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Πεπίλητη 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο επηρεηξείηαη λα γίλεη έξεπλα γηα ην πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεληξψλεη ε λνκνζεηηθή παξαγσγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε Γ’ 

Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη θαηά πφζν απηά επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ. 

Έκθαζε δίλεηαη ζην ξφιν ησλ Μλεκνλίσλ, φζνλ αθνξά ζην εάλ θαη κε πνηφ ηξφπν απηά 

κεηέβαιαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λνκνζεηηθήο παξαγσγήο. Ζ έξεπλα επηρεηξείηαη λα 

γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, έλαλ ηνκέα πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο πνιηηηθήο 

αηδέληαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ εξγαζία εθπνλείηαη κε αθεηεξία ηε ζθέςε φηη ν 

ζρεδηαζκφο ησλ λφκσλ απνηειεί ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ 

δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. Αλαπηχζζεηαη κηα αλαιπηηθή κεζνδνινγία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λνκνζεηηθήο παξαγσγήο, βαζηζκέλε ελ πνιινίο ζηελ πξνζέγγηζε 

ησλ Huber θαη Shipan γηα ην πψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λφκσλ επεξεάδνπλ ηελ 

απηνλνκία ηεο δηνίθεζεο. χκθσλα κε απηή ηε κεζνδνινγία, γίλεηαη αλάιπζε ηεο 

παξαγφκελεο λνκνζεζίαο κε ζηφρν λα εληνπηζηεί ν βαζκφο πνπ ε πξσηνγελήο 

λνκνζεζία παξαπέκπεη ζε έθδνζε δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο.  

ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη λα κεηξεζεί ην έιιεηκκα πινπνίεζεο λνκνζεηηθψλ δξάζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ ην εάλ ε πξνβιεπφκελε δεπηεξνγελήο λνκνζεζία 

φλησο παξάγεηαη. Γηα λα εληνπηζηνχλ νη αηηηψδεηο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζην 

αληρλεπφκελν κεηαξξπζκηζηηθφ έιιεηκα, κε αλαιπηηθφ εξγαιείν ηε ζεσξία ησλ 

αξλεζίθπξσλ δξψλησλ ηνπ Σζεκπειή, εληνπίδεηαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ, θαηά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, νη πξνηηκήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παηθηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ, 

θαζψο θαη νη θαλφλεο θαη νη εθάζηνηε ζπλζήθεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα ζην 

νπνίν απηνί δξαζηεξηνπνηνχληαη. 
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Abstract 

The purpose of this study is to research the features of the legislative reform 

production in the 3rd Greek Democracy and how they affect the implementation of laws. 

Emphasis is given to the role of Memoranda of Understanding, which the Greek 

Government has recently signed, as to whether and how these have changed the 

characteristics of legislative production. The research focuses in the energy sector, 

which is at the top of the political agenda during the past few decades. This essay is 

based upon the idea that the planning of laws is a strategic tool in the process of public 

policies’ implementation. Αn analytical methodology has been developed for the 

investigation of the legislative production characteristics, which is mainly based on 

Huber and Shipan’s approach on how lows shape bureaucratic autonomy. According to 

the methodology developed, an analysis of the produced legislation takes place in order 

to identify the extent to which primary legislation is detailed or vague, i.e. if it refers to 

the production of secondary legislation in order to be implemented. Then, by 

investigating whether the proposed secondary legislation was actually produced or not, 

we try to measure the deficit of implementation of legislative actions in the field of 

reforms. In order to discover the reasons that lead to the identified reform deficit, by 

using the theory of Tsempelis on veto players as an analytical tool, we try to ascertain 

the role that some factors play, such as the preferences and the characteristics of the 

players involved in the law planning process and implementation of policies, as well as 

the rules and the circumstances of the political system within they act. 
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1. Διζαγυγή 

Ζ ελέξγεηα είλαη ζεκειηψδεο αγαζφ θαη θξίζηκε παξάκεηξνο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη πνιηηηθέο ζηνλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ. ηελ Διιάδα, νη 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο καο έρνπλ απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε επίπεδν Δ.Δ. γηα κηα 

θνηλή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. Μάιηζηα, ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη 

κε ηελ ςήθηζε ησλ Μλεκνλίσλ ε αλάγθε γηα δηαξζξσηηθέο ελεξγεηαθέο κεηαξξπζκίζεηο 

θαζίζηαηαη αθφκα πην επηηαθηηθή. Ωζηφζν, νη κεηαξξπζκίζεηο δελ ραξαθηεξίδνληαη 

απαξαίηεηα επηηπρεκέλεο, δεδνκέλνπ ηνπ ράζκαηνο πνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

ζήκεξα κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο εληαίαο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ ζα απνηειέζεη αθνξκή ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ λφκσλ, πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

Θα πξέπεη εδψ λα δηεπθξηλίζνπκε ηη ζεκαίλεη «απνηειεζκαηηθφηεηα» ησλ λφκσλ. 

πλήζσο αθνξά ζηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα (π.ρ. γηα έλαλ λφκν γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ Α.Π.Δ. είλαη πφζν απμήζεθε ε δηείζδπζε απηψλ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην). Μηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε φκσο απαηηεί αλαιπηηθή κειέηε ex post, πνπ δελ είλαη αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο ζα εξεπλήζνπκε ην έιιεηκκα 

πινπνίεζεο ησλ λφκσλ, δειαδή αλ παξάρζεθε ε πξνβιεπφκελε δεπηεξνγελήο 

λνκνζεζία (Τ.Α. θαη Π.Γ.) θαη ζεζπίζηεθαλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πνιηηηθήο γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. Παξάιιεια, ζα πάκε έλα βήκα πίζσ, ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

λφκνζεηεκάησλ, γηα λα δηεξεπλήζνπκε πνηά ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεληξψλεη ε παξαγσγή 

ηνπο θαη θαηά πφζν απηά επεξεάδνπλ ηελ κεηέπεηηα εθαξκνγή ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία 

θαιείηαη λα απαληήζεη ε παξνχζα εξγαζία. Παξνπζηάδεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη 

άμην έξεπλαο ην αληηθείκελν ηεο λνκνζεηηθήο παξαγσγήο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. Μέζα απφ ηε κειέηε 

ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, εληνπίδνληαη ρξήζηκεο ζεσξίεο κεηαξξπζκίζεσλ θαη 

κειέηεο εξεπλεηψλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Βαζηθέο ζεσξία είλαη 

απηή ησλ παηθηψλ αξλεζηθπξίαο ηνπ Σζεκπειή (2008), ελψ ε κειέηε ησλ Huber θαη 
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Shipan (2002) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή ηεο θπβέξλεζεο λα λνκνζεηήζεη κε ηξφπν γεληθφ ή εηδηθφ. Δπηπιένλ, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Δ.Δ. ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε γηα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λνκνζεηηθήο παξαγσγήο ησλ επηιεγκέλσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πεγέο ηεο 

έξεπλαο, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ, ηα ζηνηρεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαη νη δείθηεο 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ηελ κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε επί 

ησλ επηιεγκέλσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ λφκσλ, κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηπρζεθε 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Σέινο, ζην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεία ησλ πνξηζκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ ζηνηρείν ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ. 
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2. Παποςζίαζη επυηήμαηορ 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ λφκσλ απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν άζθεζεο ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ. Σν αληηθείκελν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ε λνκνζεηηθή 

παξαγσγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, απνηειεί άμην έξεπλαο, ζην βαζκφ πνπ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηππψλνπλ ηνπο ζηφρνπο αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο εθάζηνηε 

θπβέξλεζεο. Ηδηαίηεξα δε ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη 

ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο πινπνίεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε πνιινχο ηνκείο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο, φπνπ ε ιέμε «κεηαξξχζκηζε» έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνλ 

δεκφζην πνιηηηθφ ιφγν, ην αληηθείκελν ηεο δηεξεχλεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

θαζίζηαηαη αθφκε πην επίθαηξν. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηε δεκφζηα πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο, αλ ζπλππνινγηζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε 

αβεβαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ ζπγθπξηψλ, ηφηε νη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ε ρψξα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο ηεο πνιηηηθήο είλαη αθφκα 

κεγαιχηεξεο, θαζψο, ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα δπλακηθφ ηνκέα 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη βαξφκεηξν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο. 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λνκνζεηηθήο παξαγσγήο, ν 

εξεπλεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε κία ζεηξά εξσηεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο Κπβέξλεζεο, ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο 

Γηθαηνζχλεο ζηηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο κηαο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο;  

 Ση ξφιν παίδνπλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ν αξηζκφο θαη νη 

πξνηηκήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ παηθηψλ αξλεζηθπξίαο, ησλ εκπιεθφκελσλ 

ππνπξγψλ, ησλ γξαθεηνθξαηψλ, ησλ δηθαζηψλ, ε ζπλνρή ηεο θπβέξλεζεο, ε 

ζπλαίλεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο, ε εγγχηεηα ζην ρξφλν ησλ εθινγψλ; 

 Πψο ρξεζηκνπνηνχλ νη θπβεξλήζεηο ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο γηα λα 

επεξεάζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καλδαξίλσλ-

γξαθεηνθξαηψλ κε αληηκεηαξξπζκηζηηθέο πξνηηκήζεηο ζηε θαζε ηεο 

πινπνίεζεο; 

 Ζ δηεζλήο ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηνπηξφπνπ λνκνζέηεζεο κεηαξξπζκίζεσλ καο 

δείρλεη νηη ε λνκνζεζία, εθφζνλ είλαη εηδηθή θαη ιεπηνκεξεηαθή, απνηειεί 

έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πεξηνξηζκνχ, θαηά ηελ πινπνίεζε, ηεο 

βνχιεζεο επεξεαζκνχ ηεο πνιηηηθήο απφ ηνπο αληηκεηαξξπζκηζηηθνχο 
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παξάγνληεο ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο.  Δθφζνλ 

είλαη  γεληθή, κε πνιιέο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο, παξέρεηαη ε επρέξεηα 

ζηνπο γξαθεηνθξάηεο λα ηελ εμεηδηθεχζνπλ θαη ζηνπο δηθαζηέο λα ηελ 

εξκελεχζνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο πνιηηηθήο; Πψο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν βαζκφο εμεηδίθεπζεο ηεο πξσηνγελνχο λνκνζέηεζεο απφ 

ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο; Πνηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε κία ή 

ζηελ άιιε επηινγή; 

 πλνδεχεηαη ε λνκνζεζία απφ ζρέδην πινπνίεζήο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ 

έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ; 

 πλνδεχεηαη ε λνκνζεζία απφ εθ ησλ πξνηέξσλ κειέηε ησλ επηπηψζεψλ ηεο; 

 ε πνην βαζκφ πινπνηήζεθαλ θαη θαηάθεξαλ ηειηθψο λα επδνθηκήζνπλ νη 

κεηαξξπζκίζεηο; Παξάρζεθε ε πξνβιεπφκελε δεπηεξνγελήο λνκνζεζία γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπο; Eθδφζεθαλ δειαδή νη πξνβιεπφκελεο θαλνληζηηθέο 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο; 

 ε πνηφ βαζκφ επεξέαζαλ ηα Μλεκφληα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λνκνζεηηθήο 

παξαγσγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, αιιά θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ; 

 Δπίζεο, ζε πνηφ βαζκφ θαηάθεξαλ νη κεηαξξπζκίζεηο λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ηνπο ζηφρνπο ηνπο σο εξγαιεία άζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο; 

Σέινο, ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ζηα 

παξαπάλσ εξσηήκαηα, λα ηηο αμηνινγήζεη πεξαηηέξσ κε βάζε ην ζηνηρείν ηεο 

ζχγθξηζεο θαη λα δηαηππψζεη αλαιφγσο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. πγθξίλνληαη επνκέλσο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη αλαδεηνχληαη νη 

ιφγνη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη δηαρξνληθά. 
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3. Θευπηηικό μέπορ 

3.1. Μεηαππςθμίζειρ: Η θευπία ηυν παικηών απνηζικςπίαρ 

3.1.1. Θευπίερ μεηαππςθμίζευν 

Ζ κεηαπνιηηεπηηθή δεκνθξαηία καο ραξαθηεξίδεηαη απφ αξθεηέο απνηπρίεο 

κεηαξξπζκίζεσλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ, πνπ θπξίσο απέηπραλ ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. 

Πφηε φκσο ζεσξείηαη επηηπρεκέλε κία κεηαξξχζκηζε ζε έλα πεδίν πνιηηηθήο; ίγνπξα 

πάλησο δελ ζεσξείηαη επηηπρία απιψο ε ςήθηζε ελφο πξσηνγελνχο πιέγκαηνο λφκσλ. 

Τπάξρνπλ 2 ελαιιαθηηθνί ηξφπνη λα νξίζεη θαλείο ηελ επηηπρία κηαο κεηαξξχζκηζεο: Ο 

έλαο είλαη φηαλ ζεζπίδνληαη φια ηα δεπηεξνγελή δηνηθεηηθά κέηξα θαη ηίζεληαη ζε 

ιεηηνπξγία ηα λέα εξγαιεία πνιηηηθήο (Αιεμφπνπινο, 2007). Ο άιινο ηξφπνο είλαη φηαλ 

ε κεηαξξχζκηζε παξάγεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ηθαλνπνηεί ηνπο πνιηηηθνχο 

ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζρεδηάζηεθε. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα 

πεξηνξηζηνχκε ζηνλ πξψην ηξφπν νξηζκνχ ηεο επηηπρίαο κηαο κεηαξξχζκηζεο, θαη απηφ 

ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο, ρσξίο σζηφζν λα ιείπνπλ νη αλαθνξέο 

ζηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

πνπ ζα απνηειέζεη ηε ζεσξεηηθή καο βάζε, αο νξίζνπκε ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν 

«κεηαξξχζκηζε». Με βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ P. Hall ππάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθήο 

εληάζεσο είδε αιιαγψλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ (Αιεμφπνπινο, 2007): 

 πξψηεο ηάμεο, φπνπ πξνζαξκφδεηαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ 

(πξνζαπμεηηθή, νξηαθή αιιαγή) 

 δεχηεξεο ηάμεο, φπνπ αιιάδνπλ ηα εξγαιεία πνιηηηθήο (δξαζηηθή 

αιιαγή) 

 ηξίηεο ηάμεο, φπνπ αιιάδνπλ νη ζηφρνη θαη ηα εξγαιεία (δξαζηηθή 

αιιαγή – ηνκή πνιηηηθήο). 

Ζ κεηαξξχζκηζε δεκνζίσλ πνιηηηθψλ εληάζζεηαη ζηηο αιιαγέο δεχηεξεο θαη 

ηξίηεο ηάμεο, θαη αθνξά ζε εκπξφζεηε αιιαγή ζην status quo ησλ εξγαιείσλ ή θαη 

ζηφρσλ κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο, πνπ ζπληειείηαη κέζα απφ δχν ζηάδηα, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο. 

Σν θαηλφκελν ησλ αλεπηηπρψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ε Κπβέξλεζε, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ε Γηθαηνζχλε ζηα παξαπάλσ 
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ζηάδηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ζα επηρεηξεζεί λα εμεγεζεί ζηε ζπλέρεηα κε βάζε ηε ζεσξία 

ησλ παηθηψλ αξλεζηθπξίαο ηνπ Γ. Σζεκπειή, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ 

θαη γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα κεηαξξπζκίδνπλ θαη λα κεηαξξπζκίδνληαη. χκθσλα κε 

ηνλ Σζεκπειή, αξλεζίθπξνο παίθηεο είλαη ην κνλνπξφζσπν ή ζπιινγηθφ ππνθείκελν ε 

ζπλαίλεζε ηνπ νπνίνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αιιαγή πνιηηηθήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν (Σζεκπειήο, 2008). Όηαλ νη αξλεζίθπξνη παίθηεο νξίδνληαη απφ ην ζχληαγκα, 

ηφηε νλνκάδνληαη ζεζκηθνί. Όκσο, αξλεζίθπξνη παίθηεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ κέζα 

ζην θνκκαηηθφ ζχζηεκα, ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, ζην πιαίζην 

ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ζηηο θνξπνξαηηζηηθέο δνκέο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο 

θαη κέζα απφ ην βαζκφ απηνλνκίαο ηεο δηνίθεζεο ζηε θάζε πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ. 

Ωζηφζν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φινη ηνπο «απνξξνθψληαη»
1
 απφ ηνπο παίθηεο ηεο 

θπβέξλεζεο, ηνπο θαηφρνπο ζεζκηθήο δχλακεο νξηζκνχ ηεο λνκνζεηηθήο αηδέληαο θαη 

ηα θφκκαηα εμνπζίαο. Ζ δπζθνιία κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη κία ζεκαληηθή αιιαγή 

ζην status quo νλνκάδεηαη ζηαζεξόηεηα πνιηηηθήο. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο αλάιπζεο 

ηνπ Σζεκπειή είλαη φηη ε ζηαζεξφηεηα πνιηηηθήο ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο εληζρχεηαη 

φηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αξλεζίθπξσλ δξψλησλ, φηαλ κεηψλεηαη ε ζχγθιηζή ηνπο 

θαη φηαλ απμάλεηαη ε ζπλνρή ηνπο (Σζεκπειήο, 2008). ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ηνπο 

αξλεζίθπξνπο δξψληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δχν δηαθξηηέο θάζεηο κεηαξξχζκηζεο κηαο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε. 

3.1.2. Απνηζίκςποι δπώνηερ ζηη θάζη ζσεδιαζμού 

ηε θάζε ηεο ιήςεο απφθαζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο κεηαξξχζκηζεο πηζαλνί 

αξλεζίθπξνη δξψληεο είλαη ε θπβέξλεζε, νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη νη δηθαζηέο. ηα 

θνηλνβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα νη λφκνη ςεθίδνληαη απφ ηε Βνπιή, νπφηε ν ζεζκηθφο 

παίθηεο αξλεζηθπξίαο είλαη ε Βνπιή. Ωζηφζν, απηή ζπλήζσο ειέγρεηαη απφ έλα θφκκα 

κε εζσηεξηθή ζπλνρή. Σφηε, ν πξαγκαηηθφο (θνκκαηηθφο) παίθηεο αξλεζηθπξίαο είλαη ην 

πιεηνςεθνχλ (θαη θπβεξλψλ) θφκκα, ή ηα θφκκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θπβεξλεηηθφ 

ζπλαζπηζκφ, ζε πεξίπησζε θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ. Μάιηζηα ε θπβέξλεζε, σο ν 

παίθηεο πνπ ελεξγεί πξψηνο, νξίδνληαο ηελ αηδέληα
2
, έρεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

                                                 
1
 Γεληθά, ε πξνζζήθε ελφο παίθηε αξλεζηθπξίαο απμάλεη ηε ζηαζεξφηεηα πνιηηηθήο. Αλ απηφ δελ 

ζπκβαίλεη, ηφηε ν λένο παίθηεο αξλεζηθπξίαο «απνξξνθάηαη» απφ ηνπο ππάξρνληεο («θαλφλαο 

απνξξφθεζεο»). (Σζεκπειήο, 2008) 
2
 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Σζεκπειή, ν παίθηεο πνπ νξίδεη ηελ αηδέληα είλαη ε θπβέξλεζε σο 

ζχλνιν. ε νξηζκέλα δεηήκαηα ν έιεγρνο ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ πξσζππνπξγνχ, ζε άιια 

ζηα ρέξηα ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ θαη ζε άιια ζηα ρέξηα ηνπ θαζ’χιελ αξκφδηνπ ππνπξγνχ. Οη 
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έλαληη ησλ άιισλ. Σα πνιπθνκκαηηθά ζπζηήκαηα ζπλήζσο παξάγνπλ θπβεξλήζεηο 

ζπλαζπηζκνχ, ελψ ηα δηθνκκαηηθά ζπζηήκαηα κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο, ρσξίο 

σζηφζν ε ζπζρέηηζε απηή λα είλαη ηέιεηα. Οη κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ηελ 

επρέξεηα λα αιιάμνπλ ην status quo, ελψ νη πνιπθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο πξνβαίλνπλ 

κφλν ζε πξνζαπμεηηθέο αιιαγέο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηα δηθνκκαηηθά ζπζηήκαηα έλα 

κφλν θφκκα ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία θαη επνκέλσο πξνθχπηνπλ ζηαζεξέο θπβεξλήζεηο 

πνπ ειέγρνπλ απφιπηα ην θνηλνβνχιην, ελψ ζε πνιπθνκκαηηθά ζπζηήκαηα 

ζρεκαηίδνληαη θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα ράζνπλ ςεθνθνξίεο ζην 

θνηλνβνχιην θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη αλίζρπξεο θαη αζηαζείο (Σζεκπειήο, 2008). 

Όζνλ αθνξά ζην πεδίν ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηιεηνηεο νκάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δξάζνπλ σο 

απνηειεζκαηηθνί αξλεζίθπξνη δξψληεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

πίεζεο θαη ην βαζκφ δηάρπζεο ηνπ θφζηνπο-νθέινπο ζηνπο δξψληεο απφ ηελ 

επηδησθφκελε πνιηηηθή. Έηζη, ε ζπγθέληξσζε θφζηνπο ή νθέινπο ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν 

γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ζπιινγηθψλ παξαγφλησλ 

βέην, ελψ ε δηάρπζε σο αληηθίλεηξν ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζηγφκελσλ ή σθεινχκελσλ 

αληίζνηρα νκάδσλ. Ζ δξάζε κάιηζηα ηέηνησλ νκάδσλ βαζίδεηαη ζηελ κε δηαθαλή, 

απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε (πειαηεηαθέο ζρέζεηο) ησλ νκάδσλ κε πνιηηηθά πξφζσπα, 

θάηη πνπ ζπλήζσο πξνθαιεί εγθισβηζκφ ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ θαη ζπκβάιεη ζηε ζηαζεξφηεηα πνιηηηθήο, γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ status 

quo πνπ ηθαλνπνηεί ηηο νκάδεο απηέο. Ωζηφζν, ε δξάζε ηέηνησλ δξψλησλ παχεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή φηαλ γίλνπλ νξαηνί (Αιεμφπνπινο, 2004). 

Αο δνχκε ηη γίλεηαη κε ην ξφιν ησλ δηθαζηψλ θαη ηελ πηζαλφηεηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο παίθηεο αξλεζηθπξίαο ζηελ παξαγσγή δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Σζεκπειή, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ δηθαζηψλ 

θαζνξίδεηαη απφ ην εάλ ηα δηθαζηήξηα είλαη ζπληαγκαηηθά ή φρη, θαζψο θαη απφ ηε 

δπζθνιία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα απνξξίςεη δηθαζηηθέο εξκελείεο θαλνληζηηθψλ 

ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ. Όηαλ ην δηθαζηηθφ ζψκα εξκελεχεη κφλν θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο, δελ απνηειεί παίθηε αξλεζηθπξίαο, επεηδή νη απνθάζεηο ηνπ κπνξνχλ λα 

απνξξηθζνχλ κε ηε ζέζπηζε λέσλ λφκσλ. Δληνχηνηο, φηαλ ην δηθαζηηθφ ζψκα έρεη ην 

δηθαίσκα λα εξκελεχεη ζχκθσλα κε ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ηηο πξάμεηο ηεο 

                                                                                                                                                
ππνπξγνί ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ζηελ θπβέξλεζε ζε πεδία πνπ δελ ππάξρνπλ άιινη εηδήκνλεο θαη 

ζπλεπψο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα δηακνξθψζνπλ ηηο θπβεξλεηηθέο πξνηάζεηο. (Σζεκπειήο, 2008) 
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θπβέξλεζεο, ηζρχεη ην αθξηβψο αληίζεην θαη ηφηε ε απφξξηςε απφ έλα ζπληαγκαηηθφ 

δηθαζηήξην είλαη αξθεηή γηα λα αθπξψζεη λφκνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην λνκνζεηηθφ 

ζψκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηζεκαίλεη ζηελ θπβέξλεζε 

φηη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο θαηαζηξαηεγείηαη ην 

ζχληαγκα θαη επνκέλσο είλαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Αθφκα, ηα δηθαζηήξηα κπνξνχλ, παξνπζηάδνληαο κηα δηθή ηνπο εξκελεία ησλ λφκσλ, λα 

νδεγήζνπλ ζηελ ςήθηζε λέσλ, ζχκθσλνπο κε ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο, απφ ηε 

λνκνζεηηθή εμνπζία. Ωζηφζν, αθφκα θαη φηαλ ηα δηθαζηήξηα είλαη ζπληαγκαηηθά θαη 

απνηεινχλ παίθηε αξλεζηθπξίαο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνξξνθψληαη απφ ηνπο 

άιινπο ππάξρνληεο πνιηηηθνχο παίθηεο αξλεζηθπξίαο, εμαηηίαο ησλ θαλφλσλ δηνξηζκνχ 

ησλ κειψλ ηνπο (Σζεκπειήο, 2008). 

Δπηπιένλ, ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζεκαληηθφο κπνξεί λα 

είλαη ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο, ρσξίο σζηφζν λα ιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά αξλεζίθπξνπ 

δξψληα. Πξάγκαηη, ηα επηηειηθά ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο επηδηψθνπλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ θπβεξλεηηθή αηδέληα, ψζηε λα επεθηαζνχλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

ππ’επζχλε ηνπο. Πεγέο δχλακήο ηνπο είλαη ε καθξνρξφληα παξακνλή ηνπο ζην ίδην 

αληηθείκελν πνιηηηθήο, ε θαηνρή γλψζεο, πείξαο, εμεηδίθεπζεο θαη πξνλνκηαθήο 

πιεξνθφξεζεο, νη ζρέζεηο κε εκπιεθφκελα ζεζκηθά ή αλεπίζεκα ζπκθέξνληα θαη 

δηθαζηηθνχο ή πνιηηηθνχο παξάγνληεο. Σα ζηειέρε απηά ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχληαμε 

λνκνζρεδίσλ, σζηφζν έρεη παξαηεξεζεί φηη ζπάληα πξνσζνχλ δξαζηηθέο αιιαγέο, αιιά 

πεξηνξίδνληαη ζε πξνζαπμεηηθνχ ηχπνπ πξνηάζεηο αιιαγψλ. Δπνκέλσο, νη δξαζηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ρξεηάδνληαη θίλεζε απ’έμσ γηα λα μεθηλήζνπλ (Αιεμφπνπινο, 2004). 

3.1.3. Απνηζίκςποι δπώνηερ ζηη θάζη ςλοποίηζηρ 

ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο ηεο κεηαξξχζκηζεο αξλεζίθπξνη δξψληεο είλαη ε 

θπβέξλεζε, θαη πηζαλψο ε δηνίθεζε θαη νη δηθαζηέο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη φζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν ρξφλνο πινπνίεζεο, ηφζν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα ζπλερηζηεί ε 

κεηαξξχζκηζε σο έρεη. πρλέο αιιαγέο ζηελ θπβεξλεηηθή ζχλζεζε θαη αιιαγέο ζηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ λένπ ππνπξγνχ νδεγνχλ ζε αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ ηνπ θπξίαξρνπ 

αξλεζίθπξνπ δξψληα θαη πηζαλή αλαηξνπή κηαο κεηαξξχζκηζεο, ηδηαίηεξα φηαλ απηή 

είλαη κηθξήο θιίκαθαο. Όζνλ αθνξά κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο, ε πηζαλφηεηα πινπνίεζεο 

κεηψλεηαη φηαλ ν ρξφλνο πινπνίεζεο μεπεξλά ηνλ πνιηηηθφ θχθιν θαη ε αμησκαηηθή 

αληηπνιίηεπζε δηαθσλεί ξηδηθά κε ηελ κεηαξξχζκηζε. Σφηε, είηε ε κεηαξξχζκηζε 
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θαηαζηξαηεγείηαη ήδε ζηε θάζε πινπνίεζεο ππφ ηελ πίεζε αληηκεηαξξπζκηζηηθψλ 

ζπκκαρηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ηνπ θφβνπ ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, είηε, αλ έξζεη 

ζηελ εμνπζία ε αληηπνιίηεπζε, κπνξεί λα κεηαξξπζκίζεη ηε κεηαξξχζκηζε. Δπηπιένλ, ε 

πηζαλφηεηα πινπνίεζεο κεηψλεηαη φζν ππάξρεη έιιεηςε εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο 

θπβέξλεζεο, θαζψο εμσθπβεξλεηηθνί παξάγνληεο (δηθαζηέο, νκάδεο πίεζεο, δηνίθεζε) 

κπνξεί λα ζπκκαρήζνπλ κε θπβεξλεηηθά ζηειέρε γηα ηελ αθχξσζε κηαο κε επηζπκεηήο 

κεηαξξχζκηζεο. πκπεξαζκαηηθά, ν ζπλδπαζκφο ελφο αξλεζίθπξνπ δξψληα κε ρακειή 

εζσηεξηθή ζπλνρή, κεηαξξπζκίζεσλ κε καθξχ νξίδνληα θαη κηαο αξλεηηθήο 

αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο νδεγεί ζηε δηαηήξεζε ή ηελ νξηαθή κεηαβνιή ηνπ status 

quo (Αιεμφπνπινο, 2004). 

Ο ξφινο ηεο δηνίθεζεο σο παξάγνληα βέην ζηε θάζε πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηε δπλαηφηεηα απηνλφκεζεο ηεο δηνίθεζεο απφ ηνλ 

έιεγρν ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Ζ δηνίθεζε έρεη θίλεηξν λα εθαξκφζεη ην λφκν 

ζχκθσλα κε ηε δηθή ηεο άπνςε φηαλ νη κεηαξξπζκίζεηο επηρεηξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο είλαη θπζηθή ε αξλεηηθή ηεο ηάζε ζε ηέηνηεο κεηαβνιέο,  

θαη φηαλ έρεη δηαθνξεηηθή αληίιεςε απφ απηή ηνπ εληνιέα ηεο (εθηειεζηηθή εμνπζία) 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ην παίγλην δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ πνπ 

αλαπηχζζεηαη, ε δηνίθεζε θαιείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηελ πηζηή εθαξκνγή θαη ηελ 

παξέθθιηζε απφ ηηο νδεγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε θπβέξλεζε πξέπεη λα επηιέμεη εάλ ζα 

απνδερηεί ή ζα «δηνξζψζεη» ηελ παξέθθιηζε. Ζ κε επαλαθνξά ζηελ ηάμε κπνξεί λα 

νθείιεηαη απιά ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ κεξηά ηεο θπβέξλεζεο, απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ ηα κέιε ηεο εθηηκήζνπλ φηη ε κε επηηπρήο εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο δελ 

έρεη άκεζν εθινγηθφ θφζηνο (Αιεμφπνπινο, 2007). Γηα λα αξζεί ν «εζηθφο θίλδπλνο» 

ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηνιίζζεζεο απαηηείηαη ζπλεπήο κεηαξξπζκηζηηθή εγεζία, ηαγκέλε 

λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη φια ηα ζηάδηα ηεο κεηαξξχζκηζεο. Δπηπιένλ, φζν πην 

γεληθή θαη αφξηζηε είλαη ε πξσηνγελήο λνκνζεζία, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δπλαηφηεηα 

ηεο δηνίθεζεο λα δξάζεη ππνθεηκεληθά θαη ζε απφθιηζε απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε, ελψ 

ε εμεηδηθεπκέλε λνκνζεζία κεηψλεη ex ante ηε δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα 

παξεθθιίλεη. Ωζηφζν, παλίζρπξεο θπβεξλεηηθέο πιεηνςεθίεο δελ έρνπλ θίλεηξν λα 

λνκνζεηνχλ ιεπηνκεξεηαθά, θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επαλαθέξνπλ ζηελ ηάμε ηε 

δηνίθεζε φπνηε ην ζειήζνπλ ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο (Αιεμφπνπινο, 2007). 

Όζνλ αθνξά ζην ξφιν ηεο δηθαηνζχλεο ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, αθφκα θαη νη 

ιεπηνκεξείο λφκνη έρνπλ πεξηζψξηα εξκελείαο εθ κέξνπο ησλ δηθαζηψλ. Έηζη, κπνξεί ν 
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δηθαζηήο, εθφζνλ έρεη δηαθνξεηηθή πξνηίκεζε, γηα ηελ παξαγφκελε πνιηηηθή, λα ηελ 

επεξεάζεη ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, δξψληαο είηε απηφθιεηα είηε ππνθηλνχκελνο.  

3.1.4. Δθαπμογή ηηρ θευπίαρ ηυν παικηών απνηζικςπίαρ ζηο ελληνικό πολιηικό 

ζύζηημα 

Αληίζεηα κε ην ζχλεζεο, ζηελ Διιάδα, κηα ρψξα κε πνιπθνκκαηηθφ ζχζηεκα, ε 

θπβέξλεζε είλαη ζρεδφλ πάληα κνλνθνκκαηηθή, αληί γηα θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ. 

Βέβαηα ζηα ηειεπηαία 3 ρξφληα ηεο έληνλεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ππάξρεη αιιαγή ζε 

απηφ ην κνηίβν. Όπσο ζηα πεξηζζφηεξα θνηλνβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα, ε θπβέξλεζε 

είλαη ν θπξίαξρνο παίθηεο ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. Μία κνλνθνκκαηηθή θπβέξλεζε 

ειέγρεη απφιπηα ην λνκνζεηηθφ ζψκα ζε κφληκε βάζε θαη ζε επξεία θιίκαθα, θαζψο 

ζπκπίπηεη κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη ζπλεπψο δελ πξνθχπηνπλ δηαθσλίεο 

κεηαμχ ησλ δχν γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα. Δπηπιένλ, ην βαζηθφ «φπιν» ζηα ρέξηα ησλ 

ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ είλαη ν έιεγρνο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ θνηλνβνπιίνπ 

(Alexopoulos, 2011). Καζίζηαηαη έηζη ε θπβέξλεζε ν κφλνο παίθηεο αξλεζηθπξίαο ζην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, θαζψο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη φπνηα αιιαγή πνιηηηθήο επηζπκεί, 

φπνηε ην επηζπκεί. Δπίζεο, έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε ππεξζπγθέληξσζε εμνπζίαο θαη δχλακεο ιήςεο απνθάζεσλ ζην 

πξφζσπν ηνπ πξσζππνπξγνχ. Ζ αθξαία απηή, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Σζεκπειή, 

πεξίπησζε χπαξμεο κνλαδηθνχ αξλεζίθπξνπ δξψληα ζηε ιήςε απνθάζεσλ απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο λα έρνπκε πεξηζζφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο. Ωζηφζν απηφ δελ αξθεί, αθνχ ν 

δξσλ ζα πξέπεη λα επηιέμεη λα αιιάμεη ην status quo. Απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ 

γίλεηαη ιφγνο γηα ζπιινγηθφ δξψληα, θξίζηκν ξφιν παίδεη ε εζσηεξηθή ζπλνρή, θαζψο 

εζσηεξηθνί παξάγνληεο βέην πνπ απνθιίλνπλ απφ ηηο επηινγέο ηεο εγεζίαο κεηψλνπλ ηε 

ζπλνρή, εκθαλίδνπλ ην θπβεξλψλ θφκκα δηαηξεκέλν ηδενινγηθά θαη επνκέλσο κεηψλνπλ 

ηελ πξνζήισζε ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. Ζ ιήςε απφθαζεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

εμαζθαιίδεηαη φπσο έρεη δείμεη ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο 

θνκκαηηθήο πεηζαξρίαο. Ωζηφζν, ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο νη δηαθσλνχληεο 

επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην ζπγθξνηψληαο αληηκεηαξξπζκηζηηθέο ζπκκαρίεο κε άιινπο 

παίθηεο (δηνίθεζε, δηθαζηήξηα). 

ην πεδίν ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, δελ θπξηαξρνχλ ζεζκνζεηεκέλεο 

θνξπνξαηηζηηθέο δνκέο ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Σα ζηνηρεία θνηλσληθνχ 

θνξπνξαηηζκνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη θπξίαξρα θαη παγησκέλα. Δηδηθφηεξα, ζηα 
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δεηήκαηα παξνρήο δεκφζησλ αγαζψλ θαη πφξσλ φπσο νη ππνδνκέο, ππάξρεη αηξνθηθή 

ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε απφ ηε κεξηά ηεο δήηεζεο θαη ππεξηξνθηθή απφ ηε κεξηά ηεο 

πξνζθνξάο (Αιεμφπνπινο, 2004). Παξαηεξείηαη αθφκα εγθισβηζκφο ησλ θπβεξλήζεσλ 

ζηελ εμππεξέηεζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ εγθαηεζηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, 

κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία κεηαξξπζκίζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζην ξφιν ηεο δηθαηνζχλεο, ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ην ηΔ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα, θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγψληαο ζην πιαίζην ησλ 

ζεζκηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, λα θξίλεη θαη λα κπινθάξεη ή λα ηξνπνπνηήζεη έλα λφκν ή 

έλα ζρέδην Π.Γ. κε φπιν ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα. Ωζηφζν, ε ζχγθξνπζε ηνπ ηΔ κε 

ηελ κε ηε βνχιεζε πξσηνγελνχο λνκνζέηεζεο  ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο δελ είλαη ην 

ζχλεζεο. Πην ελεξγφο είλαη ν ξφινο ηνπ σο παξάγνληα βέην ζηε θάζε παξαγσγήο 

δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ θαηά ηελ πινπνίεζε δεκνζίσλ πνιηηηθψλ (Αιεμφπνπινο, 2004). 

ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, ην ηΔ κπνξεί λα απνθιίλεη ηεο εξκελείαο πνπ επηζπκεί ε 

πνιηηηθή εμνπζία φηαλ μέξεη φηη ππάξρεη δπζθνιία ζηελ θπβέξλεζε λα επαλέιζεη κε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηεπθξηληζηηθή λνκνζεζία. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή κεηαπνιηηεπηηθή δηνίθεζε παξαηεξείηαη 

πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα απηνλφκεζήο ηεο απφ ηνλ έιεγρν ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. 

Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ πνιινί αξλεζίθπξνη 

δξψληεο ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Οη θπβεξλήζεηο ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο δεκνθξαηίαο 

ήηαλ κνλνθνκκαηηθέο θαη ηζρπξέο, κε πςειή θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία θαη κε 

δπλαηφηεηα επαλαθνξά ζηελ ηάμε ηεο απηνλνκεκέλεο δηνίθεζεο. πρλά σζηφζν 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ε εθηειεζηηθή εμνπζία λα κελ εγθαιεί ηε δηνίθεζε φηαλ 

αδξαλεί ζηελ πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο, ε ρακειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζπλδέεηαη κε ην φηη ηα θπβεξλψληα θφκκαηα, 

παξφηη έρνπλ ηε ζέζε κνλαδηθνχ αξλεζίθπξνπ δξψληα, έρνπλ άιιεο θνξέο ρακειή 

εζσηεξηθή ζπλνρή, άιιεο εκθαλίδνπλ έιιεηςε πξνζήισζεο ζηε κεηαξξχζκηζε πνπ 

πξνηείλνπλ, αιιά θαη ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε εκθαλίδεηαη ζπζηεκαηηθά αληίζεηε 

ζηηο αθνινπζνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο (Αιεμφπνπινο, 2004). 
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3.2. Υαπακηηπιζηικά ηηρ νομοθεηικήρ παπαγυγήρ 

Βαζηθφ εξγαιείν ζηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απνηεινχλ νη λφκνη. 

Απηνί είλαη πνπ ζεζπίδνπλ ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ 

ζηφρσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθεληξψλεη ε λνκνζεηηθή παξαγσγή έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ην ξφιν ησλ παηθηψλ πνιηηηθήο ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο (θπξίσο ην βαζκφ 

απηνλφκεζεο ηεο δηνίθεζεο) θαη, κέζσ απηψλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ.  

Οη Huber θαη Shipan αλέπηπμαλ κηα πιήξε ζπγθξηηηθή ζεσξία αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ νη λφκνη εληζρχνπλ ή κε ηε γξαθεηνθξαηηθή απηνλνκία. χκθσλα κε απηνχο, 

νη πνιηηηθνί, θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη ππνπξγνί, σο βαζηθνί παίθηεο ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

λφκσλ, έρνπλ λα δηαιέμνπλ κεηαμχ δχν επηινγψλ: Ο έλαο είλαη λα ζπληάμνπλ ιεπηνκεξή 

θαη εμεηδηθεπκέλε λνκνζεζία, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ειέγμνπλ ηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο πνιηηηθήο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ απηνλνκία ηεο δηνίθεζεο, θαη ν άιινο 

είλαη λα ζπληάμνπλ γεληθνχο θαη αζαθείο λφκνπο, πνπ αθήλνπλ αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο 

αδηεπθξίληζηεο, αλαζέησληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ δηνίθεζε ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο 

(Huber θαη Shipan, 2002). Γεληθά, ππάξρνπλ ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ ελαιιαθηηθψλ (Huber θαη Shipan, 2002): 

 ην επίπεδν δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζεζπίδνπλ ηε λνκνζεζία θαη 

ησλ γξαθεηνθξαηψλ πνπ ηελ εθαξκφδνπλ, 

 ε ηθαλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ λα ζπληάζζνπλ ιεπηνκεξείο λφκνπο, 

 ην δηαπξαγκαηεπηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν πηνζεηνχληαη νη λφκνη, θαη 

 νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη πνιηηηθνί γηα ην πψο εμσλνκνζεηηθνί παξάγνληεο 

(π.ρ. δηθαζηήξηα) επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο. 

Έηζη, φηαλ ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ ππνπξγψλ θαη γξαθεηνθξαηψλ, δεκηνπξγείηαη 

θίλεηξν γηα ηε ζχληαμε εηδηθψλ λφκσλ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε απηνλνκία θαη νη ηπρφλ 

παξεθθιίζεηο ηεο δηνίθεζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ λα 

ζπληάζζνπλ εηδηθνχο λφκνπο, νη Huber θαη Shipan νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο νη ππνπξγνί δηαζέηνπλ ζπλήζσο ηε γλψζε, ηελ εκπεηξία θαη 

ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο γηα θάηη ηέηνην (Huber θαη Shipan, 2002). Σν 

δηαπξαγκαηεπηηθφ πεξηβάιινλ αθνξά θπξίσο ζηελ χπαξμε παηθηψλ αξλεζηθπξίαο κε 

ζπγθξνπφκελεο απφςεηο, φπσο κπνξεί λα ζπκβεί ζε κία θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ, 
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γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε πην εηδηθνχο λφκνπο
3
. Όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα 

αζθήζνπλ εμσλνκνζεηηθνί παξάγνληεο φπσο νη δηθαζηέο, νη Huber θαη Shipan θάλνπλ 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε παξάδνζε αζηηθνχ-θσδηθνπνηεκέλνπ δηθαίνπ (civil law) 

θαη άγξαθνπ-πεξηπησζηνινγηθνχ δηθαίνπ (common law). ηηο ρψξεο κε παξάδνζε 

άγξαθνπ δηθαίνπ, σο λφκνη ζεσξνχληαη εθηφο απφ ηα λνκνζεηήκαηα θαη νη απνθάζεηο 

ησλ δηθαζηψλ, επνκέλσο ππάξρεη πξντζηνξία αληαγσληζκνχ κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη 

δηθαζηψλ, επνκέλσο νη λφκνη ηείλνπλ λα είλαη πην εηδηθνί θαη ιεπηνκεξεηαθνί, γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο απμεκέλεο εξκελεπηηθήο δχλακεο ησλ δηθαζηψλ. ε ρψξεο κε παξάδνζε 

αζηηθνχ δηθαίνπ νη δηθαζηέο ηππηθά δελ παξάγνπλ λνκνζεζία κε ηηο απνθάζεηο ηνπο 

αιιά απιψο εξκελεχνπλ ηνπο λφκνπο, ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ απαξαηηήησο πξνεγνχκελν 

θαη ρσξίο λα έρνπλ δηαξθή επηξξνή ζηηο πνιηηηθέο, νπφηε ππάξρεη κηθξφηεξε αλάγθε 

εμεηδίθεπζεο ησλ λφκσλ ηεο πξσηνγελνχο λνκνζεζίαο (Huber θαη Shipan, 2002). 

χκθσλα κε ηνπο Huber θαη Shipan, ε αλάζεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ λφκσλ ζηε 

δηνίθεζε ζπγθεληξψλεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Έηζη, νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο απηνλφκεζεο ηεο δηνίθεζεο ζεσξνχλ φηη ε εμεηδίθεπζε ησλ λφκσλ 

απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο νδεγεί ζηε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ ζηε θάζε εθαξκνγήο 

ηεο πνιηηηθήο, θαζψο νη γξαθεηνθξάηεο δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε εμεηδηθεπκέλε γλψζε 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο. Δπηπιένλ, ε γξαθεηνθξαηία απνηειεί 

παξάγνληα θιεηδί ζηελ θαηλνηνκία πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ σθειεί ηελ θνηλσλία. Αθφκα, 

ε αλάζεζε ηζρπξψλ αξκνδηνηήησλ ζε νπδέηεξα πνιηηηθά, αληαγσληζηηθά, κε 

επαγγεικαηηζκφ θαη εμεηδίθεπζε  επηηειηθά ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο, νδεγεί ζε πην 

ζπλεθηηθή δηακφξθσζε πνιηηηθήο. Σέινο, ε αλάζεζε ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ λφκσλ ζηε 

δηνίθεζε απαιιάζζεη ηνπο ππνπξγνχο απφ ην πνιηηηθφ θφζηνο ησλ απνθάζεσλ. Οη 

αλαιπηέο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηα κεηνλεθηήκαηα, ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάζεζε ηεο 

εμεηδίθεπζεο ησλ λφκσλ ζηε δηνίθεζε επζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ειηηίζηηθνπ θαη κε 

δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο, φπνπ ε δχλακε ζπγθεληξψλεηαη κε ηξφπν αδηαθαλή ζηα ρέξηα 

ελφο κηθξνχ αξηζκνχ γξαθεηνθξαηψλ, ρσξίο δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε, κε 

απνηέιεζκα ηελ απνζχλδεζε ησλ ςεθνθφξσλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο. Δπίζεο, νδεγεί 

                                                 
3

 Όηαλ ππάξρνπλ δηακάρεο θαη ζπγθξνπφκελεο απφςεηο κεηαμχ θνκκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ 

θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ, θαη γεληθά φηαλ ε θπβεξλεηηθή ζπλνρή είλαη ρακειή, ε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο 

ησλ ππνπξγψλ γηα παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ λφκσλ απμάλεηαη, θαζψο ππάξρεη θίλεηξν λα ειεγρζεί ε 

δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πνιηηηθήο κέζσ ιεπηνκεξεηψλ ζηνπο λφκνπο, φηαλ δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο επηζπκεηήο πνιηηηθήο. 

Αληηζέησο, ε χπαξμε ηζρπξήο κνλνθνκκαηηθήο θπβέξλεζεο απνηειεί αληηθίλεηξν γηα ηελ παξαγσγή 

εμεηδηθεπκέλνπ πξσηνγελνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ, αθνχ ελ θπβέξλεζε κπνξεί λα επαλαθέξεη ζηελ ηάμε ηελ 

απηνλνκεκέλε δηνίθεζε φπνηε ην επηζπκεί. (Huber θαη Shipan, 2002) 
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ζηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, πνπ αλαπηχζζνπλ δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηελ απηνλνκεκέλε δηνίθεζε (Huber θαη 

Shipan, 2002). 

χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Huber θαη Shipan ζε δηάθνξεο ρψξεο, 

φκσο κε εζηίαζε θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α., κεηαμχ λνκνζεηεκέησλ επί ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, 

απηφ πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηείλεη λα ζέηεη θαη πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηε δξάζε άιισλ παηθηψλ φπσο ησλ γξαθεηνθξαηψλ. Δπνκέλσο έλαο βαζηθφο δείθηεο 

ηνπ πφζν εηδηθφο είλαη έλαο λφκνο κπνξεί λα είλαη ε έθηαζή ηνπ, εθφζνλ ε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί είλαη εμεηδηθεπκέλε θαη φρη γεληθή (Huber θαη Shipan, 2002). Δπίζεο, ε 

έξεπλά ηνπο έδεημε φηη ε ζπρλή αιιαγή ζηελ εγεζία ησλ ππνπξγείσλ ζπκβάιιεη ζηελ 

εηζαγσγή ιηγφηεξσλ ιεπηνκεξεηψλ ζηελ πξσηνγελή λνκνζεζία, ελψ εάλ ζηε δηνίθεζε 

ππάξρνπλ πξνζδνθίεο αιιαγήο ηνπ ππνπξγνχ, είλαη πνιχ πηζαλφ νη ππάιιεινη λα 

θαζπζηεξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, γηαηί πεξηκέλνπλ φηη ζα πξέπεη λα 

αιιάμνπλ μαλά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο κφιηο αλαιάβεη ν λένο ππνπξγφο. Αληηζέησο, 

φηαλ αλακέλνπλ φηη ε ζεηεία ηνπ ππνπξγνχ ζα δηαξθέζεη αξθεηά, αθελφο είλαη πην 

πξφζπκνη γηα αιιαγέο θαη αθεηέξνπ ιηγφηεξν πξφζπκνη λα απηνλνκεζνχλ απφ ηελ 

πνιηηηθή βνχιεζε (Huber θαη Shipan, 2002). Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν 

λνκνζέηεζεο παίδεη ε ζπλνρή ηεο θπβέξλεζεο θαη ε πνιηηηθή αβεβαηφηεηα, κε ηελ 

έλλνηα ηνπ πφζν θνληά ρξνληθά ζηηο εθινγέο εθδίδεηαη ν λφκνο. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηνπο Huber θαη Shipan αλ δελ ππάξρεη ζπλνρή ζηελ θπβέξλεζε ή αλ 

αθνινπζνχλ εθινγέο, ηφηε ε θπβέξλεζε λνκνζεηεί εηδηθά, γηα λα «θιεηδψζεη» ηα 

επηζπκεηά γηα απηή απνηειέζκαηα, θαη λα κεηψζεη ηα πεξηζψξηα απνθιίζεσλ ζηελ 

πινπνίεζε. Ωζηφζν, ζηελ Διιάδα δελ ίζρπζε ν θαλφλαο απηφο. Οη ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο, φηαλ δελ είραλ απμεκέλε εζσηεξηθή ζπλνρή, λνκνζεηνχζαλ κε γεληθφ 

ηξφπν, αθελφο γηα λα απνθχγνπλ ην πνιηηηθφ θφζηνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη λα κε 

ράζνπλ ηελ ππνζηήξημε κεξίδαο ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο, θαη αθεηέξνπ γηαηί δελ ηνπο 

ελδηέθεξε ηδηαίηεξα ε πινπνίεζε. Δπίζεο, ν γεληθφο θαλφλαο πνπ επηθξάηεζε ζηελ 

Διιάδα ήηαλ λα ςεθίδνληαη γεληθνί λφκνη φηαλ αθνινπζνχζαλ εθινγέο, ελψ ζην 

δηάζηεκα κεηά ηηο εθινγέο λα ςεθίδνληαη εηδηθνί λφκνη, κε ζθνπφ λα πινπνηεζνχλ απφ 

ηηο λέεο θπβεξλήζεηο εληφο ηεο ζεηείαο ηνπο
4
. 

                                                 
4
 χκθσλα κε ηελ «αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ Λεηηνπξγηψλ» (ή Δμνπζηψλ), έηζη φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 26 ηνπ πληάγκαηνο, ε λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία αζθείηαη απφ ηε Βνπιή θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Γεκνθξαηίαο. Αξκφδηα γηα ηε ζέζπηζε λφκσλ είλαη ε Βνπιή. Ωζηφζν, ην ίδην ην χληαγκα παξέρεη ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δμνπζία ηε δπλαηφηεηα λα γίλεηαη «δηνηθεηηθφο λνκνζέηεο», δειαδή λα εθδίδεη θαλνληζηηθέο 
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3.3. Ο πόλορ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ζηη διαμόπθυζη ηηρ εθνικήρ 

πολιηικήρ μεηαππςθμίζευν 

Σν Δλσζηαθφ νηθνδφκεκα είλαη δεκηνχξγεκα ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο, κία 

ζχλζεηε κνξθή νξγάλσζεο πνπ δηαζέηεη ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ελφο πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζπλππάξρεη ζηελ εμέιημή ηνπ κε ηα θξαηηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα ησλ 

θξαηψλ-κειψλ πνπ ην ζπγθξνηνχλ. Ζ λέα βαζκίδα δηαθπβέξλεζεο, πνπ ηα θξάηε 

δεκηνχξγεζαλ κε ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιεηηνπξγεί σο έλαο ρψξνο 

ζπλδηακφξθσζεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ φπνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζπλεξγνχλ ε 

εζληθή δηνίθεζε (θπβέξλεζε θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο) κε ηελ Δλσζηαθή, θαζψο θαη νη 

εζληθέο δηνηθήζεηο κεηαμχ ηνπο, ζε φιεο ηηο θάζεηο θαη ζηάδηα ηεο πνιηηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηδηφηππνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε ηνκεαθή θαηάηκεζε ησλ πνιηηηθψλ, θαηλφκελν βεβαίσο πνπ δελ 

είλαη άγλσζην ζηα εζληθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα, απνθηά φκσο λέεο δηαζηάζεηο, ζε 

έθηαζε θαη έληαζε, ζην Δλσζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Οη αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο 

δηαθνξνπνηνχληαη αλά ηνκέα πνιηηηθήο (ή ηχπν δεκφζηαο πνιηηηθήο). Ζ ζπλζήθε ηεο 

Ληζζαβφλαο απνζαθελίδεη ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ 

θξαηψλ κέισλ, εηζάγνληαο κία ζαθή ηαμηλφκεζε ζε ηξεηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο: ηηο 

απνθιεηζηηθέο, ηηο ζπληξέρνπζεο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο αξκνδηφηεηεο. ηηο 

απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ε Δ.Δ. είλαη ε κφλε πνπ κπνξεί λα λνκνζεηήζεη θαη λα 

εγθξίλεη δεζκεπηηθέο πξάμεηο ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο. Δπνκέλσο, ν ξφινο ησλ θ-κ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ, εθηφο εάλ ε Έλσζε ηνπο 

επηηξέπεη λα εγθξίλνπλ ηα ίδηα νξηζκέλεο πξάμεηο. ηηο ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο ε 

Δ.Δ. θαη ηα θ-κ εμνπζηνδνηνχληαη λα εγθξίλνπλ δεζκεπηηθέο πξάμεηο ζηνπο ελ ιφγσ 

                                                                                                                                                
πξάμεηο, θαη΄ νπζίαλ λνκνζεηηθέο, ηηο νπνίεο δηαθνξεηηθά ζα ζέζπηδε ε Βνπιή σο ην απνθιεηζηηθά πξνο 

ηνχην αξκφδην φξγαλν. Απηφο ν «ιεηηνπξγηθφο δηραζκφο» απνηππψλεηαη ζην άξζξν 43 ηνπ πληάγκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα παξέρεηαη απεπζείαο ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ έθδνζε δηαηαγκάησλ ηα νπνία «είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

λφκσλ», δει. ηα ιεγφκελα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ θαζ΄ χιελ αξκφδην Τπνπξγφ (εδάθην α΄), αιιά θαη ζε άιια δηνηθεηηθά φξγαλα (εδάθην 

β΄), λα εθδίδνπλ θαλνληζηηθέο πξάμεηο (π.ρ. Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, πξάμεηο κνλνπξφζσπσλ ή 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θ.ιπ.), κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο «λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο». Ννκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε 

είλαη ε αλάζεζε, κε πξάμε ηνπ λνκνζεηηθνχ νξγάλνπ, ζε νξηζκέλν δηνηθεηηθφ φξγαλν, ηεο αξκνδηφηεηαο 

λα ζεζπίδεη απξφζσπνπο (πξσηεχνληεο) θαλφλεο δηθαίνπ, νη νπνίνη ηδξχνπλ λέεο ππνρξεψζεηο ή λέα 

δηθαηψκαηα γηα ηνπο δηνηθνχκελνπο. Ο αξηζκφο ησλ λνκνζεηηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζην θείκελν ελφο 

λφκνπ, γηα έθδνζε δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο (ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε 

ηηο εμνπζηνδνηήζεηο γηα έθδνζε Π.Γ. θαη Τ.Α.) απνηεινχλ δείθηε ηνπ πφζν γεληθφο ή εηδηθφο είλαη έλαο 

λφκνο. 
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ηνκείο. Ωζηφζν, ηα θ-κ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο θαηά ην κέηξν πνπ 

ε Δ.Δ. δελ έρεη ή έρεη απνθαζίζεη λα κελ αζθήζεη ηε δηθή ηεο αξκνδηφηεηα. ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο αξκνδηφηεηεο ε Δ.Δ. κπνξεί λα παξέκβεη κφλν γηα λα λα ππνζηεξίδεη, λα 

ζπληνλίδεη ή λα ζπκπιεξψλεη ηε δξάζε ησλ θ-κ. Δπνκέλσο, δελ δηαζέηεη λνκνζεηηθή 

εμνπζία ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο θαη δελ κπνξεί λα παξεκβάιιεηαη ζηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ απηψλ, νη νπνίεο αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηα θ-κ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε πσο ε Δ.Δ. θαζίζηαηαη 

ζεκαληηθφο εμσγελήο παξάγνληαο θαη βαζηθφο παίθηεο ζηε δηακφξθσζε δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ. Δηδηθά ζηνπο ηνκείο πνπ δηαζέηεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα, ε Δ.Δ. είλαη ν 

κνλαδηθφο παίθηεο, ελψ ζηνπο ηνκείο πνπ δηαζέηεη ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα, θαζνξίδεη 

ζπλήζσο έλα βαζηθφ πιαίζην, κέζα ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ ηα θ-κ λα θηλεζνχλ 

λνκνζεηψληαο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ε επξσπατθή λνκνζεζία (Οδεγίεο 

θαη Καλνληζκνί). Ζ δξάζε ινηπφλ ηεο Δ.Δ. πξνζνκνηάδεη κε απηήλ ελφο ζπιινγηθνχ 

παίθηε αξλεζηθπξίαο, αλ επαλέιζνπκε ηε ζεσξία ηνπ Σζεκπειή. Ωζηφζν, απνηειεί κία 

ηδηάδνπζα κνξθή παίθηε, θαζψο ε πνιπζχλζεηε θαη πνιπεπίπεδε δνκή ηνπ, αιιά θαη ην 

γεγνλφο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θ-κ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, δελ κπνξνχλ 

λα ηνλ θαηαηάμνπλ απιψο ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπιινγηθψλ παηθηψλ αξλεζηθπξίαο. 

Οη εζληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε ηνκείο πνιηηηθήο φπνπ ε Δ.Δ. έρεη ζπληξέρνπζα 

αξκνδηφηεηα, φπσο είλαη ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο, πξνθχπηνπλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο ελαξκφληζεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ κε ην (ππέξηεξν) ελσζηαθφ 

δίθαην. Μάιηζηα ζηα ζέκαηα δηακφξθσζεο πνιηηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο (π.ρ. αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ), θαλφλαο είλαη ε θαηάξγεζε ηεο 

ξχζκηζεο ζε εζληθφ επίπεδν, ψζηε λα ρεηξηζηνχλ ην δήηεκα θνηλνηηθνί κεραληζκνί ή 

κεραληζκνί ηεο αγνξάο (Heritier, 2001). Ωζηφζν, ην πφζν ε Δ.Δ. επεξεάδεη ηελ εζληθή 

πνιηηηθή ησλ θ-κ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη πνιχ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ ηνλ έλα 

ηνκέα πνιηηηθήο ζηνλ άιινλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απιψο πξνζηίζεληαη λένη ζηφρνη 

θαη εξγαιεία πνιηηηθήο ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο, ελψ ζε άιιεο, απαηηνχληαη δξαζηηθέο 

αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο.  

Σν θαηλφκελν ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελσζηαθψλ πάλσ ζηηο 

εζληθέο πνιηηηθέο κειέηεζε κηα νκάδα εξεπλεηψλ
5
 θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

επηξξνή αιιά θαη ε εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο πνιηηηθήο ζε θάπνηνλ ηνκέα δεκφζηαο 

                                                 
5
 Heritier, Kerwer, Knill, Lehmkuhl, Teutsch, Douillet (2001) 
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πνιηηηθήο ελφο θ-κ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην ράζκα κεηαμχ απηήο θαη ηεο 

πξνυπάξρνπζαο εζληθήο πνιηηηθήο, θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία 

ελζσκάησζεο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζην εζληθφ, δειαδή απφ ην εάλ θαη πφζν εχθνια 

κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ πηζαλνί παίθηεο αξλεζηθπξίαο πνπ έρνπλ δηαθνξνπνηεκέλεο 

πξνηηκήζεηο ζην εζληθφ πνιηηηθφ επίπεδν (Heritier, 2001). Ωο εθ ηνχηνπ, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εμεπξσπατζκνχ
6
 δελ είλαη φκνηα ζηα δηάθνξα θ-κ. Δπηπιένλ, ηα 

απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ επεηδή ε επξσπατθή λνκνζεζία ζπλήζσο είλαη δηαηππσκέλε 

κε ηξφπν γεληθφ, ψζηε λα αθήλεη πεξηζψξην ζηα θ-κ λα επηιέγνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο θαη εξγαιεία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, απφηνθν αθελφο ηεο επηζπκίαο ησλ θ-κ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηελ ηζρχ ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο θαη αθεηέξνπ ηεο 

αδπλακίαο ζπκθσλίαο ησλ θ-κ ζε ιεπηνκεξείο πνιηηηθέο ιχζεηο. Οη λέεο απαηηήζεηο πνπ 

ζέηεη ην ελσζηαθφ δίθαην ζε θάπνηνλ ηνκέα πνιηηηθήο εθαξκφδνληαη άκεζα θαη εχθνια 

εάλ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ππάξρνπζεο βαζηθέο αξρέο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο. 

Δάλ φκσο δελ ζπκβαίλεη απηφ, θαη ην ράζκα είλαη κεγάιν, ηφηε ε πξνζαξκνγή είλαη 

δχζθνιε θαη ε πίεζε πνπ ληψζεη ην θ-κ λα ηνπ αζθείηαη είλαη έληνλε. Γεδνκέλεο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ ελσζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνυπαξρνπζψλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ, θαη δεδνκέλνπ φηη νη πξνηηκήζεηο ησλ εζληθψλ παηθηψλ είλαη παξεκθεξείο κε 

ηνπο ελσζηαθνχο ζηφρνπο, ην αλ ζα πινπνηεζεί κία ελσζηαθή πνιηηηθή εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηα κεηαξξχζκηζεο ηνπ θ-κ (Heritier, 2001). Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο 

απειεπζέξσζεο αγνξψλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν, φπσο π.ρ. ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηα απνηειέζκαηα ησλ εζληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ 

δνκηθψλ πξνζαξκνγψλ είλαη ζπλάξηεζε ηξηψλ παξαγφλησλ: ηνπ αξρηθνχ επηπέδνπ 

απειεπζέξσζεο ηεο εζληθήο αγνξάο, ηνπ επηθξαηνχληνο ζπζηήκαηνο αμηψλ ζηελ 

εμεχξεζε πνιηηηθψλ ιχζεσλ, θαη ζηελ ελ γέλεη ηθαλφηεηα κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ εζληθνχ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο (Heritier, Knill, 2001). 

 

 

                                                 
6
 Ωο «εμεπξσπατζκφο» νξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηξξνήο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δνκψλ ησλ θ-κ απφ ηηο απνθάζεηο ζε ελσζηαθφ επίπεδν. (Heritier, 2001) 
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4. Μεθοδολογία 

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμήρζε επί ησλ επηιεγκέλσλ βαζηθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ λφκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ λνκνζέηεζεο, δειαδή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ε λνκνζεηηθή παξαγσγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, 

αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πινπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη ε ζχγθξηζε ηνπ 

ηξφπνπ λνκνζέηεζεο αλά ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Βαζηθέο πεγέο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ηζηνζειίδα ηεο Βνπιήο
7
 θαη ε βάζε λνκηθψλ 

δεδνκέλσλ «ΝΟΜΟ»
8
. Δπηπιένλ, γηα ηελ επνπηηθή παξνπζίαζε ησλ λφκσλ θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, θαηαζθεπάζηεθαλ εηδηθνί δείθηεο 3 

θαηεγνξηψλ:  

1. κέηξεζεο βαζηθψλ λνκνηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

2. πνηνηηθήο αλάιπζεο 

3. πινπνίεζεο 

πγθεθξηκέλα, γίλεηαη θαηαξρήλ κία κέηξεζε βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

λφκσλ. Δδψ ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο δείθηεο: αξηζκόο ζειίδσλ, αξηζκόο άξζξσλ, 

αξηζκόο ιέμεσλ (έλδεημε εμεηδηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ λφκνπ
9
), αξηζκόο ινηπώλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθόο αξηζκόο άξζξσλ θαη αξηζκόο ιέμεσλ ινηπώλ άξζξσλ/ζπλνιηθόο 

αξηζκόο ιέμεσλ (έλδεημε κε θαιήο λνκνζέηεζεο). 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πνηνηηθή αλάιπζε ηεο πξσηνγελνχο λνκνζεζίαο. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν είλαη απηή ιεπηνκεξήο θαη εμεηδηθεπκέλε ή 

γεληθή θαη αφξηζηε, γίλεηαη ρξήζε ησλ δεηθηψλ: αξηζκόο άξζξσλ εηδηθνύ 

πεξηερνκέλνπ/αξηζκόο ζπλνιηθώλ άξζξσλ, αξηζκόο άξζξσλ γεληθνύ πεξηερνκέλνπ 

                                                 
7
 http://www.hellenicparliament.gr  

8
 https://lawdb.intrasoftnet.com/  

Κπξίσο, ε βάζε δεδνκέλσλ «ΝΟΜΟ» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εχξεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ππφ κειέηε 

λφκνπ, φπσο ηζρχεη, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, αιιά θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ, θαη’εμνπζηνδφηεζή ηνπ, 

εθδνζέλησλ λνκνζεηεκάησλ. ημειώνεηαι όηι όζον αθοπά ζηο δεύηεπο ζκέλορ, ενηοπίζηηκαν 

παπαλείτειρ ηηρ βάζηρ δεδομένυν, και, όπος ενηοπίζηηκαν αςηέρ, έγινε καηαγπαθή ηυν ζυζηών 

δεδομένυν. Ωρ εκ ηούηος, θα ππέπει ο αναγνώζηηρ και ο επεςνηηήρ να διαηηπεί επιθύλαξη υρ ππορ 

ηα δεδομένα αςηά, αν και θευπείηαι όηι δεν είναι ικανά ζε απιθμό ώζηε να επηπεάζοςν ζημανηικά 

ηα ποπίζμαηα ηηρ έπεςναρ. 
9
 χκθσλα κε ηνπο Huber θαη Shipan, έλαο απιφο ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ βαζκνχ εμεηδηθεπκέλνπ ή γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ ελφο λνκνζεηήκαηνο, θαη επνκέλσο ηεο δπλαηφηεηαο πνπ ην λνκνζέηεκα δίλεη ζηε δηνίθεζε 

λα επεξεάζεη ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ ηεο δίλεηαη, είλαη 

ην κέγεζνο ηνπ λνκνζεηήκαηνο. Μεγάια λνκνζεηήκαηα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο εμεηδηθεπκέλεο νδεγίεο 

θαη κεγαιχηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ πινπνίεζή ηνπο απφ ηνπο γξαθεηνθξάηεο ησλ ππνπξγείσλ (Huber 

θαη Shipan, 2002). 

http://www.hellenicparliament.gr/
https://lawdb.intrasoftnet.com/
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/ζπλνιηθόο αξηζκόο άξζξσλ
10

, αξηζκόο ιέμεσλ άξζξσλ εηδηθνύ πεξηερνκέλνπ/ζπλνιηθόο 

αξηζκόο ιέμεσλ,  αξηζκόο ιέμεσλ άξζξσλ γεληθνύ πεξηερνκέλνπ/ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ιέμεσλ
11

, αξηζκόο εμνπζηνδνηηθώλ δηαηάμεσλ γηα Τ.Α. ή Π.Δ./αξηζκόο ζειίδσλ
12

. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απζηεξφηεηαο ή ραιαξφηεηαο ηνπ λνκνζεηήκαηνο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ εξεπλάηαη αλ απηέο ζπλνδεχνληαη απφ 

ρξνληθή δέζκεπζε (αλ δελ ππάξρεη δέζκεπζε, ηφηε έρνπκε ραιαξφηεηα, άξα κεγάιεο 

πηζαλφηεηεο κε εθαξκνγήο), κε ηελ κέηξεζε ηνπ δείθηε εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο κε 

ρξνληθή δέζκεπζε/ζπλνιηθέο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ λφκσλ, κεηξήζεθε ε εθδνζείζα ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνβιεπφκελε λνκνζεηηθή χιε θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Τ.Α. θαη Π.Γ.), κε ηε 

ρξήζε ηνπ δείθηε ελεξγνπνηεκέλεο εμνπζηνδνηήζεηο/ζύλνιν εμνπζηνδνηήζεσλ, σο έλδεημε 

ηεο πνηφηεηαο εθαξκνγήο, ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο. εκεηψλεηαη εδψ φηη έγηλε δηαρσξηζκφο ηεο εηδηθήο λνκνζεηηθήο χιεο 

πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ λα εθδνζεί, κε ηε δπλεηηθά εθδνζείζα λνκνζεηηθή χιε, πνπ ε 

έθδνζή ηεο ελαπφθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. 

Δπνκέλσο, έλαο δείθηεο πνπ εθθξάδεη θαιχηεξα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο είλαη νη ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο/ζύλνιν εμνπζηνδνηήζεσλ ππνρξεσηηθήο έθδνζεο. 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο κέζνο ρξόλνο ελεξγνπνίεζεο εμνπζηνδνηήζεσλ, σο 

δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο.  

Πέξαλ ησλ κεηξήζεσλ θαη ηεο πνζνηηθνπνίεζεο κέζσ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ, 

κειεηήζεθαλ θαη ζρνιηάδνληαη άιια, πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

                                                 
10

 Όζνλ αθνξά ζηε δηάθξηζε ζε άξζξα εηδηθνχ θαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, σο γεληθά άξζξα 

ραξαθηεξίδνληαη απηά ησλ νπνίσλ ην ην πεξηερφκελν είλαη θαηά βάζε γεληθφ θαη πεξηγξαθηθφ, ρσξίο 

εθαξκνζηηθφηεηα θαη επηρεηξεζηαθφ ραξαθηήξα θαη ρσξίο λα πξνβιέπεη δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ηεο 

δηνίθεζεο ή ππνρξεψζεηο ησλ δηνηθνχκελσλ, πνπ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ άξζσλ εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. 
11

 χκθσλα πάιη κε ηνπο John Huber θαη Charles Shipan, έλαο πην αθξηβήο δείθηεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ή 

γεληθνχ πεξηερνκέλνπ ελφο λνκνζεηήκαηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εηδηθψλ θαη ησλ γεληθψλ άξζξσλ ή 

παξαγξάθσλ, επί ηνπ ζπλφιηθνχ αξηζκνχ ησλ άξζξσλ ή παξαγξάθσλ αληηζηνίρσο (Huber & Shipan, 

2002). 
12

 Ο αξηζκφο ησλ λνκνζεηηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ γηα έθδνζε Τ.Α. ή Π.Γ., βάζεη ηνπ άξζξνπ 43§2 ηνπ 

πληάγκαηνο, απνηειεί έλδεημε γεληθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ λφκνπ, έιιεηςεο ζαθήλεηαο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, 

θαη πεξηζσξίσλ παξεθθιίζεσλ, αθνχ ν λφκνο αλακέλεηαη λα εμεηδηθεπηεί θαη λα εθαξκνζηεί κεηά ηελ 

έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ. Γεληθά, κηα κεηαξξχζκηζε έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

πινπνίεζεο φζν ππάξρνπλ ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο (δει. φζν πην εηδηθφο είλαη ν 

λφκνο). Ωζηφζν, νη ελεξγεηαθνί λφκνη πνπ ζα εξεπλεζνχλ ξπζκίδνπλ δεηήκαηα κε θαηεμνρήλ εηδηθφ, 

ηερληθφ θαη ιεπηνκεξεηαθφ ραξαθηήξα, πνπ ζπλεπψο πξνζθέξνληαη γηα ηε ρνξήγεζε λνκνζεηηθψλ 

εμνπζηνδνηήζεσλ. Δπνκέλσο, ε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε είλαη ζε έλα βαζκφ κηα νξζνινγηθή επηινγή 

ηνπ λνκνζέηε, θαζψο έλαο λφκνο δελ είλαη δπλαηφ νχηε θαη επηζπκεηφ λα ξπζκίδεη πνιχ ιεπηνκεξεηαθά 

ζέκαηα. Καζίζηαηαη επνκέλσο έξγν ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο ε ξχζκηζε ησλ  πην ηερληθψλ 

ιεπηνκεξεηψλ θαη ηειηθά ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ. 
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Μειεηήζεθαλ ινηπφλ νη αηηηνινγηθέο εθζέζεηο, νη εθζέζεηο ηεο επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο 

ηεο Βνπιήο, νη εθζέζεηο θαη ηα πξαθηηθά ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

(φπνπ εμεηάδνληαη θπξίσο νη ζέζεηο ησλ εθπξνζψπσλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο
13

), ηα 

πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο (φπνπ εμεηάδνληαη ε ζπλνρή ηεο θπβέξλεζεο απφ 

ηε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ βνπιεπηψλ ηεο, νη ζέζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ε 

ζχγθιηζε ή ε απφθιηζε απφςεσλ απηήο κε ηελ θπβέξλεζε), ελψ ειέρζεθε επίζεο αλ νη 

λφκνη ζπλνδεχνληαλ απφ έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ (κειέηε επηπηψζεσλ) θαη 

έθζεζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο
14

. Δξεπλάηαη επίζεο ε ζπλνρή ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ
15

 ηελ πεξίνδν ςήθηζεο ηνπ λφκνπ, νη έδξεο ηεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο 

θαη ε ρξνληθή απφζηαζε απφ εθινγέο. Δπηπιένλ, γηα ηνπο 2 πην πξφζθαηνπο λφκνπο ηεο 

έξεπλαο (Ν.3851/2010, Ν.4001/2011), πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε κε ηνλ πξψελ 

Γεληθφ Γξακαηέα Δλέξγεηαο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., θ. Κσλζηαληίλν Μαζηνπδάθε
16

, 

αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ λνκνζρεδίσλ, ην ξφιν θαη ηε 

ζπκβνιή ησλ εμσηεξηθψλ παηθηψλ ζηελ παξαγσγή ησλ λφκσλ, ηελ πξνέιεπζε ηεο 

λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ην ξφιν πνπ ηπρφλ έπαημε ε Δ.Δ. ή/θαη ην Μλεκφλην, θαη 

ηελ χπαξμε πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζεο δξάζεσλ (action plan) ψζηε λα 

ελεξγνπνηεζνχλ νη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ. Όζνλ αθνξά ζηα παξαπάλσ 

πνηνηηθά ζηνηρεία, ζεσξείηαη γεληθά πσο κηα κεηαξξχζκηζε έρεη πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο πινπνίεζεο φζν ππάξρνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: ζπλνρή ηεο θπβέξλεζεο, 

                                                 
13

 χκθσλα κε ην άξζξν 38, ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο: «2. Πξoθεηκέλoπ γηα κεγάιεο ζεκαζίαο 

λνκνζρέδηα ή πξoηάζεηο λόκσλ, oη δηαξθείο επηηξoπέο κπoξoύλ λα θαιoύλ ζε αθξόαζε δεκόζηoπο 

ιεηηoπξγoύο ή ππαιιήιoπο, εθπξoζώπoπο ησλ oξγαληζκώλ ηoπηθήο απηoδηoίθεζεο, ζπλδηθαιηζηηθώλ 

oξγαλώζεσλ ή άιισλ θoηλσληθώλ θoξέσλ, εκπεηξoγλώκoλεο, πoπ είλαη ζε ζέζε λα ηηο δηαθσηίζoπλ ζε 

εηδηθά ή ηερληθά δεηήκαηα, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν ζεσξνύλ ρξήζηκν γηα ην έξγν ηνπο. 

3. H αθξόαζε ησλ θαηά ηελ πξoεγoύκελε παξάγξαθo εμσθνηλνβνπιεπηηθώλ πξoζώπσλ κπνξεί λα 

απνθαζηζηεί από ηε δηαξθή επηηξoπή θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζή ηεο κεηά πξόηαζε ηoπ αξκόδηoπ 

Yπoπξγoύ, ηoπ ελόο δεθάηoπ (1/10) ηoπ όιoπ αξηζκoύ ησλ κειώλ ηεο επηηξoπήο ή θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο. 

H ζρεηηθή πξόηαζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηα oλόκαηα θαη ηελ ηδηόηεηα ησλ πξoζώπσλ πoπ πξoηείλoληαη γηα 

αθξόαζε, θαζώο θαη ηo αληηθείκελo γηα ηo oπoίo πξόθεηηαη λα δηαθσηίζoπλ ηελ επηηξoπή.» 
14

 Ακθφηεξεο νη εθζέζεηο πξνβιέθζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο 16.07.2010, θαη ξπζκίζηεθαλ λνκνζεηηθά αθφκα κεηαγελέζηεξα, κε ην Ν.4048/2012. 

Δίραλ σζηφζν ηεζεί σο αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο ήδε απφ ην 2006, κε πξσζππνπξγηθή εγθχθιην 

(Τ190/18.7.2006). 
15

 Οη Huber & Shipan, εμεηάδνληαο ηελ πεξίπησζε ησλ Ζ.Π.Α., ππνζηεξίδνπλ πσο αλ δελ ππάξρεη ζπλνρή 

ζηελ θπβέξλεζε ή αλ αθνινπζνχλ εθινγέο ηφηε ε θπβέξλεζε λνκνζεηεί εηδηθά (Huber & Shipan, 2002). 

Όκσο ζηελ Διιάδα γεληθά παξαηεξείηαη ην αληίζεην θαηλφκελν. Έηζη φηαλ βξίζθνληαλ θνληά ζηηο 

εθινγέο ή φηαλ δελ είραλ εζσηεξηθή ζπλνρή νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζπλήζσο λνκνζεηνχλ γεληθά, 

αθελφο γηα λα απνθχγνπλ ην πνιηηηθφ θφζηνο ησλ ξπζκίζεσλ θαη λα κε ράζνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο, θαη αθεηέξνπ γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ηνπο ελδηέθεξε ε πινπνίεζε. Άξα 

ζηελ Διιάδα ν θαλφλαο ήηαλ θνληά ζηηο εθινγέο λα εθδίδνληαη γεληθνί λφκνη, ελψ ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο 

εηδηθνί λφκνη, γηα λα έρεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην ε θπβέξλεζε λα ηνπο πινπνηήζεη κέζα ζηελ 4εηία. 
16

 Ο θ. Κσλζηαληίλνο Μαζηνπδάθεο δηεηέιεζε Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλέξγεηαο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. ηελ 

πεξίνδν 12/2009 - 3/2015. Σν πιήξε θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο παξαηίζεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. 
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εθηελήο αηηηνινγηθή έθζεζε, κειέηε επηπηψζεσλ, ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο 

δξάζεσλ (action plan) ελεξγνπνίεζεο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Ζ επηινγή ησλ λφκσλ πνπ ζα κειεηεζνχλ ήηαλ ην πξψην βήκα ηεο έξεπλαο. 

Δπηιέρζεθαλ ελδεηθηηθά 6 βαζηθά λνκνζεηήκαηα, κε θξηηήξηα: 

1. λα αλήθνπλ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ψζηε λα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο (αλάινγα κε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν, ηελ θπβέξλεζε, ηελ 

επίδξαζε δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ – π.ρ. Μλεκφλην),  

2. λα εηζάγνπλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο
17

, θαη  

3. λα πεξηιακβάλνπλ ηα βαζηθά πεδία πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

(ειεθηξηζκφο, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θπζηθφ αέξην).  

Οη λφκνη πνπ επηιέρζεθαλ είλαη νη εμήο: 

 N. 2244/1994 (ΦΔΚ Α’168/7-10-1994) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

 Ν. 2773/1999 (ΦΔΚ Α’286/22-12-1999) «Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – Ρχζκηζε ζεκέησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

 Ν. 3426/2005 (ΦΔΚ Α’309/22-12-2005) «Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» 

 Ν. 3428/2006 (ΦΔΚ Α’313/27-12-2005) «Απειεπζέξσζε Αγνξάο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ» 

 Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ Α’85/4-6-2010) «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» 

 Ν. 4001/2011 (ΦΔΚ Α’179/22-8-2011) «Γηα ηε ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ 

Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Παξαγσγή θαη δίθηπα 

κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο». 

 

                                                 
17

 εκαληηθέο ζεσξνχληαη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ εηζάγνπλ αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ κεγάιν ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ. 
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5. Έπεςνα 

Αθνινπζνχλ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε επί ησλ 6 παξαπάλσ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ λφκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαξρήλ γίλεηαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ λφκνπ, ηνπ ζθνπνχ ηνπ θαη ησλ βαζηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

εηζάγεη, ζχκθσλα κε ηηο εηζεγεηηθέο εθζέζεηο. Αθνινπζεί κία αλαζθφπεζε ηνπ 

πνιηηηθνχ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λνκνζρεδίνπ ζην 

Κνηλνβνχιην. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ λφκνπ βάζεη ησλ δεηθηψλ πνπ 

πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ. Οη δείθηεο εδψ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ λφκνπ. ηνπο 

πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο 2 νη δείθηεο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ αλά άξζξν. Καηφπηλ, 

ζρνιηάδνληαη ηα ππφινηπα δηαζέζηκα πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο 

πεξηγξάθηεθαλ ζην θεθάιαην «Μεζνδνινγία». Σέινο, γίλεηαη κηα ζχληνκε απνηίκεζε 

ηνπ λφκνπ ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

ζηε δηακφξθσζε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

5.1. N. 2244/1994 (ΦΔΚ Α’168/7-10-1994) «Ρύθμιζη θεμάηυν 

ηλεκηποπαπαγυγήρ από ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ και από ζςμβαηικά 

καύζιμα και άλλερ διαηάξειρ» 

Ο λφκνο, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή ηνπ έθζεζε, πηνζεηεί σο ζηφρν πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ Α.Π.Δ. θαη θαζνξίδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ απηέο, πηνζεηψληαο θαη αιιάδνληαο ζεκαληηθά ην 

ηνπίν ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, επηρεηξψληαο λα δψζεη ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα 

ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηελ Διιάδα κε ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. Ζ βαζηθή 

θαηεχζπλζε ηνπ λ. 2244/1994 ελαξκνλίδεηαη κε ηα κέηξα θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Α.Π.Δ. 

ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην
18

. 

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 1993-1996 (χλνδνο Α’), κε 

ην θπβεξλψλ θφκκα (ΠΑ.Ο.Κ.) λα θαηέρεη 170 έδξεο, κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Α. 

Παπαλδξένπ θαη Τπνπξγφ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο ηνλ Κ. εκίηε. Σν 

ΠΑ.Ο.Κ. ηελ πεξίνδν απηή παξνπζηάδεη ρακειή  εζσηεξηθή ζπλνρή (Αιεμφπνπινο, 

2004). Οη ηειεπηαίεο εθινγέο είραλ γίλεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1993, επνκέλσο ν λφκνο 

ςεθίζηεθε αθξηβψο έλα ρξφλν κεηά απφ απηέο, δειαδή θνληά ζηελ αξρή ηεο 

θπβεξλεηηθήο ζεηείαο. Ζ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε θαη ηα ππφινηπα θφκκαηα 

θαηαςήθηζαλ ην λνκνζρέδην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε (Ν.Γ.), 

παξφηη ζεηηθά δηαθείκελε ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ Α.Π.Δ., ππνζηήξημε πσο ην 

λνκνζρέδην δελ δηαζθαιίδεη κηα ηαρεία αλάπηπμε απηψλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο νη 

ιάζνο φξνη ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ησλ Α.Π.Δ. απφ ηδηψηεο, ε αληίζεζε ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ Κ.Α.Π.Δ. σο εζληθνχ θέληξνπ Α.Π.Δ. θαη ζηελ δεκηνπξγία λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πεξηθεξεηαθψλ ελεξγεηαθψλ θέληξσλ. Αξλεηηθά ζην λνκνζρέδην ήηαλ θαη ηα 

κηθξά θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ζ ΠΟΛ.ΑΝ. ππνζηήξημε φηη κε ην λνκνζρέδην 

επηρεηξείηαη κηα άλαξρε ηδησηηθνπνίεζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ., 

                                                 
18

 Σα θχξηα ζεκεία ηνπ λ. 2244/1994 κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα παξαθάησ:  

 Δπηηξέπεηαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο 

(Α.Π.)  εθ’ φζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη Α.Π.Δ.. 

 Δπηβάιιεηαη ζηε Γ.Δ.Ζ. ε ππνρξέσζε λα αγνξάδεη ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π. 

 Πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο θαη ζρεηηθά ζηαζεξέο ηηκέο ζηνπο Α.Π. απφ Α.Π.Δ. πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα ηηκνιφγηα ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Παξέρεηαη ζηαζεξφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηε ζχλαςε καθξνρξφλησλ (10εηψλ) 

ζπκβνιαίσλ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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ελψ εληνλφηεξεο αληηδξάζεηο ππήξμαλ απφ Κ.Κ.Δ., πνπ έθαλε ιφγν γηα ηδησηηθνπνίεζε 

ηνκέσλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ππνλφκεπζε ηεο Γ.Δ.Ζ.. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λφκνπ. ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο αλά άξζξν. 

Καηηγοπία 

δεικηών 

μέηπηζηρ βαζικών 

νομοηεσνικών 

σαπακηηπιζηικών 

ποιοηικήρ ανάλςζηρ ςλοποίηζηρ 

Γείκηερ 

αξηζκφο ζειίδσλ 7 

αξηζκφο άξζξσλ 

εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ/ 

αξηζκφο ζπλνιηθψλ 

άξζξσλ 

75% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο/ 

ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

70% 

αξηζκφο άξζξσλ 11 

αξηζκφο άξζξσλ 

γεληθνχ πεξηερνκέλνπ 

/ζπλνιηθφο αξηζκφο 

άξζξσλ 

25% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο 

ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο/ ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ  

ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο 

67% 

αξηζκφο ιέμεσλ  5068 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

98% 

κέζνο ρξφλνο 

ελεξγνπνίεζεο 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

(κήλεο) 

26 

αξηζκφο ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο άξζξσλ 

27% 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

2% 

 

αξηζκφο ιέμεσλ 

ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ιέμεσλ 

28% 

αξηζκφο 

εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ γηα Τ.Α. ή 

Π.Γ./αξηζκφο ζειίδσλ 

1,3 

  

  

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο κε ρξνληθή 

δέζκεπζε/ζπλνιηθέο 

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο 

0 

Όπσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξφθεηηαη γηα έλαλ κηθξφ ζε έθηαζε λφκν, 

κε κφιηο 7 ζειίδεο θαη 11 άξζξα, εθ ησλ νπνίσλ ην 27% (3 άξζξα) απνηεινχλ ινηπέο 

(άζρεηεο κε ην ζέκα ηνπ λφκνπ) δηαηάμεηο. Σα άξζξα (θαη νη ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ) 

γεληθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξα απφ ηα άξζξα εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ωζηφζν, 

ν αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ παξέρεη ν λφκνο γηα έθδνζε 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (Τ.Α. θαη Π.Γ.) είλαη ζρεηηθά πςειφο (10 εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο ζπλνιηθά ή 1,3 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο αλά ζειίδα), κε απνηέιεζκα αξθεηά 

ζέκαηα λα κελ ξπζκίδνληαη ζαθψο, αιιά λα αλαηίζεηαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ε 
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εμεηδίθεπζή ηνπο. Όκσο, θακία εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε
19

 δελ πξνβιέπεη πξνζεζκία 

έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο χιεο, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηζψξην γηα 

ραιαξφηεηα ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο πινπνίεζεο, ππάξρεη 

έλα ζρεηηθά θαιφ πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ (70%), ελψ ν κέζνο ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο απηψλ θξίλεηαη ζρεηηθά κεγάινο 

(26 κήλεο). Δηδηθφηεξα φκσο, γηα ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο 

λνκνζεηηθήο χιεο, ην πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο θξίλεηαη κέηξηα ηθαλνπνηεηηθφ (67%). 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν λφκνο πινπνηήζεθε κελ ζε 

κεγάιν βαζκφ, σζηφζν ππήξραλ θάπνηεο απνθιίζεηο θαη φρη πιήξεο εθαξκνγή, ελψ 

ππήξμε επίζεο ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ, απφξξνηα ελδερνκέλσο ηεο 

ραιαξφηεηαο ιφγσ ηνπ φηη ν λφκνο ςεθίζηεθε ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο ζεηείαο ηεο 

θπβέξλεζεο, θαη ηνπ φηη δελ πξνέβιεπε πξνζεζκίεο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

εμνπζηνδνηήζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζε άιια πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε 

αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλφδεπε ην λνκνζρέδην ήηαλ κηθξήο έθηαζεο (4.000 ιέμεηο). 

Απφ ηελ έθζεζε πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαίλεηαη φηη δελ 

ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο. Ο λφκνο δελ ζπλνδεχνληαλ απφ 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ, νχηε έθζεζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 

Ο Ν. 2244/94 δηφξζσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αδπλακίεο ηνπ Ν. 1559/85, θαη 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο Α.Π.Δ. Ζ 

κνλνπσιηαθή ζέζε ηεο Γ.Δ.Ζ. ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηψζεθε 

κεξηθψο, θαζψο επεηξάπε ππφ πξνυπνζέζεηο ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ρξήζε ηνπ παξαγσγνχ (απηνπαξαγσγή) θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

Α.Π.Δ. ή κέζσ ζπκπαξαγσγήο. Οη αλσηέξσ παξαγσγνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα πσινχλ 

ηελ πεξίζζεηα ελέξγεηαο ζηε Γ.Δ.Ζ. ππφ πξνυπνζέζεηο, θαηά βάζε φκσο ε θπξίαξρε θαη 

κνλνπσιηαθή ζέζε ηεο Γ.Δ.Ζ. ζηελ αγνξά δελ κεηεβιήζε νπζησδψο. Ωζηφζν, κπνξεί 

λα πεη θαλεί πσο μεθηλά κηα λέα πεξίνδνο κεηά ην 1994, κε νξφζεκν ηνλ Ν. 2773/1999 

γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. 

Δπίζεο, ηελ πεξίνδν απηή ρνξεγήζεθαλ παξάιιεια επελδπηηθά θίλεηξα κε ζθνπφ ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Α.Π.Δ.. Απηφ έγηλε κέζσ ηνπ 

                                                 
19

 Όζνλ αθνξά ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο κε ππνρξεσηηθή έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο λνκνζεηηθήο 

χιεο. 
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αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 2601/98 θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δλέξγεηαο 

(Δ.Π.Δ.) ηνπ Β’ Κ.Π... 
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5.2. Ν. 2773/1999 (ΦΔΚ Α’286/22-12-1999) «Απελεςθέπυζη ηηρ αγοπάρ 

ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ – Ρύθμιζη θεμάηυν ενεπγειακήρ πολιηικήρ και λοιπέρ 

διαηάξειρ» 

Ο Ν. 2773/1999 θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζην εζληθφ δίθαην γηα ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, θαζψο ζεσξείηαη σο ν βαζηθφο κεηαξξπζκηζηηθφο ελεξγεηαθφο λφκνο. Με ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ζεζπίζηεθε ην πιαίζην ξχζκηζεο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ 

δηθαίνπ κε ηνπο θαλφλεο ηεο Οδεγίαο 96/92/ΔΚ (Γεθέκβξηνο 1996) «ζρεηηθά κε ηνπο 

θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο», ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαζθαιίδνληαο ην 

ραξαθηήξα θνηλήο σθέιεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ ηνκέα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
20

.  

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 1996-2000 (χλνδνο Γ’), κε 

ην θπβεξλψλ θφκκα (ΠΑ.Ο.Κ.) λα θαηέρεη 162 έδξεο, κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Κ. εκίηε 

θαη Τπνπξγφ Αλάπηπμεο ηνλ Δ. Βεληδέιν. Σν ΠΑ.Ο.Κ. ηνπ εκίηε έρεη ρακειή 

εζσηεξηθή ζπλνρή ζε πνιιά δεηήκαηα πνιηηηθήο κεηαξξχζκηζεο (π.ρ. ξφινο ηνπ 

θξάηνπο). Δκθαλίδεηαη δηαηξεκέλν ηδενινγηθά, ρσξίο νκνγελνπνηεκέλε θαη ζπκκεηξηθή 

θαηαλνκή ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ απφςεσλ γχξσ απφ ηε ζέζε ηεο εγεζίαο ψζηε λα 

εκθαλίδεηαη πξνο ηα έμσ κε κηα θσλή (Αιεμφπνπινο, 2004). Οη ηειεπηαίεο εθινγέο 

είραλ γίλεη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1996 θαη νη επφκελεο έγηλαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2000, 

επνκέλσο ε θπβέξλεζε έρεη δηαλχζεη ήδε ηξία ρξφληα ζεηείαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

ςήθηζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά 6 κήλεο πξηλ ηηο επφκελεο εθινγέο. 

Δδψ, σο «θπβέξλεζε» ελλνείηαη ε θπβέξλεζε πνπ αλαδείρηεθε απφ ηηο ηειεπηαίεο 

εθινγέο, παξά ην γεγνλφο φηη ην θπβεξλψλ θφκκα (ΠΑ.Ο.Κ.) θπβεξλνχζε θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν. Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη ην θπβεξλψλ θφκκα 

                                                 
20

 Οη βαζηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ είλαη νη εμήο: 

 H απειεπζέξσζε, δειαδή ε θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο εηζφδνπ ηδησηψλ, ζηνλ ηνκέα 

παξαγσγήο ηεο παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ., 

πκπαξαγσγή  αιιά θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα. 

 Ζ ζχζηαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) σο αλεμάξηεηεο θαη απηνηεινχο 

δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο 

θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα. 

 Ζ Γ.Δ.Ζ. ζην λέν ζχζηεκα, δηαηεξεί ηελ πιήξε θπξηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ε 

εθκεηάιιεπζε φκσο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ πεξηέξρεηαη ζε αλψλπκε εηαηξεία, πνπ ζπζηήλεηαη κε 

ηελ επσλπκία «Γηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο» 

(Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.), θαη ζα επνπηεχεηαη απφ ηελ Ρ.Α.Δ.. 

 Ζ Γ.Δ.Ζ. κεηαηξέπεηαη ζε αλψλπκε εηαηξεία, κε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην φρη κηθξφηεξε απφ 51%. 
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δηαλχεη ηελ 6ε ηνπ ρξνληά ζηελ εμνπζία, ζχκθσλα κε ηνπο Huber θαη Shipan, ιεηηνπξγεί 

σο παξάγνληαο πνπ επλνεί ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαζψο ε πηζαλφηεηα κεηαξξπζκίζεσλ 

απμάλεη κε ηα ρξφληα πνπ ην θπβεξλψλ θφκκα βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία, αιιά κε 

θζίλνληα ξπζκφ (Huber, Shipan, 2002). Σα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαηαςήθηζαλ 

ην λνκνζρέδην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε (Ν.Γ.), δηεθψλεζε 

θαζνιηθά κε ηε θηινζνθία ηνπ, σο δηαθνξεηηθή απφ απηή ηεο Οδεγίαο, γηαηί δελ 

επηηπγράλεηαη ε νπζηαζηηθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, θαζψο ζίγεη επηθαλεηαθά ην 

δήηεκα, δελ ζέηεη πξνζεζκίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε 

πινπνίεζε ησλ εζληθψλ ππνρξεψζεσλ εληφο ησλ πεξηνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ, ελψ 

έζεζε ππφ ακθηζβήηεζε ηελ νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία ηεο Ρ.Α.Δ.. Σν Κ.Κ.Δ. ππνζηήξημε 

φηη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο  θαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο Γ.Δ.Ζ. σθειεί πνιπεζληθά 

θαη κνλνπσιηαθά ζπκθεξφλησλ ζε βάξνο ηνπ ιανχ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ο ΤΝ. 

ππνζηήξημε φηη ην λνκνζρέδην πεξηέρεη πνιιέο αζάθεηεο θαη γεληθφηεηεο, δελ ζεζκνζεηεί 

έλα καθξνρξφλην θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο, δελ δηαζθαιίδεη επαξθείο κεραληζκνχο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ 

ηεο λέαο αγνξάο, εγθαηαιείπεη ηε ξχζκηζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ αγνξά, ελψ 

δεκηνπξγεί έλα ζπγθεληξσηηθφ θαη αδηαθαλέο ζεζκηθφ πιαίζην αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, κε ακθίβνιε ηελ αλεμαξηεζία ηεο Ρ.Α.Δ. θαη κε ηζρπξνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο. Σν ΓΖ.Κ.ΚΗ. ηάρζεθε θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο, φπσο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηoπ λφκνπ. ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο αλά άξζξν. 
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Καηηγοπία 

δεικηών 

μέηπηζηρ βαζικών 

νομοηεσνικών 

σαπακηηπιζηικών 

ποιοηικήρ ανάλςζηρ ςλοποίηζηρ 

Γείκηερ 

αξηζκφο ζειίδσλ 18 

αξηζκφο άξζξσλ 

εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

αξηζκφο ζπλνιηθψλ 

άξζξσλ 

91% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο/ 

ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

56% 

αξηζκφο άξζξσλ 47 

αξηζκφο άξζξσλ 

γεληθνχ πεξηερνκέλνπ 

/ζπλνιηθφο αξηζκφο 

άξζξσλ 

9% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο 

ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο/ ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ  

ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο 

60% 

αξηζκφο ιέμεσλ  12428 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

90% 

κέζνο ρξφλνο 

ελεξγνπνίεζεο 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

(κήλεο)  

27 

αξηζκφο ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο άξζξσλ 

6% 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

10% 

 

αξηζκφο ιέμεσλ 

ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ιέμεσλ 

5% 

αξηζκφο 

εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ γηα Τ.Α. ή 

Π.Γ./αξηζκφο 

ζειίδσλ 

1,5 

  

  

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο κε ρξνληθή 

δέζκεπζε/ζπλνιηθέο 

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο 

4% 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξφθεηηαη γηα έλαλ κεζαίαο έθηαζεο 

λφκν, κε 18 ζειίδεο, 11 θεθάιαηα θαη 47 άξζξα, εθ ησλ νπνίσλ ην 6% (3 άξζξα) 

απνηεινχλ ινηπέο (άζρεηεο κε ην ζέκα ηνπ λφκνπ) δηαηάμεηο. Σα άξζξα (θαη νη ιέμεηο 

πνπ αληηζηνηρνχλ) γεληθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξα απφ ηα άξζξα εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Ωζηφζν, ν αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ παξέρεη ν λφκνο 

γηα έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (Τ.Α. θαη Π.Γ.) είλαη ζρεηηθά πςειφο (27 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ζπλνιηθά ή 1,5 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο αλά ζειίδα), κε 

απνηέιεζκα αξθεηά ζεκαληηθά ζέκαηα λα κελ ξπζκίδνληαη ζαθψο, αιιά λα αλαηίζεηαη 

ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ε εμεηδίθεπζή ηνπο. Όκσο, κφλν 2 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο
21

 

πξνβιέπνπλ πξνζεζκία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο χιεο, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη 

πεξηζψξην γηα ραιαξφηεηα ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, παξά ηνλ απζηεξφ ρξνληθφ 

                                                 
21

 Όζνλ αθνξά ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο κε ππνρξεσηηθή έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο λνκνζεηηθήο 

χιεο. 
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πεξηνξηζκφ πνπ έρεη ηεζεί γηα ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 92/96/ΔΚ
22

, γεγνλφο γηα ην 

νπνίν ε θπβέξλεζε δέρηεθε έληνλε θξηηηθή απφ θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ. Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο πινπνίεζεο, 

παξαηεξείηαη έλα πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ (55%), ελψ ν κέζνο ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο απηψλ θξίλεηαη 

ζρεηηθά κεγάινο (27 κήλεο). Δηδηθφηεξα, γηα ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο 

λνκνζεηηθήο χιεο, ην πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο θξίλεηαη αξθεηά ρακειφ (60%). Απφ ηα 

ζηνηρεία απηά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν λφκνο δελ εθαξκφζηεθε 

απνηειεζκαηηθά ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ ππήξμε επίζεο ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ 

(πιεκκειή) εθαξκνγή ηνπ, απφξξνηα ελδερνκέλσο ηεο ραιαξφηεηαο ιφγσ ηνπ φηη δελ 

πξνέβιεπνληαλ πξνζεζκίεο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ, πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ. Ωζηφζν, αθφκα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιεπφηαλ πξνζεζκία 

έθδνζεο ηεο θαη’εμνπζηνδφηεζε λνκνζεηηθήο χιεο, ππήξμε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε 

ζηελ έθδνζή ηεο. πγθεθξηκέλα, ε θαζπζηέξεζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 

ήηαλ 6 θαη 7 κήλεο αληίζηνηρα. 

Όζνλ αθνξά ζε άιια πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε 

αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλφδεπε ην λνκνζρέδην ήηαλ κηθξήο έθηαζεο (6.000 ιέμεηο). 

ηελ αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη θνξέσλ (Γ.Δ.Ζ., 

ΓΔΝ.Ο.Π. Γ.Δ.Ζ., Π.Ο.. Γ.Δ.Ζ. , .Δ.Β.)
23

. Ο λφκνο δελ ζπλνδεχνληαλ απφ έθζεζε 

αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ, νχηε έθζεζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο.  

Ζ Οδεγία 96/92/ΔΚ επέθεξε ξηδηθέο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Με ηνλ Ν. 2773/1999, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο δνκέο θαη 

εηζήρζεζαλ λένη θαλφλεο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ηνπο ηδηψηεο αιιά θαη γηα ην ίδην ην 

θξάηνο. Καη' αξρήλ, ζπζηήζεθε ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο, κηα αλεμάξηεηε 

δηνηθεηηθή αξρή κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, επνπηεπφκελε απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, κε γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο. Μία άιιε ζεκαληηθή δνκή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε είλαη ν Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ., κηα αλψλπκε εηαηξεία πνπ αλέιαβε ηε ιεηηνπξγία 

θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ πζηήκαηνο. Δπίζεο, κε ηηο παξερφκελεο εθ ηνπ λφκνπ 

λνκνζεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο, θαηαξηίζηεθε κηα ζεηξά Κσδίθσλ, ζπκπιεξψλνληαο ην 

επξχηεξν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηνλ ρψξν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο λφκνο απνηέιεζε 

                                                 
22

 Ζ Οδεγία εηέζε ζε ηζρχ απφ 19/2/1997 θαη ηα θξάηε - κέιε ππνρξενχληαη λα ηε ζέζνπλ ζε εθαξκνγή 

απφ 19/2/1999. Ζ Διιάδα είρε πάξεη παξάηαζε δχν ρξφλσλ θαη φθεηιε λα ηελ εθαξκφζεη απφ 19/2/2001. 
23

 ηα πξαθηηθά ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Παξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ (Πεξίνδνο Θ' - χλνδνο Γ') δελ 

απνηππψλνληαη νη ζέζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ. 
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ην πξψην βήκα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ην λέν 

πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ηα δχν θνκβηθά ζεκεία απφθαζεο 

απφ ηα νπνία πεξλάεη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο Οδεγίαο είλαη ν Τπνπξγφο 

Αλάπηπμεο θαη ε Ρ.Α.Δ. Καηά βάζε φκσο, ε θπξίαξρε θαη κνλνπσιηαθή ζέζε ηεο ΓΔΖ 

ζηελ αγνξά δελ κεηαβιήζεθε νπζησδψο. 
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5.3. Ν. 3426/2005 (ΦΔΚ Α’309/22-12-2005) «Δπιηάσςνζη ηηρ διαδικαζίαρ για 

ηην απελεςθέπυζη ηηρ αγοπάρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ» 

Ζ κεξηθή απνηπρία ηεο Οδεγίαο 96/92/ΔΚ λα νδεγήζεη ζε πξαγκαηηθή απειεπζέξσζε 

ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ζηελ Δ.Δ., νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ έθδνζε ηεο 

Οδεγίαο 2003/54/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 96/92 ΔΚ», πνπ αθνξά ηελ 

εκβάζπλζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο θνηλνηηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Με ηνλ Ν.3426/2005, πξνζαξκφζηεθε ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο θαη ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηεο Διιεληθήο 

αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
24

. 

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2004-2007 (χλνδνο Β’), κε 

ην θπβεξλψλ θφκκα (Ν.Γ.) λα θαηέρεη 165 έδξεο, κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Κ. Καξακαλιή 

θαη Τπνπξγφ Αλάπηπμεο ηνλ Γ. ηνχθα. Ζ Ν.Γ. ηελ πεξίνδν απηή εκθαλίδεη ηζρπξή 

εζσηεξηθή ζπλνρή, θάηη πνπ γίλεηαη εκθαλέο θαη απφ ηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο επί 

ηεο αξρήο ηνπ λνκνζρεδίνπ, φπνπ δελ δηαηππψζεθαλ δηαθσλίεο εθ κέξνπο ησλ 

βνπιεπηψλ ηεο. Οη ηειεπηαίεο εθινγέο είραλ γίλεη ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 θαη νη επφκελεο 

έγηλαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007, επνκέλσο ν λφκνο ςεθίζηεθε ελάκηζη ρξφλν κεηά ηηο 

ηειεπηαίεο εθινγέο, θαη ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηε Ν.Γ. κεηά απφ 11 ρξφληα 

ζπλερνχο θπβέξλεζεο απφ ην ΠΑ.Ο.Κ.. Σα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο εμέθξαζαλ 

δηαθσλίεο κε ην λνκνζρέδην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε 

(ΠΑ.Ο.Κ.), παξφηη ηάρζεθε επί ηεο αξρήο ππέξ ηνπ λα πξνρσξήζεη ε απειεπζέξσζε 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ςήθηζε απί ηεο αξρήο ην λνκνζρέδην), ππνζηήξημε φηη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ απηή επηρεηξείηαη κέζσ ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ, ην ξεχκα ζα είλαη 

                                                 
24

 Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ Νφκνπ εληνπίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 Αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ηεο Ρ.Α.Δ. σο εζληθήο ξπζκηζηηθήο αξράο αξκφδηαο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο εχξπζκεο θαη αληαγσληζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δηδηθφηεξα, 

εληζρχεηαη ν γλσκνδνηηθφο, ειεγθηηθφο θαη θπξσηηθφο ηεο ξφινο. 

 Άλνηγκα ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: ην δηθαίσκα επηινγήο πξνκεζεπηή επεθηείλεηαη 

ζηαδηαθά ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο πειάηεο (εμαίξεζε ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά ). 

 Καζνξίδνληαη εθ λένπ θαη εληζρχνληαη ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο, ελψ αλαιακβάλεη θαη ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ (πιελ ηνπ δηθηχνπ ησλ Μ.Γ.Ν.). Παξάιιεια 

δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηε Γ.Δ.Ζ., θαζψο θαη ν ιεηηνπξγηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ απφ 

απηή. 

 Πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο, 

δηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο ζε επηιέγνληεο θαη πξνκήζεηαο ζε κε επηιέγνληεο πειάηεο . 

 Ζ ελζσκάησζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα παξνρή Τπεξεζηψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο (Τ.Κ.Ω.) θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Σξνπνπνηνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηα Μ.Γ.Ν.. 
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αθξηβφηεξν γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, ηφληζε ηελ απνπζία καθξνρξφληνπ 

ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ  εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο θαη δηεθψλεζε κε ηελ εθρψξεζε 

επηπιένλ αξκνδηνηήησλ ζηε Ρ.Α.Δ. θαη ηελ αλάδεημή ηεο ζε «θνξέα ράξαμεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο». Ο ΤΝ. ππνζηήξημε φηη ην λνκνζρέδην ζα πξνθαιέζεη ηελ 

απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο απνδηάξζξσζεο θαη 

ζπξξίθλσζεο ηεο Γ.Δ.Ζ, ελψ νη ξπζκίζεηο θνηλσληθνχ νθέινπο ζα εμαλεκηζηνχλ ζην 

λέν ηδησηηθνπνηεκέλν θαη απειεπζεξσκέλν ελεξγεηαθφ ηνπίν. Δπίζεο, επεζήκαλε ην 

έιιεηκκα ζηνλ καθξνρξφλην ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ. Σν Κ.Κ.Δ. ππνζηήξημε φηη ε 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σθειεί ηελ ππεξζπγθέληξσζε 

θεθαιαίνπ ζε ηδησηηθνχο νκίινπο ζε βάξνο ηνπ ιανχ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λφκνπ. ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο αλά άξζξν. 
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Καηηγοπία 

δεικηών 

μέηπηζηρ βαζικών 

νομοηεσνικών 

σαπακηηπιζηικών 

ποιοηικήρ ανάλςζηρ ςλοποίηζηρ 

Γείκηερ 

αξηζκφο ζειίδσλ 16 

αξηζκφο άξζξσλ 

εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

αξηζκφο ζπλνιηθψλ 

άξζξσλ 

94% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο/ 

ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

25% 

αξηζκφο άξζξσλ 32 

αξηζκφο άξζξσλ 

γεληθνχ πεξηερνκέλνπ 

/ζπλνιηθφο αξηζκφο 

άξζξσλ 

6% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο 

ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο/ ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ  

ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο 

29% 

αξηζκφο ιέμεσλ  12.483 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

96% 

κέζνο ρξφλνο 

ελεξγνπνίεζεο 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

(κήλεο)  

23 

αξηζκφο ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο άξζξσλ 

0% 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

4% 

 

αξηζκφο ιέμεσλ 

ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ιέμεσλ 

0% 

αξηζκφο 

εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ γηα Τ.Α. ή 

Π.Γ./αξηζκφο 

ζειίδσλ 

1,2 

  

  

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο κε ρξνληθή 

δέζκεπζε/ζπλνιηθέο 

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο 

16% 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξφθεηηαη γηα έλαλ κεζαίαο έθηαζεο 

λφκν, κε 16 ζειίδεο θαη 32 άξζξα, ρσξίο ινηπέο (άζρεηεο κε ην ζέκα ηνπ λφκνπ) 

δηαηάμεηο. Ο λφκνο απνηειείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ άξζξα εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Ο αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ παξέρεη ν λφκνο γηα έθδνζε 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (Τ.Α. θαη Π.Γ.) είλαη ζρεηηθά ρακειφο (19 εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο ζπλνιηθά ή 1,2 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο αλά ζειίδα). Όκσο, 3 απφ απηέο ηηο 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο
25

 πξνβιέπνπλ πξνζεζκία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο 

χιεο, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηζψξην γηα ραιαξφηεηα ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, παξά 

ηελ ήδε 17κελε θαζπζηέξεζε ηεο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 2003/54/ΔΚ, γεγνλφο γηα 

ην νπνίν ε θπβέξλεζε δέρηεθε έληνλε θξηηηθή απφ ην θφκκα ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο πινπνίεζεο, εληχπσζε πξνθαιεί ην πνιχ 

                                                 
25

 Όζνλ αθνξά ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο κε ππνρξεσηηθή έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο λνκνζεηηθήο 

χιεο. 
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ρακειφ πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ (25%), 

ελψ ν κέζνο ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο απηψλ θξίλεηαη ζρεηηθά κεγάινο (23 κήλεο). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο λνκνζεηηθήο χιεο, ην 

πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο θξίλεηαη πάξα πνιχ ρακειφ (29%). Απφ ηα ζηνηρεία 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ν λφκνο δελ εθαξκφζηεθε απνηειεζκαηηθά, ηνπιάρηζηνλ φζνλ 

αθνξά ζηηο λνκνζεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο πνπ παξείρε, ζηελ πεξίνδν κέρξη ηελ θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θαηάξγεζή ηνπ απφ ηνλ Ν.4001/2011
26

. Όζνλ αθνξά ζηηο 3 

πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιεπφηαλ πξνζεζκία έθδνζεο ηεο θαη’εμνπζηνδφηεζε 

λνκνζεηηθήο χιεο, ηελ κία απφ απηέο δελ έγηλε έθδνζή ηεο, ελψ ηηο άιιεο δχν ππήξμε 

ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζή ηεο. πγθεθξηκέλα, ε θαζπζηέξεζε, κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ζε απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο ήηαλ 10 θαη 19 κήλεο 

αληίζηνηρα. Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππήξμαλ πεξηπηψζεηο εμνπζηνδνηήζεσλ 

πνπ παξείρε ν Νφκνο, φπνπ αληί γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ κε Τ.Α., εμνπζηνδνηήζεθε ε Ρ.Α.Δ. σο πξνο ηελ ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ κε 

έθδνζε ζρεηηθψλ απνθάζεψλ ηεο
27

. 

Όζνλ αθνξά ζε άιια πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε 

αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλφδεπε ην λνκνζρέδην ήηαλ κεζαίαο έθηαζεο (8.500 ιέμεηο). 

ηελ αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη θνξέσλ (Ρ.Α.Δ., 

Γ.Δ.Ζ., ΓΔΝ.Ο.Π. Γ.Δ.Ζ., Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ., Σ.Δ.Δ., .Γ.Μ. Γ.Δ.Ζ.), αξθεηνί απφ ηνπο 

νπνίνπο κάιηζηα δηαβνπιεχηεθαλ κε ην Τπνπξγείν θαη ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ 

ζχληαμε ηνπ λνκνζρεδίνπ. Οη θνξείο ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζχκθσλνη κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ. Αληηξξήζεηο εμέθξαζε ε ΓΔΝ.Ο.Π. Γ.Δ.Ζ. θαη ν .Γ.Μ 

Γ.Δ.Ζ.. Ο λφκνο δελ ζπλνδεχνληαλ απφ έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ, νχηε έθζεζε 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 

πλνςίδνληαο, νη βαζηθφηεξεο απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.3426/2005 απνζθνπνχλ 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Ρ.Α.Δ. σο ακεξφιεπηνπ «παίθηε» ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά. 

Παξφια απηά, ππνζηεξίρζεθε φηη παξέκεηλαλ άληζεο νη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ απηήο θαη 

ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Δπίζεο, ν Νφκνο ελίζρπζε ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

                                                 
26

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ πξνέβιεπε ν Ν.3426/2005 είλαη απηφ ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο Μ.Γ.Ν., πνπ ελψ έπξεπε λα 

έρεη εθδνζεί βάζεη ηεο εμνπζηνδφηεζεο γηα Τ.Α. ηνπ άξζξνπ 14, ηειηθά εθδφζεθε 8 ρξφληα αξγφηεξα, ην 

2014 (ΦΔΚ Β'304 11/02/2014), θαη'εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν.4001/2011, πνπ είρε θαηαξγήζεη ζην κεηαμχ ην 

ελ ιφγσ άξζξν ηνπ Ν.3426/2005. 
27

 Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ έθδνζε Τ.Α. πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 γηα θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ 

ηειψλ πνπ επηβάιινληαη ππέξ ηεο Ρ.Α.Δ., εμνπζηνδνηήζεθε ε Ρ.Α.Δ. λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή ξχζκηζε. 
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αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ., φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ. Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο αλεμαξηεηνπνίεζήο ηνπ απφ ηε 

Γ.Δ.Ζ., ν Νφκνο πξνζζέηεη κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο 

επηηαγέο ηεο Οδεγίαο 2003/54 γηα ην λνκηθφ δηαρσξηζκφ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο, ν 

Νφκνο πξνβιέπεη φηη ν Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. νθείιεη λα αλαιάβεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνπ 

Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ, θαηφπηλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, θάηη πνπ, 

σζηφζν, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, κέρξη λα θηάζνπκε ζηνλ Ν.4001/2011, κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ θαζήθνληα ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο 

αλέιαβε ε Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. Α.Δ. πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ απφζρηζε ηνπ θιάδνπ Γηαλνκήο 

ηεο Γ.Δ.Ζ..  πκπεξαζκαηηθά, νη ξπζκίζεηο δελ πξνψζεζαλ ζηνλ βέιηηζην βαζκφ ηνλ 

απαηηνχκελν δηαρσξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ 

ρψξα καο αληαπνθξίζεθε κελ ζηελ ελαξκφληζε κε ην επξσπατθφ πιαίζην γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά δελ πξνρψξεζε ζε 

απνθαζηζηηθέο θηλήζεηο, κε απνηέιεζκα πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο 

πνπ πεξηφξηδαλ ηελ νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία ησλ ελεξγεηαθψλ «παηθηψλ» λα 

παξακείλνπλ. 
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5.4. Ν. 3428/2005 (ΦΔΚ Α’313/27-12-2005) «Απελεςθέπυζη Αγοπάρ 

Φςζικού Αεπίος» 

ε επίπεδν θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζεκεηψζεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν ζεκαληηθέο εμειίμεηο 

γηα ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθήο αγνξάο, ηδίσο κε ηελ Οδεγία 2003/55/ΔΚ «ζρεηηθά κε 

ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

Οδεγίαο 98/30/ΔΚ». Ωζηφζν, ε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

ελέξγεηαο θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 

1996 πξαγκαηνπνηήζεθε εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ
28

. Ζ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Διιάδα παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο, κε θαζεζηψο θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ σο 

πξνο ηελ εηζαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ, θαη ιφγσ ηεο 

θαζπζηεξεκέλεο αλάπηπμήο ηεο, ρνξεγήζεθε παξέθθιηζε ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο 

πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαπάλσ Οδεγίαο. Ζ πξνζαξκνγή απηή ήξζε κε ηνλ 

Ν.3428/2005, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ηππηθή κεηάβαζε απφ ηε κνλνπσιηαθή αγνξά 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ
29

. 

Ο λφκνο ςεθίζηεθε ιίγεο εκέξεο κεηά ηνλ Ν.3426/2005, επνκέλσο, φζνλ αθνξά ζηα 

θνηλνβνπιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ, ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηα πξνεγνχκελα. 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο επί ηεο αξρήο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ, φπσο θαη γηα ηνλ πξνεγνχκελν λφκν πνπ εμεηάζηεθε, δελ δηαηππψζεθαλ 

δηαθσλίεο εθ κέξνπο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο. Ζ Αμησκαηηθή 

Αληηπνιίηεπζε (ΠΑ.Ο.Κ.) ελψ ςήθηζε επί ηεο αξρήο ην λνκνζρέδην, είρε ζνβαξέο 

δηαθσλίεο θαη θαηαςήθηζε ηα κηζά πεξίπνπ άξζξα, ελψ ηα ππφινηπα θφκκαηα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ην θαηαςήθηζαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε 

παξφηη ηάρζεθε ππεξ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ππνζηήξημε 

φηη ζην λνκνζρέδην, πνπ ήξζε κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, επηθξάηεζε απνζπαζκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη πξνρεηξφηεηα. χκθσλα κε απηήλ, εθρσξνχληαη 

ππεξεμνπζίεο ζηελ Ρ.Α.Δ., πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ραξαθηήξα γλσκνδνηηθφ, ελψ θαθψο 

                                                 
28

 Σν θπζηθφ αέξην ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη θαη’εμνρήλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο αιιά 

θαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζε δηάθνξεο βηνκεραληθέο ρξήζεηο. 
29

 Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.3428/2005 αλαθέξνληαη: 

 ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ηξίησλ ζηα δίθηπα θαη ηηο ινηπέο ππνδνκέο θπζηθνχ αεξίνπ, γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 ζηνλ νξηζκφ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο απηψλ, 

 ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ αλεμάξηεησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, 

 ζηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηηηκνιφγεζε ππεξεζηψλ, 

 ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχο πεξηζζφηεξεο 

απφ κία δξαζηεξηφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ. 
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εηζάγεηαη ν δηαρσξηζκφο ηεο Γ.ΔΠ.Α.. Έηζη, ην κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ θαη πξνσζεί κηα ζηξεβιή αλάπηπμε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζε 

βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ο ΤΝ., κεηαμχ άιισλ, ραξαθηήξηζε σο 

αδηθαηνιφγεηε ηελ επηρεηξνχκελε δηάζπαζε ηεο Γ.ΔΠ.Α., ελψ ηφληζε ηνλ θίλδπλν ηεο 

απψιεζεο ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα απηήο θαη ηνπ Γ.Δ..Φ.Α., πνπ ζα νδεγήζεη ζε 

μεπνχιεκά ηνπο. Σν Κ.Κ.Δ. ππνζηήξημε φηη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζεκαίλεη παξάδνζή ηεο ζην ηδησηηθφ θεθάιαην, ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ηνπ ιατθνχ θαηαλαισηή, πνπ ζα πιεξψζεη αθξηβφηεξεο ππεξεζίεο ζην 

κέιινλ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λφκνπ. ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο αλά άξζξν. 
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Καηηγοπία 

δεικηών 

μέηπηζηρ βαζικών 

νομοηεσνικών 

σαπακηηπιζηικών 

ποιοηικήρ ανάλςζηρ ςλοποίηζηρ 

Γείκηερ 

αξηζκφο ζειίδσλ 20 

αξηζκφο άξζξσλ 

εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

αξηζκφο ζπλνιηθψλ 

άξζξσλ 

93% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο/ 

ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

48% 

αξηζκφο άξζξσλ 43 

αξηζκφο άξζξσλ 

γεληθνχ πεξηερνκέλνπ 

/ζπλνιηθφο αξηζκφο 

άξζξσλ 

7% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο 

ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο/ ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ  

ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο 

64% 

αξηζκφο ιέμεσλ  16.976 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

93% 

κέζνο ρξφλνο 

ελεξγνπνίεζεο 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

(κήλεο)  

40 

αξηζκφο ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο άξζξσλ 

2% 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

7% 

 

αξηζκφο ιέμεσλ 

ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ιέμεσλ 

2% 

αξηζκφο 

εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ γηα Τ.Α. ή 

Π.Γ./αξηζκφο 

ζειίδσλ 

1,0 

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο κε ρξνληθή 

δέζκεπζε/ζπλνιηθέο 

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο 

10% 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξφθεηηαη γηα έλαλ κεζαίαο έθηαζεο 

λφκν, κε 20 ζειίδεο θαη 43 άξζξα, ζρεδφλ ρσξίο θαζφινπ ινηπέο (άζρεηεο κε ην ζέκα 

ηνπ λφκνπ) δηαηάμεηο (εμαίξεζε έλα άξζξν). Δπίζεο, ν λφκνο απνηειείηαη θαηά 93% απφ 

άξζξα εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ο αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ παξέρεη ν 

λφκνο γηα έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (Τ.Α. θαη Π.Γ.) είλαη ζρεηηθά ρακειφο (21 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ζπλνιηθά ή 1,1 εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε αλά ζειίδα). Όκσο, 

κφιηο 2 απφ απηέο ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο  πξνβιέπνπλ πξνζεζκία έθδνζεο ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο χιεο, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηζψξην γηα ραιαξφηεηα ζηε θάζε 

ηεο πινπνίεζεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο πινπνίεζεο, παξαηεξείηαη έλα πνιχ ρακειφ 

πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ (48%), ελψ ν 

κέζνο ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο απηψλ είλαη πνιχ κεγάινο (40 κήλεο). Δηδηθφηεξα, γηα ηηο 

εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο λνκνζεηηθήο χιεο, ηα πξάγκαηα είλαη θάπσο 

θαιχηεξα, κε ην πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο λα θπκαίλεηαη ζην 64%. Απφ ηα ζηνηρεία απηά 
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κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν λφκνο δελ πινπνηήζεθε απνηειεζκαηηθά ζε κεγάιν 

βαζκφ, ελψ ππήξμε επίζεο κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ, απφξξνηα 

ελδερνκέλσο ηεο ραιαξφηεηαο ιφγσ ηνπ φηη δελ πξνέβιεπνληαλ πξνζεζκίεο ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ. Δπίζεο, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιεπφηαλ πξνζεζκία έθδνζεο ηεο θαη’εμνπζηνδφηεζε 

λνκνζεηηθήο χιεο, ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζή ηεο. πγθεθξηκέλα, ε 

θαζπζηέξεζε, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ήηαλ 2 θαη 47 κήλεο (4 ρξφληα) 

αληίζηνηρα
30

. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Ν.4001/2011 θαηήξγεζε ή ηξνπνπνίεζε αξθεηά 

άξζξα ηνπ Ν.3428/2005, πνιιά απφ ηα νπνία πεξηείραλ εμνπζηνδνηήζεηο γηα έθδνζε 

λνκνζεηηθήο χιεο πνπ ηειηθψο δελ έγηλε πνηέ. 

Όζνλ αθνξά ζε άιια πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε 

αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλφδεπε ην λνκνζρέδην ήηαλ πνιχ κηθξήο έθηαζεο (~ 4.000 

ιέμεηο) ζπγθξηηηθά κε ηελ έθηαζε ηνπ λφκνπ. ηελ αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη θνξέσλ (Γ.Δ.Ζ., ΔΛ.ΠΔ. Α.Δ., Γ.ΔΠ.Α., .Δ.Β., χιινγνο 

Δξγαδνκέλσλ Γ.ΔΠ.Α.), νη νπνίνη κάιηζηα είραλ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ζηελ θάζε ηεο 

δηαβνχιεπζεο. Τπήξμαλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηνπνζεηήζεηο. Μάιηζηα, εθθξάζηεθαλ 

επηθπιάμεηο, πξνβιεκαηηζκνί θαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, απφ ζεκαληηθνχο θνξείο, 

φπσο ε Γ.ΔΠ.Α.. πγθεθξηκέλα, νη θχξηνη πξνβιεκαηηζκνί ηεο Γ.ΔΠ.Α. αθνξνχλ ζηνλ 

ηξφπν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ε, αλψξηκε αθφκα, αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, ζηε δηαθχιαμε 

ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Γ.ΔΠ.Α. θαη ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά, θαη ζηελ επηζήκαλζε ηεο 

αλάγθεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο, ε Γ.ΔΠ.Α. ήηαλ αξλεηηθή ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο 

Ρ.Α.Δ.. Ζ Γ.Δ.Ζ., ε ΔΛ.ΠΔ. θαη ν .Δ.Β. ήηαλ γεληθά ζεηηθνί ζην λνκνζρέδην. Ο 

χιινγνο Δξγαδνκέλσλ Γ.ΔΠ.Α. είρε αξλεηηθή ζηάζε, εθθξάδνληαο έληνλεο αλεζπρίεο 

γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γ.ΔΠ.Α.. Ο λφκνο δελ 

ζπλνδεχνληαλ απφ έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ, νχηε έθζεζε δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο.  

Με ηνλ Ν. 3428/2005 εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην ε 

έλλνηα ηεο «απειεπζέξσζεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ», πνπ ζπληειείηαη κέζσ ηεο λένπ 

                                                 
30

 Ζ λνκνζεηηθή χιε πνπ θαζπζηέξεζε ηδηαίηεξα αθνξνχζε ζηε Υνξήγεζε Αδείαο Κπξηφηεηαο θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηνλ Γ.Δ..Φ.Α. Α.Δ., κε Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Ζ πξνζεζκία ήηαλ 3 κήλεο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Γ.Δ..Φ.Α. Α.Δ., φκσο ε ζρεηηθή 

Απφθαζε εθδφζεθε 4 ρξφληα αξγφηεξα (Απφθαζε 6537/18.04.2011 γηα ηελ Υνξήγεζε Αδείαο 

Κπξηφηεηαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηνλ Γ.Δ..Φ.Α. Α.Δ.). 



49 

 

 

 

ηχπνπ νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Δ.Δ. Βαζηθφ ξφιν 

ζηελ αλαδπφκελε απηή αγνξά ζα παίμεη ηα επφκελα ρξφληα ε Α.Δ. πνπ ζπζηήλεηαη, κε 

ηελ νλνκαζία «Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ Α.Δ.» (Γ.Δ..Φ.Α.), 

πνπ απνθηά ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο, εθκεηάιιεπζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ Δ..Φ.Α.. Παξάιιεια, ην γεγνλφο ηεο πξφζθαηεο ίδξπζεο ηεο αγνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη κε βάζε θπξίσο θνηλνηηθνχο θαλφλεο, εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξα 

ερέγγπα θηιειεχζεξεο θαη αληαγσληζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ 

Γ.Δ..Φ.Α. απφ ηελ Γ.Δ.Π.Α., ζαθψο πεξηζζφηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ 

Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. ζε ζρέζε κε ηε Γ.Δ.Ζ. ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ. 
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5.5. Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ Α’85/4-6-2010) «Δπιηάσςνζη ηηρ ανάπηςξηρ ηυν 

Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ κλιμαηικήρ 

αλλαγήρ και άλλερ διαηάξειρ ζε θέμαηα απμοδιόηηηαρ ηος Τποςπγείος 

Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ» 

Με ηo Νφκν 3851/2010 ηξνπνπνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ξπζκίζεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθψο κε ηελ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ., ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ. 

χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, ζθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ν εμνξζνινγηζκφο θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Α.Π.Δ. «ψζηε λα εληζρπζεί ε δηείζδπζε ησλ Α.Π.Δ. ζην ελεξγεηαθφ 

κείγκα ηεο Διιάδαο, ζπκβάιινληαο έηζη ηφζν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φζν 

θαη ζηελ (απνθεληξσκέλε) νηθνλνκηθή αλάπηπμε».
31

 

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2009-2012 (χλνδνο Α’), κε 

ην θπβεξλψλ θφκκα (ΠΑ.Ο.Κ.) λα θαηέρεη 157 έδξεο
32

, κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Γ. 

Παπαλδξένπ θαη Τπνπξγφ Π.Δ.Κ.Α.
33

 ηελ Κ. Μπηξκπίιε. Σν ΠΑ.Ο.Κ. ηελ πεξίνδν 

απηή δηαζέηεη ηζρπξή εζσηεξηθή ζπλνρή, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηα πξαθηηθά ηεο 

ζπδήηεζεο επί ηεο αξρήο ηνπ λνκνζρεδίνπ, φπνπ δελ δηαηππψζεθαλ δηαθσλίεο εθ 

κέξνπο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ. Ο λφκνο ςεθίδεηαη ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ «1
νπ

 

                                                 
31

 πγθεθξηκέλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ: 

 αλαγλσξίδεηαη ε πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. σο πεξηβαιινληηθή 

θαη ελεξγεηαθή πξνηεξαηφηεηα πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα θαη θαζνξίδεηαη εζληθφο 

δεζκεπηηθφο ζηφρνο 20% γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Α.Π.Δ. ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο ην 

2020, 

 ηξνπνπνηνχληαη νη πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο) θαη ρσξνζέηεζεο έξγσλ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α., ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ έληαμε θαη ηε ζχλδεζε ησλ ζηαζκψλ ζην χζηεκα, θαζψο θαη ζέκαηα ηηκνιφγεζεο ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο, 

 πξνζδηνξίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζε έξγα ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, 

 ξπζκίδνληαη εθ λένπ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην εηδηθφ ηέινο Α.Π.Δ. θαη κε θίλεηξα ζε θαηνίθνπο 

πεξηνρψλ φπνπ εγθαζίζηαληαη έξγα Α.Π.Δ., 

 ηξνπνπνηνχληαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ, 

ελψ εηζάγνληαη ππνρξεψζεηο εηζαγσγήο ζπζηεκάησλ  Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. ζε λέα θηίξηα, 

 ζπληζηάηαη Απηνηειήο Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ γηα έξγα Α.Π.Δ. ζην Τ.Π.Δ.Κ.Α. θαη 

θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο θαη ζέκαηα ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο. 
32

 Μεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 2009, ην ΠΑ.Ο.Κ. θαηείρε 160 έδξεο. Ωζηφζν, θαηά ηελ 

ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ «1
νπ

 Μλεκνλίνπ» (Ν.3845/2010, ΦΔΚ 65/Α'/6.5.2010, «Μέηξα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από ηα θξάηε−κέιε ηεο Ζώλεο ηνπ επξώ θαη 

ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν»), απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη δελ 

ππεξςήθηζαλ ηξεηο βνπιεπηέο (Γηάλλεο Γεκαξάο, νθία αθνξάθα θαη Βαζίιεο Οηθνλφκνπ) νη νπνίνη 

ακέζσο δηεγξάθεζαλ απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ θφκκαηνο, πνπ απέκεηλε πιένλ κε 157 

βνπιεπηέο. 
33

 Μεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο λέαο Κπβέξλεζεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, ζπζηάζεθε ην λέν Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
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Μλεκνλίνπ»
34

, ρσξίο σζηφζν λα επεξεάδεη ην γεγνλφο απηφ ην πεξηερφκελν ηνπ 

λνκνζρεδίνπ, ην νπνίν έρεη ήδε αξρίζεη λα πξνεηνηκάδεηαη κήλεο πξηλ, απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θπβέξλεζε. Οη ηειεπηαίεο εθινγέο είραλ γίλεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη 

νη επφκελεο έγηλαλ ηνλ Μάην ηνπ 2012, επνκέλσο ν λφκνο ςεθίζηεθε κηζφ ρξφλν 

πεξίπνπ κεηά ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο, θαη ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην ΠΑ.Ο.Κ. 

κεηά απφ 5 ρξφληα θπβέξλεζεο απφ ηε Ν.Γ.. Αλαιχνληαο ηα πξαθηηθά ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο ζπδήηεζεο ζπλάγεηαη φηη ε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ 

έιαβε ρψξα ζε θιίκα ζρεηηθήο ζπλαίλεζεο, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο (Ν.Γ.). πγθεθξηκέλα ε Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε 

ππνζηήξημε φηη ην λνκνζρέδην, ην νπνίν απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ πξντφλ 

πξνεηνηκαζίαο ηεο δηθήο ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο, είλαη πνιχ ζπνπδαίν θαη 

αλαγθαίν, γη’ απηφ θαη ην ςήθηζε επί ηεο αξρήο, δηαηεξψληαο σζηφζν θάπνηεο 

επηθπιάμεηο θαη εθθξάδνληαο δηαθσλίεο γηα επηκέξνπο δεηήκαηα, φπσο ηελ απνπζία 

ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ηελ ακθηζβήηεζε ηεο εθηθηφηεηαο ηνπ ζηφρνπ δηείζδπζεο ησλ 

Α.Π.Δ. ην 2020 θαη ηελ πξφβιεςε πνιιψλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ζνβαξά 

δεηήκαηα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε έιιεηκκα ηεθκεξίσζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

λνκνζρεδίνπ. Σν Κ.Κ.Δ. θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην, ππνζηεξίδνληαο φηη νη Α.Π.Δ. ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ 

αλαγθψλ, θαη φρη λα παξαδνζνχλ ζηελ ηδησηηθή εθκεηάιιεπζε. Ο ΛΑ.Ο.. ςήθηζε ην 

λνκνζρέδην επί ηεο αξρήο, φκσο εμέθξαζε επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηελ επίπησζή ηνπ ζηελ ηειηθή ηηκή ηεο ελέξγεηαο. Ο Τ.ΡΗ.ΕΑ. 

θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην, ραξαθηεξίδνληάο ην ππνθξηηηθφ θαη έσιν, επεηδή 

απνζθνπεί ζηελ θεξδνθνξία ησλ επελδπηψλ αληί λα δηαζθαιίδεη δεκφζην ραξαθηήξα 

θαη θνηλσληθφ έιεγρν ζην ελεξγεηαθφ κνληέιν ηεο ρψξαο, ελψ επηζήκαλε ηελ έιιεηςε 

πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ θαη γεληθφηεξνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

                                                 
34

 ηα κέζα ηνπ 2010 ε ειιεληθή θπβέξλεζε αδπλαηνχζε λα δαλεηζηεί κε ινγηθά επηηφθηα απφ ηηο αγνξέο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηξέρνληνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ρξένπο. Ζ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα αλαθηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη 

λα πεηχρεη κείσζε ησλ επηηνθίσλ νδήγεζε ζε ιήςε κέηξσλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ, ηα νπνία δελ 

θαηάθεξαλ λα αλαηξέςνπλ ην αξλεηηθφ θιίκα. Καηφπηλ απηψλ ε Διιάδα θαηέθπγε ζηε βνήζεηα ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 

πνπ ζπγθξφηεζαλ απφ θνηλνχ κεραληζκφ βνήζεηαο γηα ηελ Διιάδα. H αλαθνίλσζε ηεο πξνζθπγήο ζηνλ 

κεραληζκφ ζηήξημεο έγηλε ζηηο 23/4/2010 απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Γεψξγην Α. Παπαλδξένπ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο έγηλε ππφ ηνπο φξνπο φηη ε Διιάδα ζα ιάβεη κέηξα 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη, εηδηθφηεξα, ππφ ηνπο φξνπο φηη ζα ιάβεη κέηξα δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο. Σα πξψηα κέηξα αλαθνηλψζεθαλ απφ ηνλ πξσζππνπξγφ ζηηο 2/5/2010, θαη θαηφπηλ πήξαλ ηε 

κνξθή λφκνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν.3845/2010, ΦΔΚ 65/Α'/6.5.2010). 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λφκνπ
35

. 

Καηηγοπία 

δεικηών 

μέηπηζηρ βαζικών 

νομοηεσνικών 

σαπακηηπιζηικών 

ποιοηικήρ ανάλςζηρ ςλοποίηζηρ 

Γείκηερ 

αξηζκφο ζειίδσλ 27 

αξηζκφο άξζξσλ 

εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

αξηζκφο ζπλνιηθψλ 

άξζξσλ 

89% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο/ 

ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

54% 

αξηζκφο άξζξσλ 19 

αξηζκφο άξζξσλ 

γεληθνχ πεξηερνκέλνπ 

/ζπλνιηθφο αξηζκφο 

άξζξσλ 

11% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο 

ππνρξεσηηθήο έθδνζεο/ 

ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ  

ππνρξεσηηθήο έθδνζεο 

59% 

αξηζκφο ιέμεσλ  19.530 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

99,7% 

κέζνο ρξφλνο 

ελεξγνπνίεζεο 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

(κήλεο)  

10 

αξηζκφο ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο άξζξσλ 

12% 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

0,3% 

 

αξηζκφο ιέμεσλ 

ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ιέμεσλ 

5% 

αξηζκφο 

εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ γηα Τ.Α. ή 

Π.Γ./αξηζκφο 

ζειίδσλ 

1,4 

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο κε ρξνληθή 

δέζκεπζε/ζπλνιηθέο 

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο 

8% 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξφθεηηαη γηα έλαλ κεζαίαο έθηαζεο λφκν, 

κε 27 ζειίδεο θαη 19 άξζξα, εθ ησλ νπνίσλ ην 12% (2 άξζξα) απνηεινχλ ινηπέο 

(άζρεηεο κε ην ζέκα ηνπ λφκνπ) δηαηάμεηο. Δπίζεο, ν λφκνο απνηειείηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ άξζξα εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ο αξηζκφο ησλ εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ παξέρεη ν λφκνο γηα έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (Τ.Α. θαη Π.Γ.) είλαη 

ζρεηηθά πςειφο (37 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ζπλνιηθά ή 1,4 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

αλά ζειίδα), κε απνηέιεζκα αξθεηά ζεκαληηθά ζέκαηα λα κελ ξπζκίδνληαη ζαθψο, 

αιιά λα αλαηίζεηαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ε εμεηδίθεπζή ηνπο. Γηα ην γεγνλφο απηφ 

κάιηζηα ε θπβέξλεζε δέρηεθε ηελ θξηηηθή θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο (θπξίσο 

                                                 
35

 ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο αλά 

άξζξν. 
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Τ.ΡΗΕ.Α.) θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ. Όκσο, κφλν 3 εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο
36

 πξνβιέπνπλ πξνζεζκία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο χιεο, θάηη πνπ 

ζπλεπάγεηαη πεξηζψξην γηα ραιαξφηεηα ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο 

δείθηεο πινπνίεζεο, παξαηεξείηαη έλα πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ (55%), φκσο ν κέζνο ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο 

απηψλ πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ είλαη αξθεηά κηθξφο (κφιηο 10 κήλεο). Δηδηθφηεξα, γηα ηηο 

εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο λνκνζεηηθήο χιεο, ην πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο 

θξίλεηαη αξθεηά ρακειφ (59%). Απφ ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν 

λφκνο δελ εθαξκφζηεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά φζνλ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

πξνβιέςεψλ ηνπ γηα έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, σζηφζν,  ζην ηκήκα πνπ 

εθαξκφζηεθε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε εθαξκνγή ήηαλ άκεζε. Δπίζεο, ζηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιεπφηαλ πξνζεζκία έθδνζεο ηεο θαη’εμνπζηνδφηεζε 

λνκνζεηηθήο χιεο, ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ έγηλε εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ 

πξνζεζκηψλ. 

Όζνλ αθνξά ζε άιια πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε 

αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλφδεπε ην λνκνζρέδην ήηαλ αξθεηά κεγάιεο έθηαζεο (~ 

15.000 ιέμεηο). ηελ αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη 

θνξέσλ (Διιεληθφο χλδεζκνο Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Α.Π.Δ., χλδεζκνο 

Φσηνβνιηατθψλ, ΠΑ..Δ.ΓΔ.., WWF Διιάο, Greenpeace, Ρ.Α.Δ., Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.), νη 

νπνίνη είραλ γεληθά ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κεηαξξχζκηζε. Ο λφκνο δελ 

ζπλνδεχνληαλ απφ έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ, νχηε έθζεζε δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο
37

. 

                                                 
36

 Όζνλ αθνξά ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο κε ππνρξεσηηθή έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο λνκνζεηηθήο 

χιεο. 
37

 Πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ λνκνζρεδίνπ, έιαβε ρψξα δεκφζηα δηαβνχιεπζε δηάξθεηαο 

5 εβδνκάδσλ (8.12.2009 - 15.1.2010), ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν δηαβνπιεχζεσλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. 

www.opengov.gr/minenv. Ζ δηάξθεηά ηεο επνκέλσο ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ ειάρηζηε δπλαηή (4 

εβδνκάδεο). ην θάιεζκα ηεο Τπνπξγνχ Π.Δ.Κ.Α., γηα θαηάζεζε απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα θάζε έλα 

απφ ηα 14 άξζξα ηνπ λνκνζρεδίνπ απφ αξκφδηνπο θνξείο θαη πνιίηεο, αληαπνθξίζεθαλ ζεξκά, φρη κφλν νη 

άκεζα ελδηαθεξφκελεο κεγάιεο εηαηξείεο (36 πεξίπνπ), νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη νη 

πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ (21), νη θνξείο (23), αιιά σο επί ην πιείζην νη πνιίηεο (574). πλνιηθά 

ππνβιήζεθαλ 1052 ζρφιηα. Ωζηφζν, δελ εθπνλήζεθε έθζεζε επί ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Ακθφηεξεο 

νη εθζέζεηο (αλάιπζεο ζπλεπεηψλ, δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο) πξνβιέθζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηνλ 

Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 16.07.2010, δειαδή κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζρεδίνπ, θαη ξπζκίζηεθαλ λνκνζεηηθά αθφκα κεηαγελέζηεξα, κε ην Ν.4048/2012. 

Δίραλ σζηφζν ηεζεί σο αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο ήδε απφ ην 2006, κε πξσζππνπξγηθή εγθχθιην 

(Τ190/18.7.2006). 

http://www.opengov.gr/minenv
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ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλα ρξήζηκα ζηνηρεία απφ ηε ζπλέληεπμε κε ηνλ 

πξψελ Γελ. Γξακκαηέα Δλέξγεηαο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., θ. Κ.Μαζηνπδάθε
38

. χκθσλα 

ινηπφλ κε ηνλ Κ. Μαζηνπδάθε, ε παξαγσγή ηνπ λφκνπ μεθίλεζε σο πξσηνβνπιία ηεο 

Τπνπξγνχ
39

. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ λνκνζρεδίνπ 

ζπγθξνηήζεθε κε πνιχ νξγαλσκέλν ηξφπν νκάδα εξγαζίαο πνπ αλέιαβε ηνλ ζρεδηαζκφ, 

απνηεινχκελε απφ ππαιιήινπο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. (πνπ είραλ κεγάιε θαη νπζηαζηηθή 

ζπλεηζθνξά), ζπκβνχινπο ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Γελ. Γξακκαηέα, εθπξνζψπνπο 

θξαηηθψλ θνξέσλ (Ρ.Α.Δ., Γ.Δ.Ζ.), θνξέσλ ηνπ ρψξνπ ησλ Α.Π.Δ. (π.ρ. ΔΛΔΣΑΔΝ) 

θαη άιινπο θνξείο (π.ρ. Greenpeace), ελψ δελ έγηλε ρξήζε εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ. ηε 

θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο 

επηηξνπήο. Οη εμσηεξηθνί παίθηεο (π.ρ. θνξείο φπσο Greenpeace, ΔΛ.ΔΣ.Α.ΔΝ.) ήηαλ 

γεληθά ζεηηθνί ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. Μάιηζηα είραλ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ 

παξαγσγή ησλ λφκσλ, θαζψο θάπνηνη ζπκκεηείραλ ζηελ παξαπάλσ νκάδα εξγαζίαο, 

ελψ αθφκα πεξηζζφηεξνη ζπκκεηείραλ ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, θαηαζέηνληαο 

πξνηάζεηο, νη νπνίεο πάληα ιακβάλνληαλ ππφςε εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ. Δπίζεο, ν 

λφκνο δελ ζπλνδεχνληαλ απφ εθ ησλ πξνηέξσλ αλάιπζε ζπλεπεηψλ, επνκέλσο δελ έγηλε 

νξγαλσκέλε θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
40

. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζεσξείηαη ην γεγνλφο 

φηη ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, έγηλε πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο δξάζεσλ 

(action plan) εθ κέξνπο ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δλέξγεηαο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ νη 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο θαη λα εθδνζνχλ νη απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο γηα λα 

εθαξκνζηεί ν λφκνο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ λφκνπ 3851/2010 ήηαλ ε επηηάρπλζε ηεο δηείζδπζεο ησλ 

ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο, γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο Διιάδαο κε ηελ 

Οδεγία 2009/28/ΔΚ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κέζσ ηεο επίηεπμεο 

επηδησθφκελεο αλαινγίαο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη θαηαλνκήο ηεο ζην ρξφλν κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ. ε εθαξκνγή ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 1, ζηηο 

                                                 
38

 Οιφθιεξε ε ζπλέληεπμε κε ηνλ θ. Κ. Μαζηνπδάθε είλαη δηαζέζηκε ζην Παξάξηεκα 1. 
39

 εκεηψλεηαη φηη είρε πξνεγεζεί ήδε ζεκαληηθή πξνεηνηκαζία ηνπ λνκνζρεδίνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θπβέξλεζε. 
40

 εκεηψλεηαη φηη, θαηά πνιινχο, κία απφ ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε κεηέπεηηα 

δηφγθσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Eηδηθφο Γηαρεηξηζηηθφο Λνγαξηαζκφο Α.Π.Δ. & .Ζ.Θ.Τ.Α. ηνπ άξζξνπ 

40 ηνπ Ν.2773/1999, πνπ δηαρεηξίδεηαη κεηά ηνλ Ν.4001/2011 ν Λ.Α.Γ.Ζ.Δ. Α.Δ.. χκθσλα κε απηή ηελ 

άπνςε, ην έιιεηκα δηνγθψζεθε ιφγσ ησλ γελλαίσλ επηδνηήζεσλ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο (κέζνδνο 

feed in tariff, βι. άξζξν 5 ηνπ Ν.3851/2010 - «Οξζνινγηθνπνίεζε ηεο ηηκνιφγεζεο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ ζηαζκνχο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α.»), θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ θσηνβνιηατθψλ, φπνπ 

αθνινχζεζε «έθξεμε» λέσλ επελδχζεσλ, θαζψο απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξεο. 
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11/10/2010, εθδφζεθε Τ.Α.
41

 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αλαινγίαο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

θαη ε θαηαλνκή ηεο ζην ρξφλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ, πνπ επί ηεο 

νπζίαο απνηειεί ηνλ πνζνηηθνπνηεκέλν ζηφρν ηνπ παξφληνο Νφκνπ. χκθσλα κε απηή, 

ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζνξίδνληαη σο εμήο, κε ρξνληθφ νξίδνληα ηα έηε 2014 θαη 

2020: 

 

Πίνακαρ 1: Όπια εγκαηεζηημένηρ ιζσύορ (MW) ανάηεσνολογία ΑΠΔ και καηηγοπία παπαγυγού 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο κνλάδσλ 

ΑΠΔ ζηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία έηε
42

: 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΔ 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

ΑΗΟΛΗΚΑ 1166,90 1297,70 1640,46 1753,14 1808,65 

ΒΗΟΜΑΕΑ 43,30 44,00 44,53 44,75 45,81 

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΜΗΚΡΑ 

ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ 
182,60 196,30 205,63 213,23 220,14 

ΜΔΓΑΛΑ 

ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΑ 
3017,70 3017,70 3017,70 3017,70 3018,00 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ 53,00 198,30 625,57 1556,05 2577,72 

ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΒΡΗΓΗΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 4463,50 4754,00 5533,89 6584,87 7670,32 

Πίνακαρ 2: ςνολική εγκαηεζηημένη ιζσύρ μονάδυν ΑΠΔ ζηην Δλλάδα 

                                                 
41

 ππ’αξηζ. A.Y./Φ1/νηθ.19598 «Απφθαζε γηα ηελ επηδησθφκελε αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηελ 

θαηαλνκή ηεο ζην ρξφλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο» (ΦΔΚ Β 

1630 - 11.10.2010) 
42

 ηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ γηα έξγα ΑΠΔ, http://www.resoffice.gr/  

http://www.resoffice.gr/
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη εκθαλέο πσο, παξφιε ηελ αχμεζε ηεο 

δηείζδπζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ηερλνινγηψλ Α.Π.Δ. πξνθχπηνπλ κεγάιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Ζ δηείζδπζε ησλ 

θσηνβνιηατθψλ έρεη ήδε απφ ην 2013 μεπεξάζεη ηνλ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί (ιφγσ ησλ 

επλντθψλ θηλήηξσλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα), ελψ νη πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο έρνπλ 

κείλεη πίζσ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απηφ ησλ αηνιηθψλ. Σέινο, ζην ζχλνιφ 

ηεο ε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ (ζε φξνπο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο) πζηεξεί ζεκαληηθά απφ 

ηνλ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί γηα ην 2014 (10.020 MW). Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε πνιηηηθή γηα ηηο ΑΠΔ ζηελ Διιάδα, κε θχξην εξγαιείν ηνλ λφκν 

3851/2010, δελ έρεη πεηχρεη ηνπο βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο, ελψ κάιηζηα ηίζεηαη ζνβαξφ 

ζέκα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ γηα ην 2020 θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζληθψλ δεζκεχζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 2009/28/ΔΚ, πνιιψ δε κάιινλ ελ κέζσ 

βαζεηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Ζ αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο Α.Π.Δ. θαίλεηαη 

επηβεβιεκέλε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ην 2020 ή ηελ πηνζέηεζε λέσλ, εθηθηψλ 

ζηφρσλ. 
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5.6. Ν. 4001/2011 (ΦΔΚ Α’179/22-8-2011) «Για ηη λειηοςπγία Δνεπγειακών 

Αγοπών Ηλεκηπιζμού και Φςζικού Αεπίος, για Έπεςνα, Παπαγυγή και 

δίκηςα μεηαθοπάρ Τδπογονανθπάκυν και άλλερ πςθμίζειρ» 

Ο Ν.4001/2011 απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε λνκνζέηεκα ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνκέα, θαη κία κεηαξξχζκηζε ζε πνιιέο πηπρέο ηνπ «ελεξγεηαθνχ ηνπίνπ» ηεο ρψξαο. Σν 

πνιπλνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε, ραξαθηεξίζηεθε, ιφγσ ηεο έθηαζήο ηνπ θαη ησλ 

ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη, σο λνκνζρέδην «κακνχζ». Απηφ πεξηειάκβαλε επί ηεο 

νπζίαο δχν επίζεο κεγάια λνκνζρέδηα πνπ ηειηθψο θαηαηέζεθαλ καδί, απνηειψληαο 

ηειηθψο ηηο δχν ελφηεηεο ελφο εληαίνπ λνκνζρεδίνπ.  

Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ηνπ 3νπ ελεξγεηαθνχ παθέηνπ ηεο 

θνηλφηεηαο, θαη έρεη ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ ειεθηξηζκνχ 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ν πγηήο αληαγσληζκφο θαη λα 

δεκηνπξγνχληαη νθέιε γηα ηα λνηθνθπξηά, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Ζ 

ελφηεηα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε
43

: 

                                                 
43

 Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο επηδηψθεηαη κία ζπλνιηθή αλακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ 

νξγάλσζεο ηεο ξπζκηζηηθήο επνπηείαο ζην πεδίν ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία θαηέζηε επηβεβιεκέλε 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ζην εζληθφ δίθαην ε «Σξίηε Γέζκε Ννκνζεηηθψλ Μέηξσλ γηα ηελ 

Απειεπζέξσζε ηεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο Δλέξγεηαο» απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε . Ζ Ρ.Α.Δ. απνθηά 

δηεπξπκέλεο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο (ήηαλ γλσκνδνηηθέο κέρξη ηφηε), θαη’ επηηαγή ηνπ επξσπατθνχ 

δηθαίνπ, αλαβαζκίδεηαη ην ξπζκηζηηθφ ηεο έξγν, ελψ θαηνρπξψλεηαη ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηά ηεο. Πιένλ, ην ηεθκήξην ξπζκηζηηθήο αξκνδηφηεηαο αλήθεη ζε απηήλ, κε εμαίξεζε ηηο 

αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο ξεηά παξακέλνπλ ζην Τ.Π.Δ.Κ.Α. θαη αθνξνχλ ηδίσο ζηε ράξαμε ηεο γεληθήο 

πνιηηηθήο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ξπζκίδνληαη βαζηθά δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηνλ ηνκέα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ, ζε 

ελαξκφληζε ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Κνηλνηηθή (Οδεγίεο 2009/72/ΔΚ θαη 2009/73/ΔΚ). Κχξηνο 

ζηφρνο ησλ ξπζκίζεσλ είλαη λα επσθειεζεί ν θαηαλαισηήο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, έηζη ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζε πην νηθνλνκηθέο θαη βειηησκέλεο 

ππεξεζίεο, θαη παξάιιεια λα δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο 

ξπζκίδνληαη βαζηθά δεηήκαηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, αθ΄ ελφο κε ηελ ελζσκάησζε ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ, θαη αθ’ εηέξνπ κε ηελ 

απνξξφθεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δηαηάμεσλ ηνπ ελ ηζρχ λφκνπ 3428/2005 γηα ην θπζηθφ αέξην. Δπηιέγεηαη 

ην κνληέιν ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή κεηαθνξάο. Ζ πθηζηάκελε εηαηξεία 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο (ΓΔΦΑ) γίλεηαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ΓΔΠΑ. Με ηηο 

πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο ξπζκίδνληαη βαζηθά δεηήκαηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθ΄ ελφο κε ηελ ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ πξνβιέςεσλ ηεο 

ζρεηηθήο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ πεξί «Κνηλψλ θαλφλσλ γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο», 

αθ’ εηέξνπ κε ηελ αλαδηαηχπσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δηαηάμεσλ ηνπ ελ ηζρχ λφκνπ 2773/1999 γηα ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα.. Παξάιιεια, ζεζπίδνληαη νη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ζηελ 

πξάμε ν Καλνληζκφο 714/2009 πεξί «πλζεθψλ πξφζβαζεο ζηα δίθηπα γηα δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο». Οη βαζηθφηεξεο ξπζκίζεηο είλαη νη εμήο: 

 Γεκηνπξγείηαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. (ε Α.Γ.Μ.Ζ.Δ. Α.Δ.), ζηελ νπνία ε Γ.Δ.Ζ. 

κεηαβηβάδεη ηνλ θιάδν ηεο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Α.Γ.Μ.Ζ.Δ. 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θπξηφηεηα, ηε ζπληήξεζε, ηε δηαρείξηζε, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιινπο Γηαρεηξηζηέο 

θαη ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έηζη ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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1. Αξκνδηφηεηεο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο 

2. Πξνζηαζία Πειαηψλ (θαηαλαισηψλ) 

3. Αγνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ 

4. Αγνξά Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο, ηνπο 

αγσγνχο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ηηο Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Αεξίνπ (Δ.Π.Α.), 

θαζψο θαη ζεηξά ξπζκίζεσλ γηα ηηο Α.Π.Δ.
44

.  

Ο λφκνο ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2009-2012 (χλνδνο Β’), κε 

ην θπβεξλψλ θφκκα (ΠΑ.Ο.Κ.) λα θαηέρεη 157 έδξεο, κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Γ. 

Παπαλδξένπ θαη Τπνπξγφ Π.Δ.Κ.Α. ηνλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ. Οη ηειεπηαίεο εθινγέο 

είραλ γίλεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη νη επφκελεο έγηλαλ ηνλ Μάην ηνπ 2012, 

επνκέλσο ν λφκνο ςεθίζηεθε δχν ρξφληα πεξίπνπ κεηά ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο, κε ην 

θπβεξλφλ θφκκα λα ράλεη δηαξθψο ζηελ πεξίνδν απηή ηελ ηζρπξή αξρηθά εζσηεξηθή ηνπ 

ζπλνρή, θάηη πνπ θαίλεηαη κάιηζηα θαη ζε ηνπνζεηήζεηο βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ζηε 

ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ζηελ Οινκειεηα ηεο Βνπιήο 
45

. 

Ο λφκνο ςεθίδεηαη 15 κήλεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 1νπ Μλεκνλίνπ θαη έλα κήλα 

κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Μ.Π.Γ.. 2012-2015. Σν Μλεκφλην θαζφξηδε απζηεξφ 

                                                                                                                                                
 Ζ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. Α.Δ. κεηεμειίζζεηαη ζην Λεηηνπξγφ ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

(Λ.ΑΓ.Ζ.Δ. Α.Δ.). Ο Λ.ΑΓ.Ζ.Δ. ιεηηνπξγεί ηελ Ζκεξήζηα Αγνξά Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη 

πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Δ.Δ.. 

 Γεκηνπξγείηαη εηαηξεία, 100% ζπγαηξηθή ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. (ε Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. Α.Δ.), κε 

αξκνδηφηεηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γηθηχνπ ησλ Μ.Γ.Ν.. 

 Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο επξσπατθήο εληαίαο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, παξέρνληαη ζηε Ρ.Α.Δ. νη θαηάιιειεο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία 

ηνπ ηνκέα. 
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 Δηδηθφηεξα, ε δεχηεξε ελφηεηα έρεη πέληε θεθάιαηα: 

 Σν πξψην θεθάιαην αθνξά ηε δεκηνπξγία ηνπ θνξέα πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ρψξα καο.  

 Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην  γηα ηελ έξεπλα πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ρψξα 

καο.  

 Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηα έξγα ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ 

Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνχπνιε.  

 Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ηνπο αγσγνχο αεξίνπ ITGI θαη IGB, δειαδή ηνπο αγσγνχο 

Σνπξθίαο – Διιάδαο – Ηηαιίαο θαη Διιάδαο – Βνπιγαξίαο. 

 Σν πέκπην θεθάιαην πεξηιακβάλεη πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ξπζκίζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηε 

δεκηνπξγία ησλ 3 λέσλ Δ.Π.Α. (Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Αεξίνπ) θαη ηελ πξνεξγαζία γηα δχν 

αθφκα, ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε κηθξψλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ, 

ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξεηψλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ζηελ πινπνίεζε ειηνζεξκηθψλ επελδχζεσλ, 

ηελ παξνρή πξνηεξαηφηεηαο ζε επελδχζεηο αμηνπνίεζεο βηνκάδαο γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ 

απνβιήησλ θαη ην πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ πξάζηλνπ λεζηνχ ζηνλ Ατ ηξάηε. 
45

 πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηε ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ζηελ Οινκειεηα ηεο 

Βνπιήο, νη βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. Κ.. Γείηνλαο, Η. Βιαηήο θαη Β. Κεγθέξνγινπ εμέθξαζαλ επηθπιάμεηο 

θαη δηαθνξεηηθέο γλψκεο γηα επηκέξνπο άξζξα ηνπ λνκνζρεδίνπ. Μάιηζηα ν Η. Βιαηήο δηεθψλεζε κε ηνλ 

«ηεκαρηζκφ» ηεο Γ.Δ.Ζ., ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάγθε χπαξμεο κηαο εληαίαο θαη ηζρπξήο Γ.Δ.Ζ.. 
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ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο
46

, επηρεηξψληαο λα άξεη ηηο ζηξεβιψζεηο ηεο ειιεληθήο αγνξάο ελέξγεηαο, θαη 

ηηο απνθιίζεηο απφ ην ελσζηαθφ δίθαην. Γεζκεχεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ρψξα λα 

πινπνηήζεη κεηαξξπζκίζεηο πνπ δελ είρε θαηαθέξεη λα νινθιήξσζεη ζην παξειζφλ, θαη 

κάιηζηα κε ηξφπν πηεζηηθφ. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο πηνζεηνχληαη ηειηθψο, φιεο καδί, 

ζε έλα «παθέην», κε ηνλ Ν.4001/2011. πλεπψο θαίλεηαη πσο ν ξφινο ηνπ Μλεκνλίνπ 

ππήξμε θαζνξηζηηθφο. χκθσλα  κάιηζηα κε ηνλ ηφηε Γεληθφ Γξακκαηέα Δλέξγεηαο ηνπ 

Τ.Π.Δ.Κ.Α., Κ. Μαζηνπδάθε
47

, ην Μλεκφλην έπαημε ξφιν θπξίσο δηαδηθαζηηθφ ζηελ 

ςήθηζε ηνπ λφκνπ, αθνχ επέβαιε λα νινθιεξσζεί απηή εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ 

πξνζεζκηψλ, φκσο ιεηηνχξγεζε σο κνριφο πίεζεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη νξγαλσκέλα ζην 

Τπνπξγείν ζηελ πινπνίεζή ηνπ εληφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Κάπνηα θφκκαηα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, θαηεγνξψληαο ηελ θπβέξλεζε, ππνζηήξημαλ φηη ην γεγνλφο ηεο 

ζπξξαθήο πνιιψλ λνκνζρεδίσλ ζε έλα, πξνέθπςε απφ ηελ ππεξβνιηθή πίεζε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ Μλεκνλίνπ. Απηφ είρε ζπλέπεηα ηελ εζπεπζκέλε δηαδηθαζία ςήθηζεο 

κεγάινπ αξηζκνχ ζεκαληηθψλ δηαηάμεσλ, ρσξίο λα ππάξρεη ρξφλνο αληηπαξάζεζε θαη 

ζπδήηεζε ζην Κνηλνβνχιην, πέξαλ ηεο ηππηθήο ππνρξέσζεο. 

Σα πεξηζζφηεξα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο εμέθξαζαλ έληνλεο δηαθσλίεο. 

Ωζηφζν, φζνλ αθνξά επηκέξνπο θεθάιαηα ηνπ λνκνζρεδίνπ ππήξρε ζπκθσλία απφ 
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 πγθεθξηκέλα, απφ ην Μλεκφλην (Ν.3845/2010, ΦΔΚ 65/Α'/6.5.2010, «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεραληζκνύ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από ηα θξάηε−κέιε ηεο Ζώλεο ηνπ επξώ θαη ην Δηεζλέο 

Ννκηζκαηηθό Σακείν») πξνβιέπεηαη: 

 Οινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρνλδξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη έλαξμε ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ ηηκνινγίσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2010 

 Τηνζέηεζε λνκνζεζία γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ εθαξκνγήο, κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 

 Τηνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Ρ.Α.Δ. κέρξη 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2011. 

Ωζηφζν, ζην Μλεκφλην, κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη 2 ζεκαληηθέο αληηθάζεηο, ζχκθσλα κε γεληθνχο 

θαλφλεο ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο, πνπ αθνξνχλ ηελ απαίηεζε γηα δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Πξψηνλ, 

σο πξνο ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ γηα ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Ρ.Α.Δ. παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή 

αληίθαζε, θαζψο ην Μλεκφλην δελ δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο πιηθνχο πφξνπο ζηηο Αλεμάξηεηεο 

Γηνηθεηηθέο Αξρέο, ψζηε νη απνδεκηψζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπο λα ζπλάδνπλ κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, 

αιιά αληηζέησο πξνβιέπνληαη κεηψζεηο ησλ απνδνρψλ ηνπο. Οη πιηθνί πφξνη απνηεινχλ ερέγγπα ηεο 

αλεμαξηεζίαο, επνκέλσο φηαλ δελ παξέρνληαη, ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ζε βάξνο απηήο. Μάιηζηα, 

ζηελ πεξίπησζε νξγαληζκψλ θαη ζηειερψλ κε απμεκέλε εμνπζία θαη ρακειέο απνδνρέο, απμάλνληαη 

ζεκαληηθά νη πηζαλφηεηεο δηαθζνξάο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4001/2011, άξζξν 7, παξ.2, ηα κέιε 

ηεο ΡΑΔ επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Π.Δ.Κ.Α., θάηη πνπ επίζεο βξίζθεηαη ζε αληίθαζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο πεξί αλεμαξηεζίαο ηεο Αξρήο. Γεχηεξε αληίθαζε ηνπ Μλεκνλίνπ, φρη ηφζν πξνθαλήο θαη 

μεθάζαξα δηαηππσκέλε είλαη φηη ελψ απαηηεί ζεκαληηθέο δηαξζσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηαπηφρξνλα 

πξνσζεί, κέζα απφ ηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ, ηε δεκηνπξγία ζπλαζπηζκψλ θπβεξλήζεσλ, θάηη πνπ 

φπσο είδακε λα ηεθκεξηψλεηαη κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ Σζεκπειή γηα ηνπο αξεζίθπξνπο παίθηεο, 

απνηειεί παξάγνληα αλαζρεηηθφ ζηελ αιιαγή ηνπ status quo (Σζεκπειήο, 2008). 
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 Οιφθιεξε ε ζπλέληεπμε κε ηνλ θ. Κ. Μαζηνπδάθε είλαη δηαζέζηκε ζην Παξάξηεκα 1. 
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αξθεηά θφκκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε (Ν.Γ.) θήθηζε επί 

ηεο αξρήο ην λνκνζρέδην, φκσο δηεθψλεζε κε ηελ έθηαζε ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη ην 

«ζηξίκσγκα» ζε απηφ πιήζνπο ζεκαληηθψλ ζεκάησλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή ζπδήηεζε ζε βάζνο. Γηαθσλεί κε ηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ ηνπ 

Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, σο κνληέιν πνπ ζα ζπληεξήζεη ηηο ζηξεβιψζεηο 

ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζα εκπνδίζεη ηελ απειεπζέξσζή ηεο. Αλη’απηνχ, 

πξφηεηλε ην κνληέιν ηνπ πιήξνπο δηαρσξηζκνχ, φπσο απηφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνκέα 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φπνπλ ζπκθσλεί κε ηνλ δηαρσξηζκφ Γ.Δ..Φ.Α. θαη Γ.Δ.Π.Α.. 

πκθψλεζε επίζεο κε ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο αλαδήηεζεο εμφξπμεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ, σζηφζν δηαθσλεζε κε ηελ δηαηχπσζε νξηζκέλσλ 

δηαηάμεσλ. πκθψλεζε αθφκα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηνπο αγσγνχο πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ, θαηαγγέινληαο σζηφζν κεγάιε θαζπζηέξεζε. Σέινο, ραξαθηήξηζε σο 

απιψο εμαγγειηηθέο θαη νπδέηεξεο ηηο παξεκβάζεηο γηα ηηο Δ.Π.Α., ελψ δηεθψλεζε κε ηηο 

δηαηάμεηο γηα ηε γεσζεξκία. Σν Κ.Κ.Δ. θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην, ραξαθηεξίδνληάο ην 

βαζεηά αληηιατθφ, θαζψο εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε φηη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ πξνζθέξεη φθεινο κφλν ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο 

θαη φρη ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ζηα λνηθνθπξηά, ελψ δηεθψλεζε επίζεο κε ηελ 

παξάδνζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε κνλνπσιηαθνχο νκίινπο. Ο 

ΛΑ.Ο.. ςήθηζε ην λνκνζρέδην επί ηεο αξρήο, ραξαθηεξίδνληάο ην «πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε», θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, φκσο 

ππνζηήξημε πσο είλαη εκηηειέο σο πξνο θάπνηα δεηήκαηα, φπσο ηεο αλαθχξπμεο ηεο 

Α.Ο.Ε.. Δπίζεο, εμέθξαζε αληηξξήζεηο ζηελ έθηαζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Γ.Δ.Ζ., 

ηνπ Γ.Δ.Π.Α. θαη ηνπ Γ.Δ..Φ.Α., ππνζηεξίδνληαο πσο δελ πξέπεη λα ραζεί ν θξαηηθφο 

έιεγρνο. Ο Τ.ΡΗ.ΕΑ. θαηαςήθηζε ην λνκνζρέδην, θαηεγνξψληαο θαηαξρήλ ηελ 

θπβέξλεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηεζζάξσλ λνκνζρεδίσλ ζε έλα, ψζηε απηφ λα πεξάζεη κε 

ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκκάρσλ ηεο, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

Μ.Π.Γ.. 2012-2015. πγθεθξηκέλα ππνζηήξημε φηη ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ηεο 

ελέξγεηαο δελ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά ησλ κνλνπσιίσλ, ην ζχζηεκα 

είλαη θνηλσληθά άδηθν πξνθαιεί ζσξεία πξφζζεησλ θνζηψλ γηα ηα λνηθνθπξηά, νη 

επηρεηξνχκελεο αιιαγέο ζεκαηνδνηνχλ εμαζζέλεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο έλαληη ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

επεκεξία ησλ επφκελσλ γελεψλ. Όζνλ αθνξά ζηελ έξεπλα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, 

εμέθξαζε έλζηαζε σο πξνο ην φηη ε Δ.Γ.Δ.Τ. ζα είλαη κηα αλψλπκε εηαηξεία πνπ ζα 
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ιεηηνπξγεί κε ηδησηηθν-νηθνλνκηθά θξηηήξηα, ππνζηεξίδνληαο φηη ζα απνθαζίδεη ρσξίο 

δηαθάλεηα θαη δηαβνχιεπζε, θαη ρσξίο λα έρεη ιφγν ε Βνπιή θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο αγσγνχο, ππνζηήξημε φηη φθεινο ζα έρνπλ κφλν νη ηδησηηθέο 

εηαηξείεο θαη φρη ε ρψξα, ελψ ηφληζε ηηο δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

έξγσλ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λφκνπ. ηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2, παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ κεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο αλά άξζξν. 

Καηηγοπία 

δεικηών 

μέηπηζηρ βαζικών 

νομοηεσνικών 

σαπακηηπιζηικών 

ποιοηικήρ ανάλςζηρ ςλοποίηζηρ 

Γείκηερ 

αξηζκφο ζειίδσλ 100 

αξηζκφο άξζξσλ 

εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

αξηζκφο ζπλνιηθψλ 

άξζξσλ 

97% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο/ 

ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

23% 

αξηζκφο άξζξσλ 199 

αξηζκφο άξζξσλ 

γεληθνχ πεξηερνκέλνπ 

/ζπλνιηθφο αξηζκφο 

άξζξσλ 

3% 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο 

ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο/ ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ  

ππνρξεσηηθήο 

έθδνζεο 

30% 

αξηζκφο ιέμεσλ  83.633 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

14% 

κέζνο ρξφλνο 

ελεξγνπνίεζεο 

εμνπζηνδνηήζεσλ 

(κήλεο)  

16 

αξηζκφο ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο άξζξσλ 

4% 

αξηζκφο ιέμεσλ 

άξζξσλ γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ/ 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ιέμεσλ 

6% 

 

αξηζκφο ιέμεσλ 

ινηπψλ 

άξζξσλ/ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ιέμεσλ 

3% 

αξηζκφο 

εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ γηα Τ.Α. ή 

Π.Γ./αξηζκφο 

ζειίδσλ 

0,7 

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο κε ρξνληθή 

δέζκεπζε/ζπλνιηθέο 

εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο 

1,4% 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ κεγάιεο 

έθηαζεο λφκν, κε 100 ζειίδεο, 3 ελφηεηεο, 30 θεθάιαηα θαη 199 άξζξα, εθ ησλ νπνίσλ 

ην 4% (8 άξζξα) απνηεινχλ ινηπέο (άζρεηεο κε ην ζέκα ηνπ λφκνπ) δηαηάμεηο. Δπίζεο, ν 

λφκνο απνηειείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ άξζξα εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ο αξηζκφο 
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ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ παξέρεη ν λφκνο γηα έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ 

(Τ.Α. θαη Π.Γ.) είλαη ρακειφο ζρεηηθά κε ην κέγεζφο ηνπ (70 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

ζπλνιηθά ή 0,7 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο αλά ζειίδα), κε απνηέιεζκα ηα πεξηζζφηεξα 

ζέκαηα λα ξπζκίδνληαη ζαθψο. Όκσο, κφλν 1 εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε
48

 πξνβιέπεη 

πξνζεζκία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο χιεο, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηζψξην γηα 

ραιαξφηεηα ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο πινπνίεζεο, 

παξαηεξείηαη έλα αμηνζεκείσηα ρακειφ πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ (23%), σζηφζν ν κέζνο ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο απηψλ πνπ 

ελεξγνπνηήζεθαλ είλαη ζρεηηθά κηθξφο (κφιηο 16 κήλεο). Δηδηθφηεξα, γηα ηηο 

εμνπζηνδνηήζεηο ππνρξεσηηθήο έθδνζεο λνκνζεηηθήο χιεο, ην πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο 

είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ρακειφ (30%). Απφ ηα ζηνηρεία απηά θαίλεηαη θαηαξρήλ φηη ν 

λφκνο δελ εθαξκφζηεθε απνηειεζκαηηθά φζνλ αθνξά ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα έθδνζε 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, φκσο, φζνλ αθνξά ζηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηειηθψο 

ελεξγνπνηήζεθαλ, ε ελεξγνπνίεζε ήηαλ ζρεηηθά γξήγνξε. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη πνιιέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ επαλαιακβάλνπλ εμνπζηνδνηήζεηο 

παιαηφηεξσλ Νφκσλ γηα ζέκαηα πνπ ήδε ξπζκίδνληαη
49

, επνκέλσο ε κε ελεξγνπνίεζε 

δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα κε ξχζκηζε-εθαξκνγή, αιιά απιψο φρη εθ λένπ ξχζκηζε. 

Δπίζεο, ζηε κία πεξίπησζε φπνπ πξνβιεπφηαλ πξνζεζκία έθδνζεο ηεο 

θαη’εμνπζηνδφηεζε λνκνζεηηθήο χιεο, ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο έγηλε εθηφο ηεο 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. πγθεθξηκέλα, ην Π.Γ. πνπ πξνβιεπφηαλ λα εθδνζεί 2 κήλεο 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, εθδφζεθε 6 κήλεο κεηά, επνκέλσο ππήξμε θαζπζηέξεζε 

4 κελψλ. 

Όζνλ αθνξά ζε άιια πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε 

αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλφδεπε ην λνκνζρέδην ήηαλ αλαιφγσο κεγάιεο έθηαζεο (~ 

45.000 ιέμεηο). ηελ αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη 

θνξέσλ (Γ.Δ.Ζ., Γ.Δ.Ν.Ο.Π. Γ.Δ.Ζ., Ρ.Α.Δ., Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ 

ζηα Πεηξειαηνεηδή, ζηα Γηπιηζηήξηα θαη ζηε Υεκηθή Βηνκεραλία, Διιεληθφο 

χλδεζκνο Αλεμαξηήησλ Δηαηξεηψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη 

Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ, Σ.Δ.Δ., Παλεπηζηήκην Παηξψλ – Σκήκα Γεσινγίαο). Ζ ζηάζε 

ησλ θνξέσλ, κε εμαίξεζε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

                                                 
48

 Όζνλ αθνξά ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο κε ππνρξεσηηθή έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο λνκνζεηηθήο 

χιεο. 
49

 Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηαηάμεσλ είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ δηάθνξνπο Καλνληζκνχο (π.ρ. Καλνληζκφο 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Ρ.Α.Δ., Καλνληζκφο Αδεηψλ Φπζηθνχ Αεξίνπ), ακνηβέο (π.ρ. 

ακνηβέο πξνζσπηθνχ Ρ.Α.Δ.) θ.α. 
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θξάηεζαλ αξλεηηθή ζηάζε ζηηο εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ, ππήξμε γεληθά ζεηηθή, 

σζηφζν δελ έιεηςαλ δηαθσλίεο θαη επηθπιάμεηο ζε επηκέξνπο ξπζκίζεηο
50

. Ο λφκνο 

ζπλνδεχνληαλ απφ εθηελή έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ θαη έθζεζε δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο.  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλα ρξήζηκα ζηνηρεία απφ ηε ζπλέληεπμε κε 

ηνλ πξψελ Γελ. Γξακκαηέα Δλέξγεηαο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., θ. Κ.Μαζηνπδάθε
51

. χκθσλα 

ινηπφλ κε ηνλ Κ. Μαζηνπδάθε, ε παξαγσγή ηνπ λφκνπ πξνέθπςε θαηαξρήλ σο 

απνηέιεζκα επηηαγψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο αθνξνχζε ζε ελαξκφληζε κε 2 Οδεγίεο αιιά είρε 

θαη πιήζνο άιισλ ζηνηρείσλ, πέξα απφ απηέο, πνπ απνηεινχζαλ πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Τπνπξγνχ. Σν γεγνλφο ηεο ππνγξαθήο ηνπ 1
νπ

 Μλεκνλίνπ 15 κήλεο λσξίηεξα, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, έπαημε δηαδηθαζηηθφ ξφιν θαη ιεηηνχξγεζε σο πίεζε γηα λα νινθιεξσζεί ν 

λφκνο εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. Όζνλ αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ λνκνζρεδίνπ, εηδηθφηεξα ζην ζθέινο ηνπ 

ειεθηξηζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, έγηλε θπξίσο κε πεγέο εθηφο Τπνπξγείνπ (θπξίσο 

θξαηηθνχο θνξείο φπσο Γ.Δ.Ζ., Ρ.Α.Δ., Γ.Δ.Π.Α., Γ.Δ..Φ.Α.). Οη ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ είραλ κηθξή ζπλεηζθνξά, θπξίσο ζηελ ηειηθή-λνκνηερληθή δηακφξθσζε ηνπ 

λφκνπ (ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο). Δπηπιένλ, 

ππήξρε έλαο εμσηεξηθφο λνκηθφο ζχκβνπινο πνπ είρε δηαδηθαζηηθή ζπκβνιή ζηελ 

                                                 
50

 πγθεθξηκέλα, ν πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Ζ., Α. Εεξβφο, ζπκθψλεζε κε ηε θηινζνθία ηνπ λνκνζρεδίνπ, θαη 

ηφληζε ηε ζεκαζία ησλ βαζηθψλ ηνπ ξπζκίζεσλ πξνο ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ήηνη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ θιάδνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Ρ.Α.Δ.. Υαξαθηήξηζε σζηφζν θάπνηεο δηαηάμεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ Οδεγία σο πεξηηηέο, ελψ δηαηήξεζε επηθπιάμεηο γηα ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Ο πξφεδξνο ηεο Ρ.Α.Δ., Ν. Βαζηιάθνο, ζπκθψλεζε 

γεληθά κε ηε θηινζνθία ηνπ λνκνζρεδίνπ, σζηφζν εμέθξαζε ηελ επηθχιαμή ηνπ γηα ηηο πνιηηηθέο επηινγέο 

ηεο θπβέξλεζεο ζην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (κνληέιν ΗΣΟ - 

ηδηνθηεζηαθφο δηαρσξηζκφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο), ζην πιαίζην ηεο επρέξεηαο πνπ παξέρεηαη απφ ηηο 

Οδεγίεο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε επηηπρία ησλ επηινγψλ απηψλ ζα θξηζεί απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

ζηελ πηνζέηεζε ηνπ “Target Model” κέρξη ην 2014, πνπ απνηειεί ηε βαζηθή εζληθή ππνρξέσζε θαη ζηφρν. 

Ο Γξ. Αλησλφπνπινο, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ., αθνχ πεξηέγξαςε ζπλνπηηθά ην 

πθηζηάκελν κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο βαζηθέο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζε απηφ, 

εμέθξαζε ηελ αληίξξεζή ηνπ κε νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζηνλ Λ.Α.Γ.Ζ.Δ., θαζψο θαη κε 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.. Ο Ν. Φσηφπνπινο, πξφεδξνο ηεο 

ΓΔΝΟΠ-Γ.Δ.Ζ., δηεθψλεζε κε ηελ αλάζεζε «ππεξεμνπζηψλ» ζηε Ρ.Α.Δ. θαη κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, ππνζηεξίδνληαο φηη δεκηνπξγνχλ άληζεο 

ζπλζήθεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ο Ν. Οξθαλφο, πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ ζηα 

Πεηξειαηνεηδή, ζηα Γηπιηζηήξηα θαη ζηε Υεκηθή Βηνκεραλία, εμέθξαζε ηελ δηαθσλία ηεο Οκνζπνλδίαο 

κε ηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο, φπσο ππνζηήξημε, ζα απνβνχλ ζε 

βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο Δ. Καθαξάο, εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ πλδέζκνπ Αλεμάξηεησλ 

Παξαγσγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ζπκθψλεζε κε ηελ ελίζρπζε ηεο Ρ.Α.Δ.. Σφληζε σζηφζν ηελ αλάγθε 

ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ ζην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη εμέθξαζε ηελ 

επηθχιαμή ηνπ κε ην πηνζεηνχκελν κνληέιν ΗΣΟ, σο ελδηάκεζν ζηάδην ζηελ πνξεία πηνζέηεζεο ηνπ 

“Target Model”. 
51

 Οιφθιεξε ε ζπλέληεπμε κε ηνλ θ. Κ. Μαζηνπδάθε είλαη δηαζέζηκε ζην Παξάξηεκα 1. 
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θσδηθνπνίεζε ηνπ λφκνπ. Σν πξψην πξνζρέδην ηνπ λφκνπ ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα 

εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Γελ. Γξακκαηέα (κε ηνπο ζπκβνχινπο ηνπο), κεηά απφ 

ζπζθέςεηο κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο. πλνιηθά, πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ 

ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη έπαημε ε Ρ.Α.Δ.. Ωζηφζν, αλά ηκήκα ηνπ Νφκνπ ππήξρε 

δηαθνξεηηθφο πξσηαγσληζηήο (π.ρ. πξσηαγσλίζηεζαλ επίζεο Γ.Δ.Ζ., Γ.Δ..Φ.Α. ζε 

θάπνηα θεθάιαηα). Οη εμσηεξηθνί παίθηεο ήηαλ γεληθά ζεηηθνί ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα πάιη κε ηνλ Κ.Μαζηνπδάθε, ν λφκνο δελ ζπλνδεχνληαλ απφ 

νξγαλσκέλε θαη νπζηαζηηθή εθ ησλ πξνηέξσλ αλάιπζε ζπλεπεηψλ, θαη ζπλεπψο 

θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
52

. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ακέζσο 

κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, έγηλε πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο δξάζεσλ (action plan) 

εθ κέξνπο ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Δλέξγεηαο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ νη εμνπζηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο θαη λα εθδνζνχλ νη απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο γηα λα εθαξκνζηεί ν 

λφκνο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ρψξα ελ κέζσ κηαο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θιήζεθε λα 

ελζσκαηψζεη ην ηξίην ελεξγεηαθφ παθέην ηεο Δ.Δ..  Ο Νφκνο απνηειεί έλα εθηελέο λέν 

λνκνζεηηθφ θείκελν πνπ αληηθαηέζηεζε ζρεδφλ φιε ηελ πξνεγνχκελε λνκνζεζία. 

Δηζήγαγε κείδνλεο αιιαγέο ζηηο ειιεληθέο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαη ελίζρπζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Ρ.Α.Δ.. πλνιηθά, ν λένο λφκνο βειηίσζε 

ζεκαληηθά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε ξχζκηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ εγρψξησλ ηνκέσλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ωζηφζν, ελψ 

θάλεη θάπνηα απνθαζηζηηθά βήκαηα ζηελ αλεμαξηεζία, ζηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία θαη 

ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ εζληθνχ ξπζκηζηή θαη ζηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, θαίλεηαη πσο πξνζηαηεχεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην θαηεζηεκέλν 

ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, παξά ην δφγκα ηεο απειεπζέξσζεο θαη ηεο αχμεζεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Οη ξπζκίζεηο δεκηνπξγνχλ κελ θάπνην έδαθνο γηα ζηαδηαθή 

απειεπζέξσζε θαη ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φκσο ε παλίζρπξε ζέζε ηεο 

Γ.Δ.Ζ. ζηελ αγνξά ζπλερίδεη λα πξνθαιεί ζηξεβιψζεηο ηελ αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο, απνηειψληαο ηξνρνπέδε ζηελ είζνδν ηδησηψλ επελδπηψλ. Καηά πνιινχο 

ινηπφλ θνξείο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ν Νφκνο δελ έθαλε θάηη ζεκαληηθφ γηα 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη ήηαλ δεηιφο ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ δηαρεηξηζηψλ  

                                                 
52

 εκεηψλεηαη φηη ν Νφκνο ζπλνδεχηεθε απφ «έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ», σζηφζν, απνηειεί έλα 

ηππηθφ, πεξηγξαθηθφ θαη ζχληνκν θείκελν, ρσξίο φκσο ππνινγηζκνχο θαη κε ειάρηζηα πνζνηηθά ζηνηρεία, 

ρσξίο δειαδή λα απνηειεί έλα εξγαιείν νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ζπλεπεηψλ θαη 

θαηαγξαθήο ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 
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(Κάπξνο, 2012). Δπηπιένλ, πάιη φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη 

αλακελφκελεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ Νφκνπ ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο δνκήο ηεο αγνξάο, 

ζηε ζεκαληηθή πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο, θαη ζηελ 

νπζηαζηηθή αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ζε κεγάιν βαζκφ αθπξψζεθαλ απφ ηηο 

δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε ρψξα θαη απφ ηε ζπλερηδφκελε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έηζη, ηα επφκελα ρξφληα, ε αλάγθε γηα 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ψζηε λα επηιπζνχλ νη  δηαξζξσηηθέο αζπκκεηξίεο θαη λα 

αξζνχλ νη ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηφζν ζε νξηδφληην θαη ζε 

θάζεην επίπεδν, έγηλε πην επηηαθηηθή. 

Δπίζεο, κε ηνλ Νφκν εθζπγρξνλίζηεθε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε 

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ζηελ αλαδήηεζε, έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ 

θαη ζεζπίζηεθε έλα ειθπζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Με ην Π.Γ. 14/2012 

ζπζηήζεθε ε Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ (ΔΓΔΤ Α.Δ.) πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε ζέκαηα 

αλαδήηεζεο, έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ. ην δηάζηεκα πνπ 

αθνινχζεζε έγηλε πξνθήξπμε ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ θαη έγηλαλ παξαρσξήζεηο γηα 

ηελ έξεπλα πδξνγνλαλζξάθσλ ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο, σζηφζν, κε ηηο κέρξη ζήκεξα 

αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο ππάξρεη κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ. 
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6. ςμπεπάζμαηα 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεία ησλ πνξηζκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ ζηνηρείν ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ. Γηα λα είλαη επθνιφηεξε ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο 

γηα θαζέλα απφ ηα έμη λνκνζεηήκαηα, ζπγθεληξψζεθαλ ζηνλ επφκελν πίλαθα νη 

βαζηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ βαζηθφηεξσλ δεηθηψλ (πνζνηηθψλ 

θαη πνηνηηθψλ): 
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Ν. 2244/1994 Ν. 2773/1999 Ν. 3426/2005 Ν.3428/2005 Ν. 3851/2010 Ν. 4001/2011 

αληηθείκελν ΑΠΔ 

απειεπζέξσζε 

αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

απειεπζέξσζε αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απειεπζέξσζε 

αγνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ ΑΠΔ 

επαλαθαζνξηζκφο ιεηηνπξγίαο αγνξψλ 

ειεθηξηζκνχ, θπζηθνχ αεξίνπ, αγσγνί 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ, 

έξεπλα-παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ 

αξηζκφο ζειίδσλ 7 18 16 20 27 100 

αξηζκφο εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ γηα 

Τ.Α. ή Π.Γ./αξηζκφο ζειίδσλ 1,3 1,5 1,2 1,0 1,4 0,7 

ελεξγνπνηεκέλεο 

εμνπζηνδνηήζεηο/ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ 70% 56% 25% 48% 54% 23% 

ελεξγνπνηεκέλεο εμνπζηνδνηήζεηο κε 

ππνρξεσηηθή έθδνζε/ζχλνιν 

εμνπζηνδνηήζεσλ κε ππνρξεσηηθή 

έθδνζε 67% 60% 29% 64% 59% 30% 

κέζνο ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο 

εμνπζηνδνηήζεσλ (κήλεο) 26 27 23 40 10 16 

ν λφκνο πξνθχπηεη σο ελαξκφληζε κε 

θνηλνηηθφ δίθαην? φρη λαη λαη λαη λαη λαη
53

 

θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδνο  1993-1996 1996-2000 2004-2007 2004-2007 2009-2012 2009-2012 

θπβεξλψλ θφκκα/θφκκαηα ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ ΝΓ ΝΓ ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 

θπβέξλεζε κνλνθνκκαηηθή ή 

ζπλαζπηζκνχ? κνλνθνκκαηηθή κνλνθνκκαηηθή κνλνθνκκαηηθή κνλνθνκκαηηθή κνλνθνκκαηηθή κνλνθνκκαηηθή 

έδξεο θπβεξλφληνο 

θφκκαηνο/θνκκάησλ 170 162 165 166 157 157 

θπβεξλεηηθή ζπλνρή ρακειή ρακειή πςειή πςειή πςειή ρακειή 

ρξνληθή απφζηαζε απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο εθινγέο (έηε) 1 3 1,5 1,5 0,5 2 

                                                 
53

 Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ λφκνπ αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ηνπ 3νπ ελεξγεηαθνχ παθέηνπ ηεο θνηλφηεηαο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα δελ απνηειεί ελαξκφληζε κε θνηλνηηθφ δίθαην. 
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ζηάζε αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο αξλεηηθή αξλεηηθή 

ζχκθσλε επί ηεο αξρήο, 

δηεθψλεζε ζε κεγάιν 

κέξνο 

ζχκθσλε επί ηεο 

αξρήο, δηεθψλεζε 

ζηα κηζά άξζξα ζεηηθή 

ζχκθσλε επί ηεο αξρήο, δηεθψλεζε ζε 

αξθεηά ζεκεία 

ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ θνξέσλ ζηελ 

αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή φρη λαη λαη λαη λαη λαη 

ζηάζε θνξέσλ - -
54

 

ζεηηθνί νη πεξηζζφηεξνη 

θνξείο, δηαθσλίεο θαη 

επηθπιάμεηο απφ 

ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο 

ζεηηθνί θαη 

αξλεηηθνί θνξείο ζεηηθή 

γεληθά ζεηηθή, ππήξμαλ σζηφζν 

δηαθσλίεο θαη επηθπιάμεηο 

έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ φρη φρη φρη φρη φρη λαη
55

 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα 

κεηαξξχζκηζεο
56

 ηθαλνπνηεηηθά 

κέηξηα 

ηθαλνπνηεηηθά κε ηθαλνπνηεηηθά ηθαλνπνηεηηθά 

κέηξηα 

ηθαλνπνηεηηθά κέηξηα ηθαλνπνηεηηθά 

 

                                                 
54

 ηα πξαθηηθά ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Παξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ (Πεξίνδνο Θ' - χλνδνο Γ') δελ απνηππψλνληαη νη ζέζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ. 
55

 Ο Νφκνο ζπλνδεχηεθε απφ «έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ», σζηφζν, απνηειεί έλα ηππηθφ, πεξηγξαθηθφ θαη ζχληνκν θείκελν, ρσξίο φκσο ππνινγηζκνχο θαη κε ειάρηζηα 

πνζνηηθά ζηνηρεία, ρσξίο δειαδή λα απνηειεί έλα εξγαιείν νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ζπλεπεηψλ θαη θαηαγξαθήο ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 
56

 Τπελζπκίδεηαη, φπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 2, φηη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ δελ θξίλεηαη σο πξνο ηα 

πξαγκαηηθά ηνπο απνηειέζκαηα αιιά σο πξνο ηελ παξαγσγή ηνπ δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ θξηηηθή σο πξνο ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο κεηαξξχζκηζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ πίλαθα είλαη ελδεηθηηθή θαη δίλεηαη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη γεληθήο επνπηείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κεηαξξχζκηζεο απφ ηνλ αλαγλψζηε. 
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Βαζηδφκελνη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα: 

 Παξαηεξνχκε φηη δηαρξνληθά απφ κηθξνχο λφκνπο πάκε ζε κεγαιχηεξνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Huber & Shipan, ε έθηαζε ηνπ λφκνπ απνηειεί έλαλ βαζηθφ 

δείθηε ηνπ πφζν εηδηθφο είλαη απηφο. Δπνκέλσο, κε βάζε ηε ζεσξία απηή νη 

λφκνη δηαρξνληθά γίλνληαη πην εηδηθνί. 

 Παξαηεξνχκε φηη απφ έλα ζηαζεξφ κνηίβν λφκσλ πνπ ξπζκίδνπλ έλα ζέκα θάζε 

θνξά (κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ πεξίπησζε ησλ 3426/2005 θαη 3428/2005, πνπ 

παξφιν πνπ θαηαηέζεθαλ ηαπηφρξνλα, δηαηεξήζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ σο 

μερσξηζηά λνκνζρέδηα), κεηαβαίλνπκε κεηά ην κλεκφλην ζε κηα ηειείσο 

δηαθνξεηηθή ινγηθή. Έηζη, βιέπνπκε ην 2011 λα ςεθίδεηαη έλαο λφκνο «ζθνχπα» 

(ή λφκνο «κακνχζ», φπσο ηνλ ραξαθηήξηζε επίζεο ε αληηπνιίηεπζε, θαζψο 

ζπγρψλεπζε 4 λνκνζρέδηα ζε έλα) ν νπνίνο ξπζκίδεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο. Ζ πξαθηηθή απηή απνηέιεζε ζπλέπεηα ηεο πίεζεο απφ ην Μλεκφλην γηα 

εθαξκνγή ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ ελέξγεηα εληφο πξνζεζκηψλ. 

 Ο αξηζκφο εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ γηα Τ.Α θαη Π.Γ. θπκαίλεηαη κέρξη ην 

2010 ζηα ζρεηηθά πςειά επίπεδα ηνπ 1 κε 1,5 εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο αλά 

ζειίδα, άξα νη λφκνη είλαη γεληθνί, θαζψο αθήλνπλ αξθεηά ζέκαηα αξχζκηζηα, 

αλαζέησληαο ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ηε ξχζκηζή ηνπο κε έθδνζε 

δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο. Ωζηφζν, ζηνλ λφκν κεηά ην Μλεκφλην (4001/2011) 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ζην 0,7, πνπ απνηειεί επηπιένλ έλδεημε ηνπ φηη 

νη λφκνη γίλνληαη πην εηδηθνί. 

 Παξαηεξείηαη φηη ηα πνζνζηά ελεξγνπνίεζεο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ είλαη γεληθά 

ρακειά, θάηη πνπ ζεκαίλεη ζεκαληηθφ έιιεηκκα πινπνίεζεο θαη ρακειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηαξξχζκηζεσλ, φπσο νξίζηεθε απηή ζην 2
ν
 

θεθάιαην. Παξαηεξείηαη αθφκα κείσζή ηνπο δηαρξνληθά
57

. Απφ ην ην γεγνλφο 

απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη ππήξμε ραιαξή παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο. 

                                                 
57

 Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν, φηη, φζνλ αθνξά ζηνλ Ν.4001/2011 ην απνηέιεζκα ζε έλα βαζκφ είλαη 

παξαπιαλεηηθφ, θαζψο πνιιέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ επαλαιακβάλνπλ εμνπζηνδνηήζεηο παιαηφηεξσλ 

Νφκσλ γηα ζέκαηα πνπ ήδε ξπζκίδνληαη, επνκέλσο ε κε ελεξγνπνίεζε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα κε 

ξχζκηζε-εθαξκνγή, αιιά απιψο φρη εθ λένπ ξχζκηζε. 
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 Μέρξη ην 2010 παξαηεξείηαη ζρεηηθά κεγάινο ρξφλνο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

εμνπζηνδνηήζεσλ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο αθελφο πξφθεηηαη γηα 

κεηαξξπζκίζεηο κε καθξχ ρξνληθφ νξίδνληα
58

,  αθεηέξνπ ην γεγνλφο ηεο 

θαζπζηέξεζεο απνηειεί έλδεημε ραιαξφηεηαο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζηε 

θάζε ηεο πινπνίεζεο. Ωζηφζν, απφ ην 2010 θαη κεηά (Ν.3851/2010, 

Ν.4001/2011), δειαδή ζηελ κεηά Μλεκνλίνπ πεξίνδν, ν κέζνο ρξφλνο 

ελεξγνπνίεζεο κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Πξάγκαηη, ην Μλεκφλην, κε ηνπο 

ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη (εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ν.4001/2011), 

ιεηηνπξγεί σο κνριφο πίεζεο ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία λα ιεηηνπξγήζεη πην 

νξγαλσκέλα θαη ζπζηεκαηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
59

. 

 Οη πεξηζζφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ελαξκφληζεο κε 

επξσπατθέο Οδεγίεο. Δπηβεβαηψλεηαη έηζη ν ξφινο ηεο Δ.Δ. σο ζεκαληηθνπχ 

εμσγελή παξάγνληα θαη βαζηθνχ παίθηε ζηε δηακφξθσζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ. 

 Όινη νη λφκνη πνπ εμεηάζηεθαλ ζεπίζηεθαλ απφ κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο. 

Αιιαγή ζην κνηίβν ησλ κνλνθνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ έρεη γίλεη απφ ηηο 

εθινγέο ηνπ 2012 θαη κεηά, ζηα ηειεπηαία 3 ρξφληα ηεο έληνλεο πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο φπνπ έρνπκε ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβεξλήζεσλ ζπλαζπηζκνχ
60

. Σα 

ηειεπηαία απηά ρξφληα δελ έρεη παξαρζεί θάπνηνο λφκνο γηα ηελ ελέξγεηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε. Μάιηζηα, ζήκεξα 

δηαλχνπκε αθφκα ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ Ν.4001/2011, θαζψο πξφθεηηαη 

γηα κεηαξξχζκηζε κε καθξφ ρξνληθφ νξίδνληα. Σν γεγνλφο ηεο παξάδνζεο 

κνλνθνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ ηαπηφρξνλνπ ειιείκκαηνο πινπνίεζεο 

πνπ παξαηεξείηαη είλαη αληηθαηηθφ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Σζεκπειή. 

πκπεξαίλνπκε πσο, αθνχ νη κνλνθνκκαηηθέο θαη κε ηζρπξέο πιεηνςεθίεο, θαη 

ζπρλά κε ηζρπξή ζπλνρή θπβεξλήζεηο ηνπ ηφπνπ δελ κπφξεζαλ λα πινπνηήζνπλ 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο ή ηηο πινπνίεζαλ πιεκκειψο, ηφηε δελ ππήξρε πξαγκαηηθή 

κεηαξξπζκηζηηθή ζέιεζε απφ απηέο. 

                                                 
58

 Οη κεηαξξπζκίζεηο κε καθξφ ρξνληθφ νξίδνληα, πνπ ε πινπνίεζή ηνπο μεπεξλά ηνλ εθινγηθφ θχθιν, 

είλαη πην επάισηεο ζηε κε πινπνίεζε (Αιεμφπνπινο, 2004). 
59

 Βιέπε θαη ηε ζπλέληεπμε κε ηνλ Γελ. Γξακκαηέα Δλέξγεηαο Τ.Π.Δ.Κ.Α, Κ. Μαζηνπδάθε (Παξάξηεκα 

1) 
60

 Σν γεγνλφο ηεο αιιαγήο ηνπ κνηίβνπ ησλ κνλνθνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ κε θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ, 

ηαπηφρξνλα κε απαίηεζε γηα άκεζεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο απνηειεί αληίθαζε, θαζψο, ζχκθσλα 

κε ηε ζεσξία ηνπ Σζεκπειή, ε χπαξμε επηπιένλ αξλεζίθπξσλ παηθηψλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα απνηειεί 

παξάγνληα αλαζρεηηθφ ζηελ αιιαγή ηνπ status quo (Σζεκπειήο, 2008). 
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 Παξαηεξνχκε φηη, παξά ην γεγνλφο φηη αλακέλακε ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο ησλ 

θπβεξλήζεσλ λα παξάγνληαη εηδηθφηεξνη λφκνη θαη ζην ηέινο απηήο γεληθφηεξνη, 

δελ παξαηεξείηαη θάπνηα ζηαζεξή ζρέζε πνπ λα επηβεβαηψλεη ηελ πξφβιεςή 

καο. Δλδερνκέλσο, ην δείγκα ησλ έμη λφκσλ λα είλαη κηθξφ γηα λα εμαρζεί 

αζθαιέο ζπκπέξαζκα σο πξνο απηή ηε κεηαβιεηή. 

 Ζ ζηάζε ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ζε γεληθέο γξακκέο θξίλεηαη 

ζπλαηλεηηθή σο πξνο ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαη απηφ νθείιεηαη 

ζην φηη νη βαζηθέο αξρέο θαη ην γεληθφ πιαίζην πξνθχπηνπλ ζπλήζσο σο 

απνηέιεζκα ελαξκφληζεο κε Οδεγίεο (κία αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε πνπ 

θηινδνμεί λα είλαη ε επφκελε θπβέξλεζε ινγηθφ είλαη λα κελ αληηηίζεηαη ζε 

θνηλνηηθφ δίθαην). ε ζέκαηα φκσο φπνπ ε θπβέξλεζε δηαζέηεη ηελ επρέξεηα λα 

απνθαζίδεη, ε αληηπνιίηεπζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθσλεί, θη απηφο είλαη 

έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απνηπγράλνπλ νη κεηαξξπζκίζεηο φηαλ ε αξλεηηθή κε 

ηε κεηαξξχζκηζε αληηπνιίηεπζε έξρεηαη ζηελ εμνπζία θαη δελ ηελ πινπνηεί. 

Μφλε εμαίξεζε ήηαλ ν 3851/2010, θη απηφ ζπλέβε γηαηί ην λνκνζρέδην είρε 

εηνηκαζηεί απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε (δειαδή ηελ αμησκαηηθή 

αληηπνιίηεπζε φηαλ ην λνκνζρέδην πήγε ηειηθψο ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε). 

 Ζ ζηάζε ησλ θνξέσλ ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γεληθά ζεηηθή, ππήξραλ 

σζηφζν θάπνηεο εμαηξέζεηο θαη επηθπιάμεηο πνπ δηαηππψλνληαλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαβνχιεπζεο θαη ησλ ζπδεηήζεσλ ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο. 

Δηδηθφηεξα, ζηαζεξά ζεηηθή ζηάζε δηαηεξνχλ θνξείο ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

(π.ρ. .Δ.Β., ζχλδεζκνη ειεθηξνπαξαγσγψλ θ.ι.π.), ελψ ζηαζεξά αξλεηηθνί ζηηο 

κεηαξξπζκίζεηο είλαη νη ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο (π.ρ. ΓΔΝ.ΟΠ. Γ.Δ.Ζ.), πνπ 

κάιηζηα ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα έρνπλ παξαδνζηαθά πςειή δχλακε θαη 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο παξεθθιίζεσλ ζηηο πνιηηηθέο. 

 Οη κεηαξξπζκίζεηο δελ ζπλνδεχνληαλ απφ εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ. 

Μφλν ζηνλ 4001/2011 ππήξρε ζρεηηθή έθζεζε, φκσο δελ ήηαλ νπζηαζηηθή. 

Δπνκέλσο, ιείπεη ζηαζεξά απφ ηνλ ζρεδηαζκφ έλα εξγαιείν νπζηαζηηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα 

βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηε θάζε πινπνίεζεο. 

πλνςίδνληαο, ε ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Γ’ 

Διιεληθή Γεκνθξαηία ζπλδέεηαη κε ην φηη ηα θπβεξλψληα θφκκαηα, παξφηη έρνπλ ζέζε 

κνλαδηθνχ αξλεζίθπξνπ δξψληα δελ απνδεηθλχνληαη ζπζηεκαηηθά κεηαξξπζκηζηέο, 

θαζψο έρνπλ άιιεο θνξέο ρακειή εζσηεξηθή ζπλνρή (φπσο π.ρ. ην ΠΑ.Ο.Κ. ηε 
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δεθαεηία ηνπ 1990) θαη άιιεο εκθαλίδνπλ έιιεηςε πξνζήισζεο ζηε κεηαξξχζκηζε πνπ 

πξνηείλνπλ. Πξάγκαηη, ε χπαξμε ηζρπξψλ πιεηνςεθηψλ θαη θπβεξλεηηθήο ζηαζεξφηεηαο 

νδήγεζε ηηο θπβεξλήζεηο ζε εθεζπραζκφ θαη ραιαξή παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δπίζεο, ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε εκθαλίδεηαη ζπλήζσο 

αληίζεηε ζηηο αθνινπζνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο (ρακειή κεηαξξπζκηζηηθή ζπλαίλεζε). 

Δπηπιένλ, ηελ αδπλακία κεηαξξχζκηζεο ελίζρπζε ν εγθισβηζκφο ησλ θπβεξλήζεσλ 

ζηελ εμππεξέηεζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κε ζπκθέξνληα πνπ είραλ παγησζεί, θπξίσο 

ζηελ ζηξεβιή ειιεληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιφγσ ηεο παλίζρπξεο ζέζεο ηεο 

Γ.Δ.Ζ. θαη ησλ εξγαηηθψλ ηεο ζπλδηθάησλ, πνπ δξνχζαλ σο απνηειεζκαηηθνί 

αξλεζίθπξνη δξψληεο ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. Σέινο, νη λφκνη πνπ παξάγνληαλ ήηαλ 

γεληθνί, κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα εμεηδηθεχνληαη κέζα απφ ηελ έθδνζε Τ.Α. θαη 

Π.Γ.. Έηζη, εληζρχζεθε ν ξφινο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο, θαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο ηειεπηαίαο λα κελ εθαξκφζεη ην λφκν, κεηά ηελ αλάπηπμε 

«ζπλαζπηζκψλ αληηκεηαξξχζκηζεο», κε ηε ζπκκεηνρή δηνηθεηηθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ 

θαη αληηπνιηηεπφκελσλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ. πκπεξαζκαηηθά, νη δξαζηηθέο αιιαγέο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηελ Γ’ Διεληθή Γεκνθξαηία δελ επδνθίκηζαλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ηθαλψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ. Σα Μλεκφληα δείρλνπλ φηη, κέζσ ηεο 

πίεζεο πνπ αζθνχλ γηα άκεζεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, αιιάδνπλ νξηζκέλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ λνκνζέηεζεο, βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Μέλεη λα θαλεί πψο κπνξεί απηφ λα επηηεπρζεί ελ κέζσ βαζεηάο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αληίθαζε (ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο 

κεηαξξπζκίζεσλ) πνπ παξαηεξείηαη ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ κε ηνλ ζρεκαηηζκφ 

θπβεξλήζεσλ ζπλαζπηζκνχ. 
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Παπαπηήμαηα 

Παπάπηημα 1: ςνένηεςξη με ηον ππώην Γεν. Γπαμμαηέα Δνέπγειαρ ηος 

Τ.Π.Δ.Κ.Α., κ. Κυνζηανηίνο Μαθιοςδάκη 

 

Αθήνα 8-7-2015 

Καηαξρήλ, ν θ. Μαζηνπδάθεο ζπκθψλεζε κε ηελ επηινγή ησλ λφκσλ 3851/2010 θαη 

4001/2011, σο ηνπο βαζηθφηεξνπο κεηαξξπζκηζηηθνχο λφκνπο ηεο ζεηείαο ηνπ (12/2009 

– 3/2015). 

Δξψηεζε 1
ε
: 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ λφκσλ ηεο ζεηείαο ζαο (θαηά 

πξνηεξαηφηεηα εμεηάδνληαη νη λφκνη 4001/2011 θαη 3851/2010), ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε επεμεξγαζία απηψλ έγηλαλ κε ίδηα κέζα (in house) ή κε αλάζεζε ζε 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο; Αλ ππήξμε ζπκκεηνρή φισλ (Γελ. Γξακκαηέαο, 

εμσηεξηθνί ζχκβνπινη, ππεξεζία-δηνηθεηηθνί) πνηνο απφ απηνχο έθηηαμε ην 

πξψην draft-ζθειεηφ; πνηνο δει είρε ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν; 

Απάληεζε Κ.Μ.: 

Ν.4001/2011: Εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ζην ζθέινο ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη ηνπ 

θπζηθνύ αεξίνπ, ην κεγαιύηεξνο κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ έγηλε κε πεγέο εθηόο 

Τπνπξγείνπ. Σέηνηεο πεγέο ήηαλ θξαηηθνί θνξείο όπσο ΔΕΗ, ΡΑΕ, ΔΕΠΑ, 

ΔΕΦΑ). Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ είραλ κηθξή ζπλεηζθνξά, θπξίσο ζηελ 

ηειηθή-λνκνηερληθή δηακόξθσζε ησλ λόκσλ. Επηπιένλ, ππήξρε έλαο εμσηεξηθόο 

λνκηθόο ζύκβνπινο πνπ είρε δηαδηθαζηηθή ζπκβνιή ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ λόκνπ. 

Σν πξώην draft ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγνύ, ηνπ Γελ. 

Γξακκαηέα (κε ηνπο ζπκβνύινπο ηνπο), κεηά από ζπζθέςεηο κε ηνπο παξαπάλσ 

θνξείο. Πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεη όηη ζπλνιηθά έπαημε ε 

ΡΑΕ. Ωζηόζν, αλά ηκήκα ηνπ λόκνπ ππήξρε δηαθνξεηηθόο πξσηαγσληζηήο (π.ρ. 

πξσηαγσλίζηεζαλ επίζεο ΔΕΗ, ΔΕΦΑ ζε θάπνηα θεθάιαηα ηνπ λόκνπ). 

Ν.3851/2010: πγθξνηήζεθε κε πνιύ νξγαλσκέλν ηξόπν νκάδα εξγαζίαο πνπ 

αλέιαβε ηνλ ζρεδηαζκό, απνηεινύκελε από ππεξεζηαθνύο (ζην λόκν απηό είραλ 

πεξηζζόηεξε θαη νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά), ζπκβνύινπο ηνπ Τπνπξγνύ θαη ηνπ Γελ. 

Γξακκαηέα, θξαηηθνύο θνξείο (ΡΑΕ, ΔΕΗ), θνξείο ΑΠΕ (π.ρ. ΕΛΕΣΑΕΝ) θαη 

άιινπο θνξείο (π.ρ. Greenpeace). Δελ ρξεζηκνπνηήζεθε εμσηεξηθόο ζύκβνπινο. 

Δξψηεζε 2
ε
: 

ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο; Οη εμσηεξηθνί παίθηεο (π.ρ. ΔΒ, Greenpeace 

θιπ.) ήηαλ ζεηηθνί ή αξλεηηθνί ζηελ κεηαξξχζκηζε; Τπήξμαλ πξνηάζεηο απφ 

απηνχο, θαη αλ λαη, ιήθζεθαλ ππφςε; 
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Απάληεζε Κ.Μ.: 

Η κέζνδνο ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη ζηνπο 2 λόκνπο (θπξίσο ζηνλ 4001/2011, θαζώο ζηνλ 3851/2010 είρε ιίγν 

δηαθνξεηηθό ξόιν). Οη εμσηεξηθνί παίθηεο (π.ρ. Greenpeace, ΕΛΕΣΑΕΝ) ήηαλ 

γεληθά ζεηηθνί ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, ελώ αθόκα θαη απηνί πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη 

ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ 3851, ζπκκεηείραλ θαη ζηελ δηαβνύιεπζε, θαηαζέηνληαο 

πξνηάζεηο. Πάληα ιακβάλνληαλ ππόςε νη πξνηάζεηο ηξίησλ, επνκέλσο ππήξρε 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξαγσγή ησλ λόκσλ. 

Δξψηεζε 3
ε
: 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ζπλνδεχνληαλ απφ ex ante impact assessment? Γει. αλ είραλ 

απνηππψζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε (as is) θαη αλ επηρείξεζαλ λα 

εθηηκήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο λέαο θαηάζηαζεο, π.ρ. ζε φξνπο θφζηνπο. 

Απάληεζε Κ.Μ.: 

Καλέλαο από ηνπο δύν λόκνπο δελ ζπλνδεύηεθε από ex ante impact assessment, 

ηνπιάρηζηνλ ζεζκηθά, νξγαλσκέλα θαη νπζηαζηηθά. Η Τπνπξγόο Κ. Μπηξκπίιε, 

όηαλ εηζεγήζεθε ηνλ Ν.3851 παξνπζίαζε απιώο θάπνηα ζηνηρεία αμηνιόγεζεο 

επηπηώζεσλ. 

Δελ έγηλε νξγαλσκέλε θαηαγξαθή ηνπ θόζηνπο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Δξψηεζε 4
ε
: 

Οη κεηαξξπζκίζεηο μεθίλεζαλ σο  πξσηνβνπιίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γελ. Γξακκαηέα, 

ηνπ Τπνπξγνχ ή πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα επηηαγψλ ηεο Δ.Δ. (π.ρ. ελαξκφληζε 

κε Οδεγία, Μλεκφλην); 

Απάληεζε Κ.Μ.: 

Σν πεξηερόκελν ηνπ Ν.4001/2011 αθνξνύζε ελαξκόληζε κε 2 Οδεγίεο ηεο Ε.Ε. 

αιιά είρε θαη πιήζνο άιισλ ζηνηρείσλ, πέξα από απηέο, πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγνύ. Σν Μλεκόλην έπαημε δηαδηθαζηηθό ξόιν, αθνύ 

επέβαιε λα νινθιεξσζεί ν λόκνο εληόο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθώλ πξνζεζκηώλ, θαη 

ιεηηνύξγεζε σο πίεζε γηα λα δνπιέςνπκε νξγαλσκέλα ζην Τπνπξγείν. 

Ο Ν.3851 ήηαλ πξσηνβνπιία ηεο Τπνπξγνύ. 

Έηζη θη αιιηώο, πάληα ζεσξείηαη έλαο Νόκνο πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγνύ ή ησλ 

Τθππνπξγώλ, αθνύ αθόκα θαη αλ έρεη πξνηαζεί από ηνπο Γεληθνύο Γξακκαηείο, ε 

πνιηηηθή απόθαζε γηα έθδνζε λόκνπ είλαη δηθή ηνπ. 

Δξψηεζε 5
ε
: 

ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

λφκνπ, θάλαηε έλαλ πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο δξάζεσλ (action plan) ψζηε λα 

ελεξγνπνηεζνχλ νη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο θαη λα εθδνζνχλ νη απαξαίηεηεο 

Τ.Α. θαη Π.Γ., γηα λα εθαξκνζηεί ν λφκνο; 
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Απάληεζε Κ.Μ.: 

Καη γηα ηνπο δύν λόκνπο έγηλε action plan εθαξκνγήο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ. Απηό 

έγηλε κε ιίζηα θαη πνιύ νξγαλσκέλα. Θεσξώ όηη πινπνηήζεθε επηηπρεκέλα, αλ 

θξίλεη θαλείο ζύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 
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Παπάπηημα 2: Παποςζίαζη αναλςηικών αποηελεζμάηυν μεηπήζευν έπεςναρ 
 

 

Ν. 2244/1994 (ΦΔΚ Α’168/7-10-1994) «Ρύθμιζη θεμάηυν ηλεκηποπαπαγυγήρ από ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ και από ζςμβαηικά 

καύζιμα και άλλερ διαηάξειρ» 

 

  

απιθμόρ 

λέξευν 

απιθμόρ 

παπα- 

γπάθυν 

λοιπέρ 

διαηάξειρ 

πεπιεσό- 

μενο 

γενικό ή 

ειδικό? 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Τ.Α. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) 

ή δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Τ.Α. 

εκδο- 

θείζερ 

Τ.Α. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Π.Γ. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) 

ή δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Π.Γ. 

εκδο- 

θένηα 

Π.Γ. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

άπθπο 1 824 11 - εηδηθφ 

 

        

 

        

άπθπο 2 690 6 - εηδηθφ 

 

        

 

        

άπθπο 3 388 7 - εηδηθφ 

 

        

 

        

άπθπο 4 145 3 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 22 

 

        

άπθπο 5 557 9 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 10 6 2 

1. δπλεηηθή 

2.ππνρξεσηηθή 

-φρη 

πξνζεζκία 0 0   

άπθπο 6 466 7 - εηδηθφ 

 

        

 

        

άπθπο 7 418 6 

ινηπέο 

δηαηάμεηο 

- 

5 δπλεηηθή 4 

1. 5 

2. 4 

3. 2 

4.  -  

5. 1 

1.   8 

2. 96 

3. 13 

4.    - 

5. 29 1 δπλεηηθή 1 5 10 
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άπθπο 8 533 4 

ινηπέο 

δηαηάμεηο 

- 

 

        

 

        

άπθπο 9 248 4 

ινηπέο 

δηαηάμεηο 

- 

 

        

 

        

άπθπο 10 29 1 - γεληθφ 

 

        

 

        

άπθπο 11 39 2 - γεληθφ 

 

        

 

        

ύνολο 4337 60 3 

ειδικό:6 

γενικό:2 7 

ςποσπευηική 

-όσι 

πποθεζμία: 2 

δςνηηική: 5 6 23 

29 

(μέζορ 

όπορ) 3 

ςποσπευηική 

-όσι 

πποθεζμία: 1 

δςνηηική: 2 1 5 

10 

(μέζορ 

όπορ) 
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Ν. 2773/1999 (ΦΔΚ Α’286/22-12-1999) «Απελεςθέπυζη ηηρ αγοπάρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ – Ρύθμιζη θεμάηυν ενεπγειακήρ πολιηικήρ και 

λοιπέρ διαηάξειρ» 

  

απιθμόρ 

λέξευν 

απιθμόρ 

παπα- 

γπάθυν 

λοιπέρ 

διαηάξειρ 

πεπιεσό- 

μενο 

γενικό ή 

ειδικό? 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Τ.Α. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) ή 

δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Τ.Α. 

εκδο- 

θείζερ 

Τ.Α. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Π.Γ. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) 

ή δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Π.Γ. 

εκδο- 

θένηα 

Π.Γ. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

άπθπο 1 30 1 - γεληθφ                     

άπθπο 2 707 1 - γεληθφ                     

άπθπο 3 417 4 - γεληθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 0 -           

άπθπο 4 744 14 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 4 25           

άπθπο 5 579 6 - εηδηθφ           1 δπλεηηθή 0 0 - 

άπθπο 6 56 2 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 25           

άπθπο 7 254 7 - εηδηθφ                     

άπθπο 8 266 2 - εηδηθφ           1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 19 

άπθπο 9 149 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 10 154 2 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 0 -           

άπθπο 11 440 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 12 115 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 13 58 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 14 101 2 - εηδηθφ           1 

ππνρξεσηηθή - 

κε πξνζεζκία 1 1 12 

άπθπο 15 370 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 16 259 4 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 0 -           

άπθπο 17 80 2 - εηδηθφ                     
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άπθπο 18 321 8 - εηδηθφ                     

άπθπο 19 353 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 20 323 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 21 63 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 22 290 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 23 321 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 24 216 5 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 0 -           

άπθπο 25 183 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 26 123 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 27 206 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 28 558 4 - εηδηθφ 2 

1. ππνρξεσηηθή- 

φρη πξνζεζκία 

2. δπλεηηθή 2 

1. 2 

2. 2 

1. 12 

2. 25           

άπθπο 29 221 2 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 1 9 60           

άπθπο 30 198 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 31 84 1 - εηδηθφ           1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 0 - 

άπθπο 32 68 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 33 135 3 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 0 -           

άπθπο 34 1598 13 - εηδηθφ 3 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 

1. 2 

2. 0 

3. 0 

1. 35 

2.   - 

3.   - 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 15 

άπθπο 35 164 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 36 117 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 37 74 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 38 363 7 - εηδηθφ 2 

1. δπλεηηθή 

2. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 

1. 0 

2. 0 -           

άπθπο 39 194 4 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 0 -           
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άπθπο 40 236 3 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 8 40           

άπθπο 41 41 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 42 333 6 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - κε 

πξνζεζκία 1 1 25           

άπθπο 43 212 4 - εηδηθφ           1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 12 

άπθπο 44 133 2 

ινηπέο 

δηαηάμεηο -                     

άπθπο 45 406 1 

ινηπέο 

δηαηάμεηο - 2 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 2 

1. 3 

2. 6 

1. 2 

2. 15 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 78 

άπθπο 46 58 1 

ινηπέο 

δηαηάμεηο -                     

άπθπο 47 56 1 - γεληθφ                     

ύνολο 12428 165 3   20 

δςνηηική: 6 

ςποσπευηική-

όσι πποθεζμία: 

14 10 38 

26 

(μέζορ 

όπορ) 7 

δςνηηική: 1 

ςποσπευηική-

όσι 

πποθεζμία: 4 

ςποσπευηική-

με 

πποθεζμία: 2 5 5 

27 

(μέζορ 

όπορ) 
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Ν. 3426/2005 (ΦΔΚ Α’309/22-12-2005) «Δπιηάσςνζη ηηρ διαδικαζίαρ για ηην απελεςθέπυζη ηηρ αγοπάρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ» 

  

απιθμόρ 

λέξευν 

απιθμόρ 

παπα- 

γπάθυν 

λοιπέρ 

διαηάξειρ 

πεπιεσό- 

μενο 

γενικό ή 

ειδικό? 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Τ.Α. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) ή 

δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Τ.Α. 

εκδο- 

θείζερ 

Τ.Α. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Π.Γ. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) ή 

δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Π.Γ. 

εκδο- 

θένηα 

Π.Γ. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

άπθπο 1 438 4 - γεληθφ 1 

ππνρξεσηηθή-φρη 

πξνζεζκία 0               

άπθπο 2 914 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 3 306 3 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή-φρη 

πξνζεζκία 0               

άπθπο 4 710 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 5 487 4 - εηδηθφ           1 

ππνρξεσηηθή-φρη 

πξνζεζκία 0     

άπθπο 6 610 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 7 206 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 8 99 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 9 546 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 10 462 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 11 200 1 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή-φρη 

πξνζεζκία 0               

άπθπο 12 1088 2 - εηδηθφ 2 

ππνρξεσηηθή-φρη 

πξνζεζκία 0               

άπθπο 13 646 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 14 1210 1 - εηδηθφ 2 

ππνρξεσηηθε-φρη 

πξνζεζκία 1 

1. 5 

2. 0 

1. 26 

2.    -             

άπθπο 15 319 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 16 130 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 17 309 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 18 203 1 - εηδηθφ                     
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άπθπο 19 179 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 20 560 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 21 88 1 - εηδηθφ           1 

ππνρξεσηηθή-φρη 

πξνζεζκία 0     

άπθπο 22 285 1 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0               

άπθπο 23 69 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 24 75 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 25 38 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 26 423 3 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθε-φρη 

πξνζεζκία 0     1 

ππνρξεσηηθή-κε 

πξνζεζκία 0     

άπθπο 27 649 6 - εηδηθφ 2 

1. δπλεηηθή 

2. ππνρξεσηηθε-

φρη πξνζεζκία 0     1 

ππνρξεσηηθή-φρη 

πξνζεζκία 0     

άπθπο 28 350 5 - εηδηθφ 3 

1. ππνρξεσηηθε-

κε πξνζεζκία 

2. ππνρξεσηηθε-

κε πξνζεζκία 

3. ππνρξεσηηθή-

φρη πξνζεζκία 3 

1. 2 

2. 4 

3. 3 

1. 16 

2. 24 

3. 24           

άπθπο 29 516 4 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθε-φρη 

πξνζεζκία 1 2 26           

άπθπο 30 260 5 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0               

άπθπο 31 83 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 32 25 1 - γεληθφ                     

ύνολο 12483 81 3   16 

δςνηηική: 4 

ςποσπευηική-όσι 

πποθεζμία: 9 

ςποσπευηική-με 

πποθεζμία: 2 5   23 4 

ςποσπευηική-

όσι πποθεζμία: 

3 

ςποσπευηική-με 

πποθεζμία: 1 0 0 - 

                

  (μέζορ 

όπορ) 
        

(μέζορ 

όπορ) 
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Ν. 3428/2005 (ΦΔΚ Α’313/27-12-2005) «Απελεςθέπυζη Αγοπάρ Φςζικού Αεπίος» 

  

απιθμόρ 

λέξευν 

απιθμόρ 

παπα- 

γπάθυν 

λοιπέρ 

διαηάξειρ 

πεπιεσό- 

μενο 

γενικό ή 

ειδικό? 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Τ.Α. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) ή 

δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Τ.Α. 

εκδο- 

θείζερ 

Τ.Α. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Π.Γ. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) ή 

δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Π.Γ. 

εκδο- 

θένηα 

Π.Γ. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

άπθπο 1 55 1 - γεληθφ                     

άπθπο 2 1092 1 - γεληθφ                     

άπθπο 3 980 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 4 129 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 5 117 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 6 284 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 7 1940 14 - εηδηθφ 2 

1. ππνρξεσηηθή 

- φρη πξνζεζκία 

2. ππνρξεσηηθή 

- κε πξνζεζκία 1 

1. 0 

2. 1 

1.   - 

2. 64 2 

1. ππνρξεσηηθή - 

κε πξνζεζκία 

2. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 2 

1. 1 

2. 1 

1. 14 

2. 14 

άπθπο 8 1311 4 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0               

άπθπο 9 905 5 - εηδηθφ 4 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 3 

1. 1 

2. 1 

3. 0 

4. 1 

1. 51 

2. 52 

3.    - 

4. 15           

άπθπο 10 321 5 - εηδηθφ 2 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 2 

1. 1 

2. 1 

1. 54 

2. 71           

άπθπο 11 71 1 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 2 11           

άπθπο 12 388 7 - εηδηθφ                     

άπθπο 13 135 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 14 244 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 15 507 8 - εηδηθφ                     

άπθπο 16 428 6 - εηδηθφ                     
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άπθπο 17 126 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 18 439 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 19 546 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 20 358 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 21 442 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 22 535 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 23 183 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 24 251 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 25 571 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 26 320 4 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0               

άπθπο 27 85 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 28 193 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 29 367 8 - εηδηθφ 2 δπλεηηθή 0               

άπθπο 30 198 2 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0               

άπθπο 31 584 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 32 381 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 33 118 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 34 455 8 - εηδηθφ 2 

1. ππνρξεσηηθή 

- φρη πξνζεζκία 

2. δπλεηηθή 1 

1. 1 

2.   - 

1. 52 

2.   -           

άπθπο 35 82 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 36 274 3 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0               

άπθπο 37 289 3 

ινηπέο 

δηαηάμεηο                       

άπθπο 38 741 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 39 52 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 40 280 4 - εηδηθφ 2 

1. δπλεηηθή 

2. ππνρξεσηηθή 

- φρη πξνζεζκία 0               
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άπθπο 41 112 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 42 48 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 43 39 1 - γεληθφ                     

ύνολο 16.976 172 3   19 

δςνηηική: 7 

ςποσπευηική-

όσι πποθεζμία: 

11 

ςποσπευηική-

με πποθεζμία: 

1 8   46 2 

ςποσπευηική-

όσι πποθεζμία: 

1 

ςποσπευηική-με 

πποθεζμία: 1 2 0 14 

                

  (μέζορ 

όπορ) 
        

(μέζορ 

όπορ) 
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Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ Α’85/4-6-2010) «Δπιηάσςνζη ηηρ ανάπηςξηρ ηυν Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ 

κλιμαηικήρ αλλαγήρ και άλλερ διαηάξειρ ζε θέμαηα απμοδιόηηηαρ ηος Τποςπγείος Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ» 

 

  

απιθμόρ 

λέξευν 

απιθμόρ 

παπα- 

γπάθυν 

λοιπέρ 

διαηάξειρ 

πεπιεσό- 

μενο 

γενικό ή 

ειδικό? 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Τ.Α. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) ή 

δςνηηική έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Τ.Α. 

εκδο- 

θείζερ 

Τ.Α. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Π.Γ. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) ή 

δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Π.Γ. 

εκδο- 

θένηα 

Π.Γ. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

άπθπο 1 205 1 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - κε 

πξνζεζκία 1 1 4           

άπθπο 2 3237 13 - εηδηθφ                     

άπθπο 3 2586 2 - εηδηθφ 3 

1. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

2. ππνρξεσηηθή -  

κε πξνζεζκία 

3. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 3 

1. 1 

2. 1 

3. 1 

1.  6 

2.  3 

3. 32           

άπθπο 4 931 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 5 1729 8 - εηδηθφ 3 

ππνρξεσηηθή - φρη 

πξνζεζκία 1 

1. 0 

2. 0 

3. 1 

1. - 

2. - 

3. 3           

άπθπο 6 530 1 - εηδηθφ 2 

ππνρξεσηηθή - φρη 

πξνζεζκία 0 0 - 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 0 - 

άπθπο 7 796 4 - εηδηθφ 2 

1. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

2. δπλεηηθή 2 

1. 1 

2. 2 

1. 10 

2. 6           

άπθπο 8 300 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 9 1172 8 - εηδηθφ 5 

1. δπλεηηθή 

2. δπλεηηθή 

3. ππνρξεσηηθή - 

κε πξνζεζκία 

4. δπλεηηθή 

5. δπλεηηθή 3 

1. 1 

2. 0 

3. 1 

4. 0 

5. 2 

1. 10 

2.   - 

3.  3 

4.   - 

5. 10           
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άπθπο 10 2114 10 - εηδηθφ 9 

1. δπλεηηθή 

2. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

3. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

4. δπλεηηθή 

5. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

6. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

7. δπλεηηθή 

8. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 4 

1. 0 

2. 1 

3. 1 

4. 0 

5. 0 

6. 3 

7. 0 

8. 1 

1.   - 

2. 16 

3. 16 

4.   - 

5.   - 

6.  7 

7.   - 

8.  2 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 4 

άπθπο 11 965 12 - εηδηθφ 5 

1. δπλεηηθή 

2. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

3. δπλεηηθή 

4. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

5. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 

1. 0 

2. 0 

3. 0 

4. 0 

5. 1 

1.  - 

2.  - 

3.  - 

4.  - 

5. 6           

άπθπο 12 1631 21 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - φρη 

πξνζεζκία 1 1 26           

άπθπο 13 370 3 

ινηπέο 

δηαηάμεηο εηδηθφ 2 

ππνρξεσηηθή - φρη 

πξνζεζκία 1 

1. 1 

2. 0 

1. 16 

2.   -           

άπθπο 14 423 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 15 1918 17 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - φρη 

πξνζεζκία 1 1 1           

άπθπο 16 514 5 

ινηπέο 

δηαηάμεηο εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - φρη 

πξνζεζκία 1 1 17           

άπθπο 17 56 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 18 29 1 - γεληθφ                     

άπθπο 19 24 1 - γεληθφ                     
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ύνολο 19530 118     35 

δςνηηική: 10 

ςποσπευηική-όσι 

πποθεζμία: 22 

ςποσπευηική-με 

πποθεζμία: 3 19 24 

10 

(μέζορ 

όπορ) 2 

ςποσπευηική-

όσι πποθεζμία: 

2 1 1 

4 

(μέζορ 

όπορ) 
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Ν. 4001/2011 (ΦΔΚ Α’179/22-8-2011) «Για ηη λειηοςπγία Δνεπγειακών Αγοπών Ηλεκηπιζμού και Φςζικού Αεπίος, για Έπεςνα, 

Παπαγυγή και δίκηςα μεηαθοπάρ Τδπογονανθπάκυν και άλλερ πςθμίζειρ» 

 

  

απιθμόρ 

λέξευν 

απιθμόρ 

παπα- 

γπάθυν 

λοιπέρ 

διαηάξειρ 

πεπιεσό- 

μενο 

γενικό ή 

ειδικό? 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Τ.Α. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) ή 

δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Τ.Α. 

εκδο- 

θείζερ 

Τ.Α. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

απιθμόρ 

εξοςζιο- 

δοηήζευν 

για Π.Γ. 

ςποσπευηική 

έκδοζη (και 

πποθεζμία?) 

ή δςνηηική 

έκδοζη? 

ενεπγο- 

ποιημένερ 

εξοςζιο- 

δοηήζειρ 

για Π.Γ. 

εκδο- 

θένηα 

Π.Γ. 

σπόνορ 

ενεπγο- 

ποίηζηρ 

(μήνερ) 

άπθπο 1 454 1 - γεληθφ                     

άπθπο 2 3433 4 - γεληθφ                     

άπθπο 3 989 4 - γεληθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 4 87 2 - γεληθφ                     

άπθπο 5 47 1 - γεληθφ                     

άπθπο 6 188 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 7 441 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 8 145 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 9 498 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 10 579 8 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 11 704 11 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 12 350 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 13 326 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 14 263 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 15 260 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 16 97 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 17 167 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 18 308 5 - εηδηθφ                     
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άπθπο 19 304 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 20 98 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 21 276 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 22 421 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 23 132 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 24 104 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 25 511 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 26 255 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 27 113 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 28 77 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 29 132 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 30 197 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 31 125 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 32 116 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 33 115 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 34 145 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 35 272 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 36 238 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 37 329 7 - εηδηθφ                     

άπθπο 38 553 8 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 39 23 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 40 421 5 - εηδηθφ           1 δπλεηηθή 0 - - 

άπθπο 41 777 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 42 110 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 43 87 2 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 44 122 1 - εηδηθφ                     
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άπθπο 45 279 2 - εηδηθφ           1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - - 

άπθπο 46 124 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 47 209 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 48 449 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 49 244 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 50 105 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 51 781 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 52 421 3 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 2 22           

άπθπο 53 99 1 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 2 29           

άπθπο 54 41 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 55 845 9 - εηδηθφ 2 

1. δπλεηηθή 

2. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 

1. 0 

2. 1 

1. - 

2. 4 1 δπλεηηθή 0 - - 

άπθπο 56 617 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 57 157 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 58 227 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 59 371 4 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 18           

άπθπο 60 219 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 61 110 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 62 663 7 - εηδηθφ                     

άπθπο 63 422 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 64 395 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 65 644 9 - εηδηθφ                     

άπθπο 66 375 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 67 539 4 - εηδηθφ                     
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άπθπο 68 1495 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 69 1080 5 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 37           

άπθπο 70 179 3 - εηδηθφ 2 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 2 

1. 1 

2. 1 

1. 7 

2. 7           

άπθπο 71 410 7 - εηδηθφ                     

άπθπο 72 126 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 73 228 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 74 602 9 - εηδηθφ                     

άπθπο 75 413 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 76 160 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 77 848 7 - εηδηθφ                     

άπθπο 78 599 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 79 541 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 80 900 7 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 81 238 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 82 542 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 83 297 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 84 84 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 85 214 4 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 86 387 8 - εηδηθφ 2 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 87 178 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 88 746 7 - εηδηθφ                     

άπθπο 89 396 6 - εηδηθφ                     
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άπθπο 90 511 8 - εηδηθφ 3 

1. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

2. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

3. δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 91 296 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 92 92 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 93 166 1 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 94 965 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 95 402 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 96 1145 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 97 249 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 98 1232 8 - εηδηθφ                     

άπθπο 99 976 7 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 1 1 5           

άπθπο 100 355 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 101 525 9 - εηδηθφ                     

άπθπο 102 464 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 103 876 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 104 277 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 105 733 10 - εηδηθφ                     

άπθπο 106 710 9 - εηδηθφ                     

άπθπο 107 983 13 - εηδηθφ                     

άπθπο 108 660 10 - εηδηθφ                     

άπθπο 109 144 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 110 673 7 - εηδηθφ                     

άπθπο 111 660 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 112 224 3 - εηδηθφ                     
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άπθπο 113 577 9 - εηδηθφ                     

άπθπο 114 555 8 - εηδηθφ                     

άπθπο 115 97 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 116 372 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 117 161 3 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 118 549 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 119 515 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 120 718 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 121 300 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 122 205 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 123 722 8 - εηδηθφ                     

άπθπο 124 1403 11 - εηδηθφ                     

άπθπο 125 537 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 126 151 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 127 616 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 128 875 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 129 627 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 130 973 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 131 909 9 - εηδηθφ                     

άπθπο 132 780 12 - εηδηθφ                     

άπθπο 133 690 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 134 460 6 - εηδηθφ                     

άπθπο 135 475 4 - εηδηθφ 2 

1. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

2. δπλεηηθή 1 

1. 1 

2. 0 

1. 15 

2.   -           

άπθπο 136 960 7 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 137 112 2 - εηδηθφ                     
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άπθπο 138 197 2 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 20           

άπθπο 139 18 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 140 536 6 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 1 5 4           

άπθπο 141 527 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 142 151 2 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - - 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - - 

άπθπο 143 422 2 - εηδηθφ           1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - - 

άπθπο 144 147 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 145 337 5 - εηδηθφ           1 

ππνρξεσηηθή - 

κε πξνζεζκία 1 1 6 

άπθπο 146 607 2 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 147 310 4 - εηδηθφ 2 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 148 687 10 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 149 96 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 150 158 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 151 134 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 152 319 4 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 153 194 1 - εηδηθφ 2 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 154 162 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 155 109 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 156 1694 17 - εηδηθφ 2 

1. δπλεηηθή 

2. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 157 28 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 158 288 4 - εηδηθφ                     
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άπθπο 159 73 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 160 498 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 161 111 2 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 162 306 5 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 163 449 7 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 164 1258 1 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 165 130 2 - εηδηθφ 2 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 

1. 2 

2. 0 34           

άπθπο 166 488 6 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 167 111 2 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 168 186 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 169 280 3 - εηδηθφ                     

άπθπο 170 83 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 171 226 3 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 172 96 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 173 300 2 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 174 72 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 175 183 1 - εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 176 126 2 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 1 34           

άπθπο 177 196 3 - εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 178 78 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 179 1208 13 - εηδηθφ 2 

1. δπλεηηθή 

2. δπλεηηθή 1 

1. 0 

2. 3 

1. - 

2. 3           

άπθπο 180 743 4 - εηδηθφ 2 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 1 

1. 1 

2. 0 

1. 3 

2. -           
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άπθπο 181 362 2 

ινηπέο 

δηαηάμεηο εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 182 450 3 

ινηπέο 

δηαηάμεηο εηδηθφ 2 

1. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

2. δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 183 672 5 

ινηπέο 

δηαηάμεηο εηδηθφ                     

άπθπο 184 79 1 

ινηπέο 

δηαηάμεηο εηδηθφ                     

άπθπο 185 176 1 

ινηπέο 

δηαηάμεηο εηδηθφ 1 δπλεηηθή 0 - -           

άπθπο 186 274 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 187 708 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 188 75 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 189 720 4 - εηδηθφ                     

άπθπο 190 110 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 191 68 1 

ινηπέο 

δηαηάμεηο εηδηθφ                     

άπθπο 192 264 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 193 320 2 - εηδηθφ                     

άπθπο 194 63 1 - εηδηθφ                     

άπθπο 195 314 5 - εηδηθφ                     

άπθπο 196 1579 19 - εηδηθφ 4 

1. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 

2. δπλεηηθή 

3. δπλεηηθή 

4. ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 197 723 4 

ινηπέο 

δηαηάμεηο εηδηθφ 1 

ππνρξεσηηθή - 

φρη πξνζεζκία 0 - -           

άπθπο 198 286 2 

ινηπέο 

δηαηάμεηο εηδηθφ                     
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άπθπο 199 23 1 - γεληθφ                     

ύνολο 83633 832 8   64 

δςνηηική: 25 

ςποσπευηική-

όσι πποθεζμία: 

39 15   

16 

(μέζορ 

όπορ) 6 

δςνηηική: 2 

ςποσπευηική-

όσι 

πποθεζμία: 3 

ςποσπευηική-

με 

πποθεζμία: 1 1 0 

6 

(μέζορ 

όπορ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ) 

Πεηξαηψο 211, ΣΚ 177 78, Σαχξνο 

ηει: 2131306349 , fax: 2131306479 

www.ekdd.gr 
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