό επίπεδο
αντίστοιχα,

•

Εισήγαγε καθεστώς αυστηρής παρακολούθησης των κατόχων αδειών για την
τήρηση των νόµιµων υποχρεώσεών τους,

•

Παρέχει δυνατότητα εγκατάστασης υπεράκτιων (offshore) αιολικών πάρκων,
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•

Ολοκληρώνει την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τις απαιτήσεις του
άρθρου 5 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ, µέσω της δηµιουργίας συστήµατος
έκδοσης πιστοποιητικών προέλευσης ανανεώσιµης ενέργειας,

•

Βελτιώνει τους όρους των συµβάσεων πώλησης ανανεώσιµης ενέργειας,

•

Αυξάνει το όριο ισχύος των µικρών υδροηλεκτρικών έργων που εντάσσονται
στο νόµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιλέξαµε να µελετήσουµε και να
κάνουµε µετρήσεις σε νόµους που προέρχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον
τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Ως γνωστόν , ο κλάδος των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας έχει καταστεί σηµαντική αναπτυξιακή συνιστώσα
της χώρας τα τελευταία χρόνια. Στους νόµους εντοπίζουµε πολλές τροποποιήσεις,
αντικαταστήσεις, καταργήσεις άρθρων, η ύπαρξη άσχετων µε το κύριο αντικείµενο
ρύθµισης του νόµου διατάξεις δυσχέραιναν την πορεία της έρευνας. Συνεπώς, τόσο η
επιλογή των νόµων ανάµεσα σε ένα αρκετό αριθµό νοµοθετηµάτων όσο και η µελέτη
αυτών εξελίχθηκε σε δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία.
Επιλέξαµε νοµοθετήµατα τα οποία είχαν ουσιαστικό χαρακτήρα. Η έρευνα
µας επικεντρώνεται ενδεικτικά σε 4 νοµοθετήµατα στα οποία η εκάστοτε κυβέρνηση
είχε ως άµεσο στόχο την Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας, την Απελευθέρωση αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Παραγωγή
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας καθώς και την Επιτάχυνση
της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση κλιµατικής
αλλαγής.
Η έρευνα και οι µετρήσεις έγιναν σε κάθε άρθρο ξεχωριστά. Απαραίτητο ήταν
να γίνει η επιλογή των δεικτών µέτρησης . Σε κάθε νοµό έγινε διάκριση ανάµεσα σε
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άρθρα αφηρηµένου και συγκεκριµένου περιεχοµένου41 και στη 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, διατάξεις42.
Ακόµα µετρήθηκε η προβλεπόµενη και τελικά εκδοθείσα ειδική νοµοθετική
ύλη (υπουργικές αποφάσεις ΥΑ και προεδρικά διατάγµατα Π∆). Εντοπίζαµε κάθε
φορά και τη χρονολογία έκδοσης αυτών , προκειµένου να διαπιστώσουµε τη χρονική
απόσταση της ψήφισης του νόµου και της έκδοσης ΥΑ και της Π∆.
Πέρα των µετρήσεων, µελετήθηκαν οι Εισηγητικές Εκθέσεις των προς
ψήφιση νοµοσχεδίων και τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της Βουλής.
Με στόχο να οδηγηθούµε σε χρήσιµα συµπεράσµατα για τον τρόπο νοµοθετικής
παραγωγής εξετάστηκαν παράγοντες όπως η εγγύτητα στο χρόνο των εκλογών , το
ποσοστό εδρών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η εσωτερική συνοχή του
κυβερνώντος κόµµατος και η σύγκλιση προτιµήσεων ανάµεσα σε κυβέρνηση και
αντιπολίτευση.
Μέσα,

λοιπόν

παρακολουθήσαµε

την

από

µια

πορεία

διαφορετική
4

προσέγγιση

νοµοθετηµάτων

των

εντοπίσαµε

νόµων,

σηµαντικά

χαρακτηριστικά της µεταρρυθµιστικής νοµοθετικής παραγωγής. Στο επόµενο
κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσµατα της έρευνας και διαπιστώνουµε αν τελικά
εφαρµόστηκε ο νόµος , αν υλοποιήθηκαν κάποιες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες κα
σε ποιο βαθµό επιτεύχθηκε αυτό.

41

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.
42
∆είκτης µέτρησης ήταν ξανά ο αριθµός των λέξεων.
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4.2 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Aκολουθούν τα πορίσµατα της έρευνας που διεξήχθη σε 4 βασικά
νοµοθετήµατα. Οι νόµοι που µελετήθηκαν είναι οι εξής:
1. Ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α’ 168/07/10/1994)
Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και από
συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις
2. Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’286/22/12/1999)
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής
πολιτικής και λοιπές διατάξεις.
3. 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.
4. 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.

Καταρχάς γίνεται αναφορά στους στόχους και στις βασικότερες παρεµβάσεις
που επέρχονται µε τη θέσπιση των νόµων, σύµφωνα µε τις εισηγητικές εκθέσεις.
Επιπρόσθετα καταγράφονται διαπιστώσεις και παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τη
διεξαγωγή της έρευνας και τη µελέτη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Βουλής
Τέλος, συνοπτικά καταγράφονται τα βασικά πορίσµατα της έρευνας.
Στη συνέχεια παρατίθενται σε πίνακα συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα της
έρευνας ανά νόµο και ειδικότερα: αριθµός άρθρων συγκεκριµένου, αφηρηµένου
περιεχοµένου και άρθρων µε άσχετες προς το κύριο αντικείµενο του νόµου διατάξεις,
σύνολο λέξεων ανά κατηγορία άρθρων (όπως προαναφέρθηκαν), ποσοστό % που
καλύπτουν στο σύνολο του νόµου (σε σύνολο λέξεων), συνολικός αριθµός λέξεων
του νόµου, αριθµός προβλεποµένων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών
αποφάσεων και αριθµός εκδοθέντων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών
αποφάσεων. Στα εκδοθέντα Π∆ και ΥΑ υπάρχουν δύο αριθµοί. Εκτός παρενθέσεως
αναφέρεται ουσιαστικά ο αριθµός των διατάξεων του νόµου που παρείχαν
εξουσιοδότηση προς έκδοση Π∆ και ΥΑ και εντός παρενθέσεως ο συνολικός αριθµός
των

εκδοθέντων

νοµοθετικών

πράξεων.

Έγινε

αυτή

η

διάκριση

καθώς
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κατ’εξουσιοδότηση µιας διάταξης νόµου, δύναται να εκδοθούν περισσότερα από ένα
Π∆ ή ΥΑ43.
Σε παράρτηµα 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 παρατίθενται είναι τα εξής:

καταγραφή της χρονολογίας έκδοσης

των Π.∆. και

των Υ.Α. Σε πίνακες

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

άρθρων

συγκεκριµένου

,

αφηρηµένου

περιεχοµένου,

αριθµός

προβλεπόµενων Π∆ και ΥΑ και αριθµός εκδοθέντων Π∆ και ΥΑ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην πορεία της έρευνας, είχαµε την ευκαιρία να
οδηγηθούµε σε χρήσιµες διαπιστώσεις σχετικά µε τα νοµοθετική παραγωγή.
µελετώντας απλά τους νόµους και πριν καν ξεκινήσουµε τις µετρήσεις.
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Η διοίκηση µπορεί να κάνει, επανειληµµένα, χρήση µιας νοµοθετικής εξουσιοδότησης, εκτός αν
προβλέπεται ρητά ή προκύπτει ότι η έκδοση της διοικητικής κανονιστικής πράξης µπορεί να γίνει µόνο
µια φορά. Στην περίπτωση που η θέληση του νοµοθέτη είναι να γίνει µια µόνο φορά χρήση της
νοµοθετικής εξουσιοδότησης, πρέπει να διευκρινίζεται µε την ανάλογη φράση. Η διάταξη του νόµου,
που παρέχει τη νοµοθετική εξουσιοδότηση µπορεί να προβλέπει ορισµένη προθεσµία για την έκδοση
της κανονιστικής πράξης. Εφόσον δεν ορίζεται ρητά ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια ότι η προθεσµία
αυτή είναι αποκλειστική θεωρείται ενδεικτική. Όπου η πρόθεση του νοµοθέτη είναι να παράσχει την
εξουσιοδότηση για ορισµένη µόνο προθεσµία, πρέπει να ορίζεται ρητά ότι η προθεσµία που
προβλέπεται είναι αποκλειστική.
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Ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α’ 168/07/10/1994)
Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και από
συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις

Μετά την ενεργειακή κρίση και την απότοµη αύξηση των τιµών του
πετρελαίου κατά τη δεκαετία του '70, το ενδιαφέρον της παγκόσµιας Κοινότητας
στράφηκε προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Το ενεργειακό αποτελεί για τη χώρα µας ένα από τα βασικότερα προβλήµατα.
Η ορθολογική διαχείριση του τοµέα ενέργειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, αλλά και γι' αυτή καθ' αυτή την ασφάλεια και
την εθνική µας ανεξαρτησία.
Η ψήφιση του παρόντος νόµου στοχεύει στην ανάπτυξη των φυσικών µας
ενεργειακών πόρων, µε έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η 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.
Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σηµασία που θα µπορούσαν να έχουν οι Α.Π.Ε.
στην κάλυψη του εθνικού ενεργειακού ισοζυγίου, γίνεται προσπάθεια για την πλήρη
ενσωµάτωση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας και η ουσιαστική
ανάπτυξη και εκµετάλλευση των Α.Π.Ε. τίθεται ως στόχος πρώτης προτεραιότητας.
Επιπρόσθετα, προωθείται η υλοποίηση ενός ρεαλιστικού προγράµµατος
ανάπτυξης των Α.Π.Ε., το οποίο θα εναρµονίζεται µε τα προγράµµατα ανάπτυξης των
υπόλοιπων ενεργειακών τοµέων της χώρας µε επενδύσεις του δηµόσιου αλλά και του
ιδιωτικού τοµέα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι επενδύσεις εντατικής εκµετάλλευσης
του δυναµικού των Α.Π.Ε. θα συµβάλει ουσιαστικά και στη δραστηριοποίηση του
εγχώριου κατασκευαστικού αλλά και του βιοµηχανικού τοµέα, µέσα από µεταφορά
τεχνολογίας και προγραµµάτων συµπαραγωγής µε ξένες βιοµηχανικές επιχειρήσεις.
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. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο νόµος αυτός ψηφίστηκε
στην αρχή της κυβερνητικής θητείας , γεγονός που θα επέτρεπε να δοκιµαστεί σε
συνθήκες µάλλον ευνοϊκές. Η ψήφιση του νοµοσχέδιου έγινε την 23/09/1994 ενώ 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
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Τεχνολογίας και Εµπορίου κ. Κωνσταντίνος Σηµίτης, καθώς και αρµόδιοι
υπηρεσιακοί παράγοντες.

4.3.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2244/1994.

ΝΟΜΟΣ

Σύνολο

Ποσοστό επί

Σύνολο

Ποσοστό

Σελίδες

2244/1994

άρθρων

του συνόλου

λέξεων

επί του

Νόµου

του άρθρου

συνόλου
των λέξεων

4

Άρθρα

36,36%

1.444

30,03%
-

Αορίστου
Περιεχοµένου
Άρθρα

7

63,64%

3.366

69,97%

-

-

-

-

-

-

11

100%

4.810

100%

8

Συγκεκριµένου
Περιεχοµένου
Λοιπές
∆ιατάξεις
Σύνολο

Προβλεπόµενα

Εκδοθέντα δευτερογενή

δευτερογενή ∆ιοικητικά

∆ιοικητικά µέτρα

µέτρα

Π∆ , ΥΑ

Π∆ , ΥΑ
ΝΟΜΟΣ

16 ΥΑ

6 ΥΑ

2244/1994

3 Π∆

1 Π∆

O νόµος αποτελείται από 11 άρθρα, τα 4 είναι αορίστου περιεχοµένου και τα
7 συγκεκριµένου.
Τα άρθρα είναι τα εξής:
Άρθρο 1: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
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Άρθρο 2: ∆ιάθεση ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο 3: Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας
Άρθρο 4: Κυρώσεις
Άρθρο 5: Γενικές διατάξεις
Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 7: Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας
Άρθρο 8.
Άρθρο 9.
Άρθρο 10: Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 11.
Σε αυτόν τον νόµο το ποσοστό των συγκεκριµένων λέξεων είναι 69,97%
έναντι των αφηρηµένων λέξεων 30,03%. Προβλέπονται 16 ΥΑ και 3 Π∆ εκ των
οποίων έχουν εκδοθεί 6 ΥΑ κατ΄εξουσιοδότηση και 1 Π∆. Είναι αξιοσηµείωτο να
τονίσουµε το γεγονός ότι κάποιες ΥΑ ή κάποια Π∆ προβλέπονταν σε διάφορες
παραγράφους οι οποίες καταργήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν από µεταγενέστερους
νόµους.
Το σχέδιο αυτού του νόµου το αποδέχτηκαν κατ' αρχήν, κατ' άρθρο και στο
σύνολό του, κατά πλειοψηφία και εισηγήθηκαν την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως
διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τον παριστάµενο Υπουργό Βιοµηχανίας,
Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εµπορίου κ. Κ. Σηµίτη.
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Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’286/22/12/1999)
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής
πολιτικής και λοιπές διατάξεις

Η κυβέρνηση ορµώµενη από την

Οδηγία 96/92 Ε.Κ. "σχετικά µε τους

κοινούς κανόνες" για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θέσπισε και ψήφισε
τον Ν.2773/1999. Σκοπός του Νόµου 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.
Ο παρόν νόµος έχει τις εξής επιδιώξεις:
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 .
O Ν.2773/1999 ψηφίστηκε στην κοινοβουλευτική περίοδο 1996-2000 και
πιο συγκεκριµένα στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Οι εκλογές της 22ας
Σεπτεµβρίου 1996, ανέδειξαν νικητή το ΠΑ.ΣΟ.Κ αφού 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. Ο
Κ.Σηµίτης ήταν πλέον πολιτικά έτοιµος να προωθήσει τη µεταρρύθµιση στον τοµέα
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. H ψήφιση του νοµοσχεδίου έγινε στις
07/12/1999 ενώ 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.
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4.3.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2773/1999

ΝΟΜΟΣ

Σύνολο

Ποσοστό επί

Σύνολο

Ποσοστό

Σελίδες

2773/1999

άρθρων

του συνόλου

λέξεων

επί του

Νόµου

του άρθρου

συνόλου
των λέξεων

Άρθρα

21

44,68%

4.820

37,13%

-

25

53,19%

7.999

61,63%

-

1

2,13%

160

1,23%

-

47

100%

12.979

100%

18

Αορίστου
Περιεχοµένου
Άρθρα
Συγκεκριµένου
Περιεχοµένου
Λοιπές
∆ιατάξεις
Σύνολο

Προβλεπόµενα

Εκδοθέντα δευτερογενή

δευτερογενή ∆ιοικητικά

∆ιοικητικά µέτρα

µέτρα

Π∆ , ΥΑ

Π∆ , ΥΑ
ΝΟΜΟΣ

20 ΥΑ

11 ΥΑ

2773/1999

8 Π∆

6 Π∆

O νόµος αποτελείται από άρθρα 47 άρθρα. Πρόκειται για ένα νόµο ειδικό
αφού αποτελείται από 25 άρθρα (53,19%) συγκεκριµένου περιεχοµένου, 21 άρθρα
(44,68%) αορίστου χρόνου και 1 (2,13) άρθρο που περιέχει λοιπές διατάξεις.
Τα κεφάλαια των άρθρων είναι τα εξής:
Κεφάλαιο Α΄: Γενικές ∆ιατάξεις
Κεφάλαιο Β΄: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε)
Κεφάλαιο Γ΄: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
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Κεφάλαιο ∆΄: Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κεφάλαιο Ε΄: ∆ιανοµή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κεφάλαιο ΣΤ΄: Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Επιλέγοντες και Μη
Επιλέγοντες πελάτες.
Κεφάλαιο Ζ΄: Κανονισµός Αδειών – Τιµολόγια – Τήρηση Λογαριασµών.
Κεφάλαιο Η΄: Κανόνες Ασφαλείας – Ποινικές και ∆ιοικητικές Κυρώσεις
Κεφάλαιο Θ΄: Κύρωση Σύµβασης ΓΕΝ.Ο.Π./∆.Ε.Η Υπουργού Ανάπτυξης
Κεφάλαιο Ι΄: Συµπαραγωγή και Παραγωγή από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.)
Κεφάλαιο ΙΑ΄: Μεταβατικές ∆ιατάξεις και Μετατροπή της ∆.Ε.Η σε ανώνυµη
εταιρεία.

Ο συνολικός αριθµός των λέξεων είναι 12.979. Σε αυτόν τον νόµο το
ποσοστό των συγκεκριµένων λέξεων είναι 61,63% έναντι των αφηρηµένων λέξεων
37,13%.
Προβλεπόταν η έκδοση 20 ΥΑ και 8 Π∆. Εκδόθηκαν 11 ΥΑ κατ’εξουσιοδότηση και
6 Π∆ κατ’εξουσιοδότηση.
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, όπως
διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τον παριστάµενο Υπουργό Ανάπτυξης κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο.
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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

H Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναγνωρίζει την ανάγκη προαγωγής των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) ως µέτρου προτεραιότητας, δεδοµένου ότι η
εκµετάλλευση τους συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βιώσιµη
ανάπτυξη. Με τον παρόν νόµο 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 τη διασφάλιση της αυξηµένης διείσδυσης της παραγόµενης από
αυτές ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, µε πλήρη αξιοποίηση
του διαθέσιµου δυναµικού. Γενικότερα πέρα των υφιστάµενων κενών το ανωτέρω
νοµοθετικό πλαίσιο αναφέρεται στην πρόβλεψη ειδικών ρυθµίσεων σχετικών µε τη
διαδικασία αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε , δεν περιλαµβάνει τις αναγκαίες ρυθµίσεις
που αφορούν ορισµένες µορφές Α.Π.Ε (θαλάσσια, αιολικά πάρκα) ή αντιµετωπίζει
ανεπαρκώς και ελλιπώς άλλες µορφές Α.Π.Ε. (υβριδικά, γεωθερµία) µε αποτέλεσµα
να προκύπτει εγγενής αδυναµία προώθησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
και από αυτές τις µορφές Α.Π.Ε.
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. Επιπλέον , σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν
από τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/77 ΕΚ (άρθρα 4 και 6), έχουν ήδη καταρτισθεί οι
αναγκαίες κανονιστικές ρυθµίσεις που θα πλαισιώνουν , ως εφαρµοστικές τις
διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου. Επίσης ενσωµατώνεται η περιβαλλοντική
διάσταση της υλοποίησης έργων Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α σε πρώιµο στάδιο
σχεδιασµού, µε την πρόβλεψη για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής µετά την
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση.
Ο Ν. 3468/2006 ψηφίστηκε στην κοινοβουλευτική περίοδο 2004- 2007 όπου
διεξήχθησαν πρόωρες εκλογές. Πρώτο κόµµα στην εκλογική αναµέτρηση εξελέγει η
Ν∆ µε 45,36 % και 166 έδρες µετά από µια πολυετή διακυβέρνηση του κόµµατος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το παρόν νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στις 06/06/2006 και συζητήθηκε στις
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23/05/2006 , 30/05/2006 , 31/05/2006 Πρωί , 31/05/2006 Απόγευµα ,01/06/2006. Στις
συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτριος Σιούφας , ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Νεράντζης, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί
παράγοντες.

4.3.3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3468/2006.

ΝΟΜΟΣ

Σύνολο

Ποσοστό επί

Σύνολο

Ποσοστό

Σελίδες

3468/2006

άρθρων

του συνόλου

λέξεων

επί του

Νόµου

του άρθρου

συνόλου
των λέξεων

Άρθρα

17

51,52%

8.068

52,41%

-

13

39,39%

5.672

36,84%

-

3

9,09%

1.655

10,75%

-

33

100%

15.395

100%

22

Αορίστου
Περιεχοµένου
Άρθρα
Συγκεκριµένου
Περιεχοµένου
Λοιπές
∆ιατάξεις
Σύνολο

Προβλεπόµενα

Εκδοθέντα δευτερογενή

δευτερογενή ∆ιοικητικά

∆ιοικητικά µέτρα

µέτρα

Π∆ , ΚΥΑ , ΥΑ

Π∆ , ΥΑ
ΝΟΜΟΣ

16 ΥΑ

3468/2006

1 Π∆

9 ΥΑ
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O νόµος αποτελείται από 33 άρθρα, τα 17 (51,52%) είναι αορίστου
περιεχοµένου τα 13 (39,39%) συγκεκριµένου και τα 3 (9,09) είναι άρθρα που
περιέχουν καταργούµενες διατάξεις και λοιπές διατάξεις.
Τα κεφάλαια των άρθρων είναι τα εξής:
Κεφάλαιο Α΄
Κεφάλαιο Β΄: Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κεφάλαιο Γ΄: Εγκατάσταση Σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α και ∆ιάθεση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κεφάλαιο ∆΄: Τιµολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κεφάλαιο Ε΄: Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε.
Κεφάλαιο ΣΤ΄: Όργανα Συντονισµού και Προώθησης Επενδύσεων στους τοµείς
Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Κεφάλαιο Ζ΄: Τροποποιούµενες ∆ιατάξεις
Κεφάλαιο Η΄: Λοιπές ∆ιατάξεις
Κεφάλαιο Θ΄: Μεταβατικές και Τελικές ∆ιατάξεις

Σε αυτόν τον νόµο το ποσοστό των αφηρηµένων λέξεων είναι 52,41% έναντι
των συγκεκριµένων λέξεων 36,84% ενώ ο συνολικός αριθµός των λέξεων είναι
15.395. Προβλέπονται 16 ΥΑ εκ των οποίων έχουν εκδοθεί 9 ΥΑ κατ’εξουσιοδότηση
και 1 Π∆ το οποίο δεν έχει εκδοθεί.
Το σχέδιο αυτού του νόµου η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου το
ψήφισε κατά πλειοψηφία, κατ’αρχήν , κατ’άρθρο και στο σύνολο του. Η Επιτροπή
έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις που πρότειναν οι
παριστάµενοι Υπουργός και Υφυπουργός Ανάπτυξης κ.κ ∆ηµήτριος Σιούφας και
Αναστάσιος Νεράτζης, αντίστοιχα καθώς και Βουλευτές και µέλη της Επιτροπής.
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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.

Σκοπός του παρόντος νόµου 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.
Βασικός µοχλός υλοποίησης των παραπάνω στόχων του νοµοσχεδίου είναι η
αναδιάρθρωση και ορθολογικοποίηση της -ανορθολογικής και αδιέξοδης µέχρι
σήµερα- αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων Α.Π.Ε., έτσι ώστε:
α) να µειωθεί δραστικά ο συνολικός χρόνος αδειοδότησής τους, από 3-5
χρόνια που είναι σήµερα, σε λιγότερο από 8-10 µήνες συνολικά, β) να τηρούνται
αυστηρά οι τιθέµενες από το νόµο προθεσµίες γνωµοδότησης/αδειοδότησης, γ) να
καθορίζεται επακριβώς το περιεχόµενο κάθε γνωµοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η
διαφάνεια, η ισότιµη µεταχείριση και η αποτελεσµατικότητα της όλης αδειοδοτικής
διαδικασίας, και δ) να υπάρχει παράλληλη, κατά το δυνατόν, ροή των επί µέρους
σταδίων της αδειοδοτικής διαδικασίας, που µέχρι σήµερα εκτελούνται σειριακά. Η
επερχόµενη µε το παρόν σηµαντικότατη εξοικονόµηση χρόνου στην αδειοδοτική
διαδικασία των έργων Α.Π.Ε.
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.
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Ο Ν.3851/2010 ψηφίστηκε τον Μαϊo του 2010. Οι εκλογές διενεργήθηκαν τον
Οκτώβριο του 2009. Πρώτο κόµµα στην εκλογική αναµέτρηση εξελέγει το ΠΑ.ΣΟ.Κ
µε ποσοστό 43,92% και 160 έδρες. Από ότι παρατηρούµε η κατάθεση αυτού του
νοµοσχεδίου διενεργήθηκε στις αρχές της κοινοβουλευτικής τους θητείας. Τον παρόν
νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στις 25/05/2010 ενώ συζητήθηκε στις 13/05/2010,
18/05/2010, 19/05/2010 , 25/05/2010. 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.

4.3.4 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3851/2010

ΝΟΜΟΣ

Σύνολο

Ποσοστό επί

Σύνολο

Ποσοστό

Σελίδες

3851/2010

άρθρων

του συνόλου

λέξεων

επί του

Νόµου

του άρθρου

συνόλου
των λέξεων

Άρθρα

8

42,1%

3.905

18,9%

-

10

52,63%

15.043

73%

-

1

5,26%

1.656

8,03%

-

19

100%

20.604

100%

27

Αορίστου
Περιεχοµένου
Άρθρα
Συγκεκριµένου
Περιεχοµένου
Λοιπές
∆ιατάξεις
Σύνολο

54

Προβλεπόµενα

Εκδοθέντα δευτερογενή

δευτερογενή ∆ιοικητικά

∆ιοικητικά µέτρα

µέτρα

Π∆ , ΚΥΑ , ΥΑ

Π∆ , ΚΥΑ , ΥΑ
ΝΟΜΟΣ

29 ΥΑ

-

3851/2010

1 Π∆

-

O νόµος αποτελείται από 19 άρθρα, τα 8 (42,1%) είναι αορίστου
περιεχοµένου τα 10 (52,63%) συγκεκριµένου και τo 1 (5,26%) άρθρο περιέχει λοιπές
διατάξεις.
Τα άρθρα είναι τα εξής:
Άρθρο 1: Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε
Άρθρο 2: Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε ή Σ.Η.Θ.Υ.Α
Άρθρο 3: Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Π.Ο) και άδειες εγκατάστασης
και λειτουργίας.
Άρθρο 4: Ένταξη και σύνδεση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε
Άρθρο 5: Ορθολογικοποίηση της τιµολόγησης ενέργειας που παράγεται από
σταθµούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α
Άρθρο 6: (Πρόσθεση νέου άρθρου)
Άρθρο 7: Ειδικό τέλος και παροχή στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου
εγκαθίστανται καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Α.Π.Ε
Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής.
Άρθρο 9: Θέµατα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε
Άρθρο 10: Εφαρµογή Α.Π.Ε στα κτίρια
Άρθρο 11: Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Α.Π.Ε
Άρθρο 12: Λοιπές ∆ιατάξεις
Άρθρο 13: ∆ιάταξη σχετικά µε τις τιµές χονδρικής των πετρελαιοειδών προϊόντων
Άρθρο 14: Τροποποιήσεις του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄)
Άρθρο 15: Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Άρθρο 16: Λατοµεία σχιστολιθικών πλακών
Άρθρο 17: Θέµατα χωροθέτησης εγκατάστασης των Α.Π.Ε
Άρθρο 18: Καταργούµενες διατάξεις
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Άρθρο 19: Έναρξη ισχύος.

Σε αυτόν τον νόµο το ποσοστό των συγκεκριµένων λέξεων είναι 73% έναντι
των αφηρηµένων λέξεων 18,9%. Ο συνολικός αριθµός των λέξεων είναι 20604.
Προβλέπεται η έκδοση κατ’εξουσιοδότηση 29 ΥΑ και 1 Π∆ και δεν εκδόθηκε
κανένα. Πρόκειται για ένα πολύ πρόσφατο νόµο αφού ψηφίστηκε τον Μαϊο. Η
κυβέρνηση δεν πρόλαβε να προωθήσει την έκδοση κάποιου Π∆ ή κάποιας ΥΑ. Ας
µην ξεχνάµε ότι οι ΥΑ και τα Π∆ δεν έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα. Αντιθέτως
εκδίδονται όταν κρίνει η εκάστοτε κυβέρνηση ότι πρέπει να προβεί σε ενέργειες οι
οποίες προβλέπονται από τις αντίστοιχες κατ’εξουσιοδότηση ΥΑ ή Π∆.
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 αφού
έλαβαν υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών , καθώς και
των µελών της.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

O τοµέας των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας τα τελευταία χρόνια έχει
αναπτυχθεί πάρα πολύ. Όλοι προσπαθούν για την ανάπτυξη και την άνθιση αυτού
διότι είναι ένας πάρα πολύ σηµαντικός τοµέας όχι µόνο για την ευκαιρία καινούργιων
θέσεων εργασίας αλλά αντιθέτως για την χρησιµότητα για την ίδια µας την ζωή και
για την προστασία του Περιβάλλοντος. Αυτό είναι γνωστό και από το γεγονός του
ότι το εκάστοτε Υπουργείο µε συγκροτηµένες πολιτικές, στρατηγική και σχέδιο
δράσης, στηρίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη, εφαρµόζει µε συνέπεια πολιτικές, υλοποιεί
δράσεις και υιοθετεί πρωτοβουλίες, προωθεί την χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την Εξοικονόµηση και
Ορθολογική Χρήση ενέργειας ως στόχο πρώτης προτεραιότητας και για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Η ερευνά µου διεξήχθη σε 4 σηµαντικά νοµοθετήµατα έχοντας ως δείκτες
µέτρησης τον αριθµό λέξεων άρθρων, το σύνολο λέξεων κάθε νόµου, τον αριθµό των
άρθρων

αφηρηµένου

προβλεπόµενων
διαταγµάτων,

και

και

συγκεκριµένου

εκδοθέντων

οδηγηθήκαµε

σε

περιεχοµένου

υπουργικών
χρήσιµες

και

αποφάσεων

διαπιστώσεις

και

τον

αριθµό

προεδρικών

αναφορικά

µε

τα

χαρακτηριστικά της νοµοθετικής παραγωγής.
Στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις αναδεικνύονται
σε βασικό παίκτη αρνησικυρίας. Η Κυβέρνηση είναι αυτή που ορίζει ουσιαστικά τη
νοµοθετική ατζέντα και

είναι ο ισχυρός παίκτης στη φάση σχεδιασµού µιας

πολιτικής.

παίκτη

Με

βασικό

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. Μελετώντας τα πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής, γίνεται
αντιληπτό το εξής: σε όλες τις περιπτώσεις η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εκδήλωνε
συστηµατικά την έντονη αντίθεσή της
Οι τρεις νόµοι από τους τέσσερις, που µελετήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας
µας για το πώς νοµοθετούνται οι µεταρρυθµίσεις στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας , ανήκουν στη κατηγορία των συγκεκριµένων νόµων. Με εξαίρεση
το Ν.3468/2006 που περιέχει περισσότερα αφηρηµένα άρθρα.
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Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δυο νόµοι ο Ν.2244/1994 και ο Ν.3851/2010
ψηφίστηκαν στην αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου ενώ ο Ν.2773/ 1999 και ο
Ν.3468/2006(αφηρηµένος νόµος) στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Η ανωτέρω διαπίστωση δείχνει µια τάση του εκάστοτε κυβερνώντος
κόµµατος, να θεσπίζει ειδικούς µεταρρυθµιστικούς νόµους στην αρχή της περιόδου
διακυβέρνησης του, γεγονός που θα τούς επιτρέψει να δοκιµαστούν σε συνθήκες
µάλλον ευνοϊκές και µε στόχο προφανώς τη µεγαλύτερη πιθανότητα υλοποίησης
αυτών.
Καθώς οι περισσότεροι νόµοι µας είναι ειδικοί θα περίµενε κανείς να
περιέχουν λίγες εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση Π∆ και ΥΑ από τη
διοίκηση. Στην πράξη, ωστόσο, προβλέπονται αρκετές εξουσιοδοτήσεις για έκδοση
δευτερογενούς νοµοθεσίας. Παρόλα αυτά εκδίδονται κατά µέσο όρο, κάτι
περισσότερες από τις µισές προβλεπόµενες ΥΑ και πολύ λίγα Π∆. Αυτό υποδηλώνει
αφενός την πρόθεση του εκάστοτε υπουργού

να «κρατήσει» για τον ίδιο στην

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 Π∆, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας προληπτικό έλεγχο,
να εµποδίσουν την έκδοση τους και να «ακυρώσουν», κατ’ επέκταση, τη
µεταρρύθµιση.
Η µέτρηση της ειδικής νοµοθετικής ύλης δυσχεραινόταν καθώς εντοπίζαµε το
εξής: στο προοίµιο των υπουργικών αποφάσεων οι εξουσιοδοτήσεις αναφέρονταν
συχνά σε νόµο γενικά και όχι σε συγκεκριµένη διάταξη. Αυτό, πλέον, επιδιώκεται να
περιοριστεί, καθώς σύµφωνα µε Εγκύκλιο του Πρωθυπουργού για την Καλή
Νοµοθέτηση(Υ190/2006), θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο προοίµιο των
κανονιστικών πράξεων44.
Η έλευση άλλου κόµµατος στην εξουσία συνεπαγόταν τροποποιήσεις,
αντικαταστάσεις,

καταργήσεις

νόµων.

Πολλοί

νόµοι

χαρακτηρίζονταν

από

αντιφάσεις, επέρχονταν σε πολλές περιπτώσεις τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις,
καταργήσεις άρθρων, µε αποτέλεσµα και κάποιες καινοτοµίες εκσυγχρονιστικές, που
εισάγονται, να µην µπορούν πραγµατικά να αποδώσουν. Όµως οι συχνές
τροποποιήσεις του νοµικού πλαισίου υπονοµεύουν τη νοµιµοποίησή τους και τις
44

Στο οποίο είναι απαραίτητο να αναφέρονται µόνο οι συγκεκριµένες εξουσιοδοτικές διατάξεις και να
αποφεύγεται η γενική αναφορά σε νόµους
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καθιστούν ευάλωτες σε ευκαιριακές εκδηλώσεις πιέσεων και παρακάµψεων εκ
µέρους ποικίλων συµφερόντων.
Επίσης, επειδή δεν έχουν διακοµµατική συναίνεση είναι προσωποπαγώς
ταυτισµένες µε τον εµπνευστή υπουργό τους, οι µεταρρυθµίσεις ακυρώνονται ή
αλλάζουν όχι µόνο όταν αλλάζει η κυβέρνηση µετά από εκλογές, αλλά και όταν
µετασχηµατίζεται η κυβέρνηση µε νέους υπουργούς, κάτι που γίνεται πάρα πολύ
συχνά στην Ελλάδα45.
Η Ελλάδα είναι µια χώρα που 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 καταστρατηγούνται στο στάδιο της
υλοποίησης εφόσον σηµαντικό ποσοστό των δευτερευόντων εργαλείων πολιτικής που
προβλέπουν µένουν ανενεργά.
Απαιτείται υπεύθυνη πολιτική βούληση, ακοµµάτιστες και γενναίες
αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό που χρειάζεται

είναι µια συνεπής

µεταρρυθµιστική πολιτική ηγεσία, ταγµένη να παρακολουθεί και να ελέγχει όλα τα
στάδια της µεταρρύθµισης. Η σηµασία του παράγοντα αυτού φάνηκε και µέσα από
την έρευνα που διεξήχθη. Υλοποίηση των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών υπήρξε,
σε όσες περιπτώσεις επικράτησε η ισχυρή πολιτική βούληση.
Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας έχουν καταστεί σηµαντική αναπτυξιακή
συνιστώσα της χώρας τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές του 2007, η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) παρουσίασε µια νέα ενεργειακή πολιτική η οποία θα αποτελέσει
αποφασιστικό βήµα προς την οικονοµία χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας που θα
είναι ασφαλέστερη, ανταγωνιστικότερη και περισσότερο αειφόρος. Η κοινή
ενεργειακή πολιτική είναι επιβεβληµένη για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση
των σηµερινών ενεργειακών προκλήσεων, που είναι κοινές σε όλα τα κράτη µέλη. Με
την κοινή ενεργειακή πολιτική, η ενέργεια επανεντάσσεται στον πυρήνα των
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς και για την ίδια την Ελλάδα.
Η χώρα µας είναι σε θέση για ριζικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις αλλά
χρειάζονται πολιτικές ηγεσίες µε όραµα και θάρρος και µε την δυνατότητα

να

αναλάβουν το πολιτικό κόστος που αυτό συνεπάγεται. Η εναλλαγή των Κυβερνήσεων
45

∆ιοίκηση και Κοινωνία, Αθήνα: Θεµέλιο
Μακρυδηµήτρης 1992 Η οργάνωση της κυβέρνησης , Αθήνα – Κοµοτηνή Εκδόσεις: Σάκκουλας
Σελ:90-113
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στην εξουσία δεν θα πρέπει να µεταβάλλει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που
τίθενται, αλλά να επιδιώκει συστηµατικά την επίτευξη των επιδιωκόµενων αλλαγών.
Έτσι το πολιτικό σύστηµα θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στην πρόκληση της
συνεπούς προώθησης µεταρρυθµιστικών προσπαθειών.
Η µεγαλύτερη πρόκληση, λοιπόν, είναι να γίνουν πράξη τα µεταρρυθµιστικά
προγράµµατα. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στον τρόπο που γίνεται

κάθε

νοµοθετική παρέµβαση, γιατί κάθε µέτρο, που λαµβάνεται, έχει επιδράσεις και
συνέπειες στην άσκηση τοµεακών πολιτικών και στην πορεία οργάνωσης του
κράτους.
.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(συνοδεύεται από Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

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.

∆ιατύπωση Όρων Σύνδεσης στο
Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο (Προσφορά)
(∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. / ∆.Ε.Η. Α.Ε.)
Απόφαση Έγκρισης Επέµβασης ή
Παραχώρησης
(Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης / Περιφέρεια)

Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων

Σύµβαση Σύνδεσης µε το Σύστηµα ή
το ∆ίκτυο
(∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. / ∆.Ε.Η. Α.Ε.)

(Περιφέρεια ή Υπουργείο Ανάπτυξης για

Άδεια Εγκατάστασης
τα έργα κατηγορίας Α1 και εντός Natura)

Σύµβαση Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής
Ενέργειας
(∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. / ∆.Ε.Η. Α.Ε.)

Άδεια Λειτουργίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Περιφέρεια ή Υπουργείο Ανάπτυξης για τα έργα κατηγορίας Α1 και εντός Natura)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ

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 παράγραφο και
912 λέξεις. (Προβλέπονται 2 ΥΑ στην παράγραφο §1 και στην § 5 τα οποία δεν
εκδόθηκαν και τα συγκεκριµένα εδάφια α΄ και ε΄ της παρ.1 και 2 έως και 11 του
άρθρου που περιέχουν αυτές τις ΥΑ 1καταργήθηκαν µε το άρθρο 41 του
Ν.2773/1999 ΦΕΚ Α΄286.
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 2 ΥΑ στην παράγραφο 4 και 6 αντίστοιχα. Τα ΥΑ
αυτά δεν εκδόθηκαν.
Άρθρο 4: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
150 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
Άρθρο 5: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρου. Αποτελείται από 9 παραγράφους και
631 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1, και 4 έκδοση Π∆ στην
παράγραφο 6 , έκδοση Π∆ στην παράγραφο 7. Το ΥΑ που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 καταργήθηκε αφού η παράγραφος 4 του Ν.2244/1994 καταργήθηκε µε
το άρθρο 31. Το άρθρο 31 του Ν.3426/2005 ΦΕΚ Α309
Άρθρο 6:συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και
532 λέξεις.
Άρθρο 7: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και
514 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1 , έκδοση ΥΑ στην
παράγραφο 3, έκδοση Π∆, ΥΑ στην παράγραφο 4 , και έκδοση ΥΑ στην παράγραφο
5. Προβλέπεται άλλα 2 ΥΑ στην παράγραφο 3 και 4 αντίστοιχα οι οποίες
αντικαταστάθηκαν: παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε µε το Ν.3297/2004 ΦΕΚ Α΄259
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και το εδάφιο τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26, παράγραφος 1 του
Ν.2545/1997 ΦΕΚ Α΄254.
Άρθρο 8: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρου. Αποτελείται από 4 παραγράφους
553 λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1 , 2 στην παράγραφο 3 και
1 στην παράγραφο 4. Το ΥΑ αυτή εκδόθηκε αλλά 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:

συγκεκριµένου

περιεχοµένου

άρθρο

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

Παρ

Λέξεων

Π∆

Π∆

ΥΑ

ΥΑ

Έτη

(προβλ)

(εκδ)

(προβλ)

(εκδ)

Έκδοσης

Άρθ. 1

Συγκεκριµένο

912

11

-

-

246

-

-

Άρθ. 2

Συγκεκριµένο

774

6

-

-

-

-

-

Άρθ. 3

Συγκεκριµένο

408

7

-

-

2

-

-

Άρθ. 4

Συγκεκριµένο

150

3

-

-

1

-

1996

Άρθ. 5

Αφηρηµένο

631

9

2

247

1(10)

1995,
1996,
1999,
2001 ,
2002 ,
2003 ,
2007 ,
2008,
2009

Άρθ. 6

Συγκεκριµένο

532

7

Άρθ. 7

Αφηρηµένο

514

6

1

1(8)

548

2(182)

Π∆:
1995,
1996,
1997,
2000
ΥΑ:
19951998 ,

46

Τα συγκεκριµένα εδάφια α΄ και ε΄ της παρ.1 και 2 έως και 11 του άρθρου που περιέχουν αυτές τις
ΥΑ 1καταργήθηκαν µε το άρθρο 41 του Ν.2773/1999 ΦΕΚ Α΄286.
47
Η 1 ΥΑ καταργήθηκε αφού η παράγραφος 4 του Ν.2244/1994 καταργήθηκε µε το άρθρο 31. Το
άρθρο 31 του Ν.3426/2005 ΦΕΚ Α309.
48 Προβλέπεται 2 ΥΑ στην παράγραφο 3 και 4 αντίστοιχα οι οποίες αντικαταστάθηκαν: παράγραφος 3
αντικαταστάθηκε µε το Ν.3297/2004 ΦΕΚ Α΄259 και το εδάφιο τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 26, παράγραφος 1 του Ν.2545/1997 ΦΕΚ Α΄254.
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2000 ,
20022009
Άρθ.8

Συγκεκριµένο

553

4

-

-

449

2

Άρθ. 9

Αφηρηµένο

277

4

-

-

-

-

Άρθ. 10

Συγκεκριµένο

37

-

-

-

-

Άρθ.11

Αφηρηµένο

22

1

-

-

49

1996
-

-

Όλοι οι παράγραφοι του άρθρου 8 καταργήθηκαν µε το άρθρο 31 του Ν.3175/203, ΦΕΚ Α΄207.
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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: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και
558 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1 η οποία εκδόθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 4: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 14 παραγράφους και
763 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 11. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
Άρθρο 5: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρου. Αποτελείται από 6 παραγράφους και
591 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση Π∆ στην παράγραφο 3. Το Π∆ αυτό εκδόθηκε.
Άρθρο 6:αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 54
λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2 η οποία εκδόθηκε.
Άρθρο 7:συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και
266 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 6. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
Άρθρο 8: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 268
λέξεις. Προβλέπεται έκδοση Π∆ στην παράγραφο 1.Το Π∆ αυτό εκδόθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 9: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και
143 λέξεις.
Άρθρο 10: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και
150 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. ∆εν εκδόθηκε.
Άρθρο 11: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους
των 453 λέξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 12: αφηρηµένο περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και 96
λέξεις.
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Άρθρο 13: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 68
λέξεις.
Άρθρο 14: συγκεκριµένο περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και
105 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση Π∆ στην παράγραφο 1. Το Π∆ αυτό εκδόθηκε.
Άρθρο 15: συγκεκριµένο περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και
386 λέξεις.
Άρθρο 16: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και
274 λέξεις
Άρθρο 17: αφηρηµένο περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 88
λέξεις
Άρθρο 18: αφηρηµένο περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και
334 λέξεις.
Άρθρο 19: συγκεκριµένο περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και
361 λέξεις.
Άρθρο 20: αφηρηµένο περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και
340 λέξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 21:αφηρηµένο περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και 65
λέξεις.
Άρθρο 22:συγκεκριµένο περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και
309 λέξεις.
Άρθρο 23: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους και
337 λέξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 24:αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 5 παραγράφους και
219 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3.Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
Άρθρο 25: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
185 λέξεις.
Άρθρο 26: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
133 λέξεις.
Άρθρο 27: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
108 λέξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 28: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
581 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1, ΥΑ στην παράγραφο 2 και
ΥΑ στην παράγραφο 3. Εκδόθηκε µόνο 1 ΥΑ.
Άρθρο 29: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
249 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
Άρθρο 30: αφηρηµένου 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 Π∆ στην παράγραφο 1 και 1 ΥΑ. Το Π∆ αυτό δεν
εκδόθηκε το ΥΑ.
Άρθρο 32:συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους των
72 λέξεων.
Άρθρο 33: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους
των 136 λέξεων. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1.Το ΥΑ αυτό εκδόθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 34: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 13 παραγράφους
των 1.827 λέξεων. Προβλέπεται έκδοση Π∆ στην παράγραφο 2,έκδοση ΥΑ στην
παράγραφο 7 (αντικατάσταση), έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 8, έκδοση ΥΑ στην
παράγραφο 9, έκδοση Π∆ στην παράγραφο 10. Εκδόθηκαν 1 Π∆ και 3 ΥΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Άρθρο 35: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους
των 165 λέξεων.
Άρθρο 36:αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους των
125 λέξεων.
Άρθρο 37:συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 2 παραγράφους των
77 λέξεων.
Άρθρο 38: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο: Αποτελείται 7 παραγράφους των
404 λέξεων. Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2,και ΥΑ στην παράγραφο
5. ∆εν εκδόθηκε κανένα.
Άρθρο 39:συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους των
109 λέξεων. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4. ∆εν εκδόθηκε.
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Άρθρο 40: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους
των 140 λέξεων.
Άρθρο 41:συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο των
51 λέξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
Άρθρο 42:αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους των
457 λέξεων. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1. Το ΥΑ αυτό εκδόθηκε.
Άρθρο 43:συγκεκρµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και
220 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση Π∆ στην παράγραφο 1. Το Π∆ αυτό εκδόθηκε.
Άρθρο 44: αφηρηµένου Περιεχοµένου Άρθρο 160 λέξεις. Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 45:αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους των
405 λέξεων. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2 και Π∆ και ΥΑ στην
παράγραφο 2. Εκδόθηκε 1 ΥΑ και 1 Π∆.
Άρθρο 46: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο των
66 λέξεων.
Άρθρο 47:αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από µια
Παράγραφο των 57 λέξεων.

72

Πίνακας αποτελεσµάτων έρευνας ανά άρθρο

Ν.2773/1999

Περιεχόµενο

Αριθµός

Παρ

Λέξεων

Π∆

Π∆

ΥΑ

ΥΑ,

Έτη

(προβλ)

(εκδ)

(προβλ)

(εκδ)

Έκδοσης

Άρθ. 1

Αφηρηµένο

30

1

-

-

-

-

-

Άρθ. 2

Αφηρηµένο

712

20

-

-

-

-

-

Άρθ. 3

Συγκεκριµένο

558

5

-

-

1

1(7)

20062008

Άρθ. 4

Συγκεκριµένο

763

14

-

-

1

1(6)

2002
,20052007,
2009

Άρθ. 5

Συγκεκριµένο

591

6

1

1

-

-

2001

Άρθ. 6

Αφηρηµένο

54

2

-

-

1

1(3)

2007 ,
2009

Άρθ. 7

Συγκεκριµένο

266

7

-

-

1

1(4)

2002 ,
2007 ,
2009

Άρθ.8

Αφηρηµένο

268

2

1

1

-

-

2001

Άρθ. 9

Αφηρηµένο

143

5

-

-

-

-

-

Άρθ. 10

Συγκεκριµένο

150

2

-

-

1

0

-

Άρθ.11

Συγκεκριµένο

453

3

-

-

-

-

-

Άρθ.12

Αφηρηµένο

96

3

-

-

-

-

-

Άρθ.13

Αφηρηµένο

68

1

-

-

-

-

-

Άρθ.14

Συγκεκριµένο

105

2

1

1

-

-

2002

Άρθ.15

Συγκεκριµένο

386

4

-

-

-

-

-

Άρθ.16

Συγκεκριµένο

274

4

-

-

-

-

-

Άρθ.17

Αφηρηµένο

88

2

-

-

-

-

-

Άρθ.18

Αφηρηµένο

334

8

-

-

-

-

-

Άρθ.19

Συγκεκριµένο

361

2

-

-

-

-

-

Άρθ.20

Αφηρηµένο

340

2

-

-

-

-

-

Άρθ.21

Αφηρηµένο

65

2

-

-

-

-

-
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Άρθ.22

Συγκεκριµένο

309

4

-

-

-

-

-

Άρθ.23

Αφηρηµένο

337

2

-

-

-

-

-

Άρθ.24

Αφηρηµένο

219

5

-

-

1

1(2)

2007 ,
2009

Άρθ.25

Συγκεκριµένο

185

3

-

-

-

-

-

Άρθ.26

Αφηρηµένο

133

3

-

-

-

-

-

Άρθ.27

Αφηρηµένο

108

3

-

-

-

-

-

Άρθ.28

Αφηρηµένο

581

3

-

-

3

1(4)

2002 ,
20042005 ,
2008

Άρθ.29

Συγκεκριµένο

249

3

-

-

1

1(21)

2001,
20042010

Άρθ.30

Αφηρηµένο

200

4

-

-

-

-

Άρθ.31

Συγκεκριµένο

82

1

1

-

1

1

2002 2006

Άρθ.32

Συγκεκριµένο

72

2

-

-

-

-

-

Άρθ.33

Συγκεκριµένο

136

3

-

-

1

1

2002

Αρθ.34

Συγκεκριµένο

1.827

13

2

1

3

3(22)

20022009
ΥΑ
2001 Π∆

Άρθ.35

Συγκεκριµένο

165

3

-

-

-

-

-

Άρθ.36

Αφηρηµένο

125

3

-

-

-

-

-

Άρθ.37

Συγκεκριµένο

77

2

-

-

-

-

-

Άρθ.38

Συγκεκριµένο

404

7

-

-

2

0

-

Άρθ.39

Συγκεκριµένο

109

4

-

-

1

0

-

Άρθ.40

Συγκεκριµένο

140

3

-

-

-

-

-

Άρθ.41

Συγκεκριµένο

51

1

-

-

-

-

-

Άρθ.42

Αφηρηµένο

457

6

-

-

1

1(6)

2001 2002,
2004,

74

2007,
2009
Άρθ.43

Συγκεκριµένο

220

4

1

1(3)

-

-

2003

Άρθ.44

Αφηρηµένο

160

-

-

-

-

-

-

Άρθ.45

Αφηρηµένο

405

3

1

1

2

1(7)

2006 Π∆
2000,
2001,
2003,
2007

Άρθ.46

Συγκεκριµένο

66

1

-

-

-

-

-

Άρθ.47

Αφηρηµένο

57

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: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 10 παραγράφους και
1441 λέξεις.
Άρθρο 4: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
629 λέξεις.
Άρθρο 5: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και
478 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
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: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 10 παραγράφους και
899 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 10. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
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: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
565 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3.∆εν εκδόθηκε.
Άρθρο 12: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
206 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 13: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και
1.201 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 7. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε
Άρθρο 14: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
264 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 15: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και
178 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 19: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρου. Αποτελείται από 4 παραγράφους
και 388 λέξεις.
Άρθρο 20: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 7 παραγράφους και
530 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 2 ΥΑ στην παράγραφο 7. ∆εν εκδόθηκε καµία.
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 ΥΑ στην παράγραφο 1. Η ΥΑ αυτή δεν εκδόθηκε.
Άρθρο 23: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και
73 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση Π∆ στην παράγραφο 1. Το Π∆ αυτό δεν εκδόθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 24: Τροποποιούµενες ∆ιατάξεις λέξεις 599. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην
παράγραφο 9. Η ΥΑ αυτή δεν εκδόθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Άρθρο 25: Λοιπές ∆ιατάξεις λέξεις 905. Προβλέπεται έκδοση 2 ΥΑ. ∆εν εκδόθηκε
καµία ΥΑ.
Άρθρο 26: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και
316 λέξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 27: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 11 παραγράφους
και 560 λέξεις.
Άρθρο 28: Καταργούµενες ∆ιατάξεις. Λέξεις 151.
Άρθρο 29: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 1 παράγραφο και 108
λέξεις.
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 ΥΑ στην παράγραφο 4. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
Άρθρο 32: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρου. Αποτελείται από 7 παραγράφους και
722 λέξεις. Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. Η ΥΑ αυτή εκδόθηκε.
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

Αριθµός

Παρ

Λέξεων

Π∆

Π∆

ΥΑ

ΥΑ
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(εκδ)

Έκδο
-σης

Άρθ. 1

Αφηρηµένο

78

1

-

-

-

-

-

Άρθ. 2

Αφηρηµένο

1.618

28

-

-

-

-

-

Άρθ. 3

Αφηρηµένο

1.441

10

-

-

-

-

-

Άρθ. 4

Αφηρηµένο

629

3

-

-

-

-

-

Άρθ. 5

Συγκεκριµένο

478

4

-

-

1

1

2007

Άρθ. 6

Αφηρηµένο

584

7

-

-

-

-

-

Άρθ. 7

Αφηρηµένο

130

1

-

-

-

-

-

Άρθ.8

Αφηρηµένο

899

10

-

-

1

1(3)

2007
2009

Άρθ. 9

Αφηρηµένο

522

6

-

-

-

-

-

Άρθ. 10

Αφηρηµένο

238

3

-

-

-

-

-

Άρθ.11

Συγκεκριµένο

565

3

-

-

1

-

-

Άρθ.12

Συγκεκριµένο

206

3

-

-

1

1(2)

2007

Άρθ.13

Συγκεκριµένο

1.201

7

-

-

1

1(3)

20072009

Άρθ.14

Συγκεκριµένο

264

3

-

-

1

1(2)

2007

Άρθ.15

Αφηρηµένο

178

4

-

-

1

1

2010

Άρθ.16

Αφηρηµένο

154

2

-

-

-

-

-

Άρθ.17

Συγκεκριµένο

412

7

-

-

-

-

-

Άρθ.18

Αφηρηµένο

268

3

-

-

1

1

2010

Άρθ.19

Συγκεκριµένο

388

4

-

-

-

-

-

Άρθ.20

Συγκεκριµένο

530

7

-

-

2

-

-

Άρθ.21

Συγκεκριµένο

364

3

-

-

-

-

-

Άρθ.22

Συγκεκριµένο

315

5

-

-

1

-

-

Άρθ.23

Συγκεκριµένο

73

1

1

-

-

-

-

Άρθ.24

Τροποποιούµε

599

-

-

-

1

-

-

νες ∆ιατάξεις
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Άρθ.25

Λοιπές

905

-

-

-

2

-

-

∆ιατάξεις
Άρθ.26

Συγκεκριµένο

316

4

-

-

-

-

-

Άρθ.27

Συγκεκριµένο

560

11

-

-

-

-

-

Άρθ.28

Καταργούµεν

151

-

-

-

-

-

-

ες ∆ιατάξεις
Άρθ.29

Αφηρηµένο

108

1

-

-

-

-

-

Άρθ.30

Αφηρηµένο

57

1

-

-

-

-

-

Άρθ.31

Αφηρηµένο

419

4

-

-

1

1

2007

Άρθ.32

Αφηρηµένο

722

7

-

-

1

1(2)

2006
,
2008

Άρθ.33

Αφηρηµένο

23

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 18 παραγράφους και
2.670 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 17 και 18. ∆εν εκδόθηκε
κανένα ΥΑ.
Άρθρο 4: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 6 παραγράφους και 957
λέξεις.
Άρθρο 5: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και
2.201 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3 και έκδοση ΥΑ στην
παράγραφο 8. ∆εν εκδόθηκε κανένα ΥΑ.
Άρθρο 6: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 8 άρθρα και 538 λέξεις.
Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 4 και 5 και στην ΥΑ στην παράγραφο 6.
∆εν εκδόθηκε κανένα ΥΑ.
Άρθρο 7: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 5 άρθρα και 810
λέξεις. Προβλέπεται έκδοση 3 ΥΑ στην παράγραφο 2. ∆εν εκδόθηκε κανένα.
Άρθρο 8: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και 310
λέξεις.
Άρθρο 9:αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 8 παραγράφους και
1.212 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 7. ∆εν εκδόθηκε κανένα.
Άρθρο 10: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 10 παραγράφους
και 2.172 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση Π∆ , ΥΑ , ΥΑ, ΥΑ , ΥΑ , ΥΑ , ΥΑ ΥΑ , ΥΑ
, συνολικά 8 ΥΑ στην παράγραφο 8. ∆εν εκδόθηκε κανένα.
Άρθρο 11: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 12 παραγράφους
και 997 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2, ΥΑ στην παράγραφο 4,
ΥΑ στην παράγραφο 10 και ΥΑ στην παράγραφο 12.∆εν εκδόθηκε κανένα.
Άρθρο 12: Λοιπές ∆ιατάξεις. 1656 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ. ∆εν εκδόθηκε.
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Άρθρο 13: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 3 παραγράφους και
378 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 1 και ΥΑ στην παράγραφο 2.
∆εν εκδόθηκε κανένα.
Άρθρο 14: αφηρηµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 4 παραγράφους και
432 λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 2. ∆εν εκδόθηκε.
Άρθρο 15: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 17 άρθρα και 1983
λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 6. ∆εν εκδόθηκε
Άρθρο 16: συγκεκριµένου περιεχοµένου άρθρο. Αποτελείται από 5 άρθρα και 534
λέξεις. Προβλέπεται έκδοση ΥΑ στην παράγραφο 3. ∆εν εκδόθηκε
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 ∆ιατάξεις)
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

Παρ

Λέξεων

Π∆

Π∆

ΥΑ

ΥΑ
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Έκδοσης

Άρθ. 1

Συγκεκριµένο

212

3

-

-

-

-

-

Άρθ. 2

Συγκεκριµένο

3.336

13

-

-

-

-

-

Άρθ. 3

Συγκεκριµένο

2.670

18

-

-

2

-

-

Άρθ. 4

Αφηρηµένο

957

6

-

-

-

-

-

Άρθ. 5

Συγκεκριµένο

2.201

8

-

-

2

-

-

Άρθ. 6

Αφηρηµένο

538

8

-

-

3

-

-

Άρθ. 7

Συγκεκριµένο

810

5

-

-

3

-

-

Άρθ.8

Αφηρηµένο

310

4

-

-

-

-

-

Άρθ. 9

Αφηρηµένο

1212

8

-

-

1

-

-

Άρθ. 10

Συγκεκριµένο

2.172

10

1

-

8

-

-

Άρθ.11

Συγκεκριµένο

997

12

-

-

4

-

Άρθ.12

Λοιπές

1.656

-

-

-

1

-

-

∆ιατάξεις
Άρθ.13

Αφηρηµένο

378

3

-

-

2

-

-

Άρθ.14

Αφηρηµένο

432

4

-

-

1

-

-

Άρθ.15

Συγκεκριµένο

1.983

17

-

-

1

-

-

Άρθ.16

Συγκεκριµένο

534

5

-

-

1

-

-

Άρθ.17

Συγκεκριµένο

128

1

-

-

-

-

-

Άρθ.18

Αφηρηµένο

29

1

-

-

-

-

-

Άρθ.19

Αφηρηµένο

49

1

-

-

-

-

-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Tίτλος

Κατάθεση – Συζήτηση

Αριθµός Νόµου και

Νοµοσχεδίου

- Ψήφιση

αριθµός Φ.Ε.Κ

Ρύθµιση θεµάτων
ηλεκτροπαραγωγής από
ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και από
συµβατικά και άλλες
διατάξεις.

Συζήτηση σε Ολοµέλεια
20/09/1994
21/09/1994
22/09/1994

Ν.2244/1994
ΦΕΚ Α’168/07/10/1994

Ψήφιση: 23/09/1994
Απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας – Ρύθµιση
θεµάτων ενεργειακής
πολιτικής και λοιπές
διατάξεις

Παραγωγή Ηλεκτρικής
Ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας και
Συµπαραγωγή
Ηλεκτρισµού και
Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις.
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.

Συζήτηση σε ολοµέλεια
22/11/1999
23/11/1999
25/11/1999
30/11/1999

Ν.2773/1999
ΦΕΚ Α’286/22/12/1999

Ψήφιση: 07/12/1999
Συζήτηση σε ολοµέλεια
23/05/2006
30/05/2006
31/05/2006 Πρωί
31/05/2006 Απόγευµα
01/06/2006

Ν. 3468/2006
ΦΕΚ Α’ 129/27/06/2006

Ψήφιση: 06/06/2006
Συζήτηση σε ολοµέλεια:
13/05/2010
18/05/2010
19/05/2010
25/05/2010

Ν. 3851/2010
ΦΕΚ: Α’ 85/04/06/2010

Ψήφιση: 25/05/2010
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