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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και άλλες διατάξεις»
Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Με τις διατάξεις του προτεινόµενου Νσχ επιδιώκεται η αντιµετώπιση ζητηµάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού
πλαισίου προώθησης των Α.Π.Ε.. Σκοπός των προτεινόµενων ρυθµίσεων είναι να διασφαλισθεί η αξιοπιστία του συστήµατος και να διαµορφωθεί υγιές
επενδυτικό κλίµα προς όφελος και των τελικών καταναλωτών (βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 1).
Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από
την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή, αποτελείται από τρία Κεφάλαια και 22 άρθρα.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 – 9) ρυθµίζονται ιδίως ζητήµατα αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας έργων Α.Π.Ε. και µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών, τιµών αποζηµίωσης ενέργειας από σταθµούς
Α.Π.Ε. και όρων δόµησης για αιολικές εγκαταστάσεις.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 10 – 19) θεσπίζονται, µεταξύ
άλλων, ρυθµίσεις επί συγκεκριµένων ζητηµάτων όπως λειτουργία λατοµείων και πώληση εξορυγµένης Ναξίας Σµύριδας. Επίσης, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4001/2011 όσον αφορά τα µέλη και το προσωπικό της Ρ.Α.Ε.,
τα εποπτικά συµβούλια των ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε., την επιβολή Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού σε όλες τις µονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. του ν. 3054/2002 ως προς την προµήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων από κάτοχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης,
οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, και του ν. 4123/2013 σχετικώς µε την τήρηση αποθεµάτων καυσίµων έκτακτης ανάγκης.
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Το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 20 – 22) περιλαµβάνει τελικές, µεταβατικές, καθώς και τις καταργούµενες διά του παρόντος διατάξεις.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 2 παρ. 1, 2 και 3
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις εξειδικεύεται το ισχύον πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υδροηλεκτρικών σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος
άνω των 15 MW σε δάση και δασικές εκτάσεις (βλ. άρθρο 27 παρ. 4 και άρθρο 7 του ν. 3468/2006, το οποίο παραπέµπει στα άρθρα 45 και 58 του ν.
998/1979).
Επισηµαίνεται ότι, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «(…) για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, µε το άρθρο [24] και το άρθρο
117 παρ. 3 ο συντακτικός νοµοθέτης έλαβε ιδιαίτερη µέριµνα, εισάγοντας
στο κείµενο του Συντάγµατος ειδικότερες διατάξεις, µε τις οποίες τα δασικά οικοσυστήµατα υπάγονται σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς, προς το
σκοπό της διαφυλάξεως της οικολογικής ισορροπίας και της διατηρήσεως
της κατά προορισµό χρήσεώς τους, η οποία καθορίζεται ευθέως εκ του Συντάγµατος. Εντός του πλαισίου αυτού (…) επιβάλλεται απαγόρευση της µεταβολής του προορισµού τους, παρεχοµένης, ωστόσο, στο νοµοθέτη της
δυνατότητας να επιτρέψει κατ’ εξαίρεση και υπό τη συνδροµή επιτακτικών
λόγων δηµοσίου συµφέροντος επεµβάσεις που µεταβάλλουν ή αλλοιώνουν
το δασικό τους χαρακτήρα. (…) σε εκτέλεση των ανωτέρω συνταγµατικών
διατάξεων εκδόθηκε ο ν. 998/1979 (…)» (ΣτΕ 1421/2013).
Με τις διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (άρθρα 45 – 61) «οι
οποίες πρέπει να ερµηνεύονται στενά ως εισάγουσες εξαίρεση από τον γενικώς ισχύοντα κανόνα περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, καθορίζονται οι κατ’ αρχήν επιτρεπόµενες σε δάση και δασικές εκτάσεις επεµβάσεις που συνεπάγονται τη µεταβολή της κατά προορισµό χρήσεώς τους,
καθώς και τα κριτήρια, επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται η εκτίµηση
των αρµόδιων διοικητικών αρχών σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Με τις
ίδιες διατάξεις καθιερώνεται η αρχή του όλως εξαιρετικού χαρακτήρα των
διενεργούµενων σε δάση και δασικές εκτάσεις επεµβάσεων, κατά την οποία
οι κατ’ αρχήν επιτρεπόµενες επεµβάσεις πρέπει να προβλέπονται ειδικώς
στο νόµο, να υλοποιούνται µόνο στο µέτρο που δεν µπορούν να διατεθούν
άλλες εκτάσεις για την εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων σκοπών δηµοσίου
συµφέροντος, και σε κάθε περίπτωση, να περιορίζονται στην κατά το δυνατό ελάχιστη θυσία δασικής βλάστησης, η συνδροµή δε των προϋποθέσεων
αυτών εξετάζεται και κατά το στάδιο της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών ό-
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ρων για την εκτέλεση έργου σε περιοχή µε δασικό χαρακτήρα, υποκείµενη
και στον ακυρωτικό έλεγχο» (ΣτΕ 1421/2013).
Τα ζητήµατα αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση.
2. Επί του άρθρου 11
Στις προστιθέµενες παρ. 4α και 4β στο άρθρο 3 του ν. 1428/1984 θα µπορούσε, προς αποφυγή επανάληψης, να αντικατασταθεί η φράση «του άρθρου 3 του ν. 1428/1984» από τη φράση «του παρόντος άρθρου».
3. Επί του άρθρου 15
Με την παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου προστίθεται παράγραφος 19 άρθρο 3 του ν. 1080/1980. Δεδοµένου ότι η εν λόγω προσθήκη γίνεται στο άρθρο 13 του β.δ/τος 24.9/20.10.1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1080/1980, το σηµείο χρήζει διατύπωσης εκ νέου.
Περαιτέρω, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, στην προστιθέµενη δια
του παρόντος παράγραφο 19 πρέπει να απαλειφθεί η φράση «και του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10-1958».
4. Επί του άρθρου 17 παρ. 4
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι [σ]την παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν. 4001/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Εφόσον οι ως άνω αποδοχές µέλους της ΡΑΕ που προέρχεται από φορέα του δηµοσίου τοµέα, µε οποιανδήποτε σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, είναι χαµηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν το διορισµό του στη ΡΑΕ,
οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών που θα
ελάµβανε στην οργανική του θέση στο φορέα από τον οποίο προέρχεται.»
Η διάταξη έχει ως αποτέλεσµα διακριτική µεταχείριση έναντι των λοιπών
µελών της Ρ.Α.Ε..
5. Επί του άρθρου 17 παρ. 11
Με την προτεινόµενη διάταξη προστίθεται, µεταξύ άλλων, άρθρο 143Β
στον ν. 4001/2001. Στην παρ. 2 του προστιθέµενου άρθρου θεσπίζεται ο τρόπος υπολογισµού του µεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασµού για κάθε
κατηγορία µονάδων παραγωγής. Στα αναφερόµενα συνολικά έσοδα των µονάδων παραγωγής περιλαµβάνονται οι µονάδες του άρθρου 143 του ν.
4001/2011. Επειδή η παραπεµπόµενη διάταξη του άρθρου 143 του ν.
4001/2011 αφορά και µονάδες σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, ενώ στην παρ.
1 του προτεινόµενου άρθρου αναφέρεται ότι οι µονάδες που εγχέουν ενέρ-
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γεια στα µη Διασυνδεδεµένα Νησιά εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους ασφάλειας εφοδιασµού, το σηµείο θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί.
6. Επί του άρθρου 17 παρ. 17
Όσον αφορά την προτεινόµενη διάταξη, µε την οποία αντικαθίσταται στο
σύνολό του το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 ως προς την παράταση λειτουργίας λατοµείων αδρανών υλικών εκτός λατοµικών περιοχών, επισηµαίνεται
ότι, συµφώνως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «(…) ο
συντακτικός νοµοθέτης, σταθµίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος,
την εθνική οικονοµία και την οικονοµική ελευθερία, επιτάσσει τον συγκερασµό τους κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη (ΣτΕ Ολοµ.
1569/2005, πρβλ. και ΣΕ 3478/2000 Ολοµ.). Από την αρχή δε της βιώσιµης ανάπτυξης απορρέει η υποχρέωση σχεδιασµού και προγραµµατισµού για την
εξόρυξη πρώτων υλών και αδρανών υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός
µεν η µείωση των δυσµενών για το περιβάλλον επιπτώσεων και ο σεβασµός
της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, στην οποία αναπτύσσεται η σχετική δραστηριότητα, αφετέρου δε η ορθολογική και µε φειδώ εκµετάλλευση
των φυσικών πόρων. Εξειδικεύοντας την συνταγµατική αυτή επιταγή, ο νοµοθέτης προέβλεψε, µε το Ν. 1428/1984 την υποχρέωση καθορισµού λατοµικών περιοχών σε κάθε νοµό της Χώρας µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη
και επέτρεψε την εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών, κατ’ αρχήν, µόνο στις περιοχές αυτές (…) Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτόν περιοριστικώς προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984, η έννοια δε
της προβλεπόµενης στην περίπτωση α΄ της διατάξεως αυτής εξαιρέσεως,
της δυνατότητας δηλαδή εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών εκτός λατοµικών περιοχών, αν αυτές δεν έχουν καθορισθεί εντός διετίας, είναι ότι επιτρέπεται η λειτουργία λατοµείου εκτός λατοµικής περιοχής µέχρι
τον καθορισµό λατοµικών περιοχών στον οικείο νοµό, καθορισµό ο οποίος,
πάντως, πρέπει να λάβει χώρα εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν υπερβαίνει τα εύλογα για κάθε περίπτωση όρια, δεδοµένου ότι η
θεσπιζόµενη στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1428/1984 διετής προθεσµία
δεν είναι µεν αποκλειστική, αλλ’ η τυχόν αδράνεια, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, της Διοικήσεως να καθορίσει λατοµικές ζώνες και η συνέχιση της
λειτουργίας λατοµείων εκτός ζώνης αντίκειται ευθέως στο σκοπό του νοµοθέτη, διότι θα είχε ως αποτέλεσµα να αναιρεθεί κατ’ ουσίαν το σύστηµα καθορισµού ζωνών που καθιερώθηκε µε τον ως άνω νόµο. (…)». Και περαιτέρω, «Επειδή, ο Ν. 1428/1984 επιτρεπτώς, κατά το Σύνταγµα, προέβλεψε
κατ’ αρχήν µεταβατικό καθεστώς για τα λειτουργούντα εκτός λατοµικών πε-
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ριοχών λατοµεία, εφ` όσον για πρώτη φορά µε αυτόν θεσπίστηκε ο κανόνας
της λειτουργίας τους εντός λατοµικών περιοχών και, συνεπώς, και η υποχρέωση καθορισµού τους. Η προβλεπόµενη από το µεταβατικό αυτό καθεστώς χρονική διάρκεια της κατ’ εξαίρεση προσωρινής ανοχής λειτουργίας
λατοµείων εκτός λατοµικών περιοχών, κυµαινόµενη, κατά περίπτωση, (…)
από 3 ή 5 έως 20 έτη µετά τη θέσπιση του ανωτέρω κανόνα, ήταν επαρκής
τόσο για την προετοιµασία των λατοµικών επιχειρήσεων να µετεγκατασταθούν στις λατοµικές περιοχές, όσο και για τη Διοίκηση για να τις καθορίσει»
(ΣτΕ 705/2006 [Ολ]. Βλ. σχετικώς υπ’ αριθµ. 24 παρατήρηση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας στην από υπό 25.7.2011 έκθεσή της επί του Νσχ «Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (ν. 4001/2011).
7. Επί του άρθρου 18 παρ. 6
Με τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται ότι: «[ο]ι θέσεις που έχουν συσταθεί στη ΡΑΕ µε την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009, διατηρούνται, και καλύπτονται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου µε διάρκεια από την 1.1.2013 έως και την 31.12.2014. Για τη σύναψη
των συµβάσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3294/2004 .... Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόµιο µετά τη λήξη των συµβάσεων…».
Σχετικώς µε τις θέσεις οι οποίες διατηρούνται ως άνω και τυχόν καλύπτονται µε ανανέωση ήδη συναφθεισών συµβάσεων ορισµένου χρόνου –όπως
αφήνεται να εννοηθεί από την αναδροµική, από την 1.1.2013, κάλυψη θέσεων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου που έχουν λήξει– επισηµαίνεται ότι, κατά την Οδηγία 1999/70/ΕK του Συµβουλίου της 28.6.1999 σχετικώς µε τη
συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που έχει συναφθεί µεταξύ των διεπαγγελµατικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα CES, UNICE
και CEEP (E.E.L. 175/10.7.1999), τα κράτη-µέλη καθορίζουν «(α) αντικειµενικούς λόγους που να δικαιολογούν την ανανέωση [διαδοχικών συµβάσεων
ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου] (β) την µέγιστη συνολική διάρκεια
διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων ορισµένου χρόνου (γ) τον αριθµό των ανανεώσεων τέτοιων συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας. Επίσης τα κράτη-µέλη (…) καθορίζουν, όταν χρειάζεται, υπό ποιες συνθήκες οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου θεωρούνται "διαδοχικές" και χαρακτηρίζονται
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συµβάσεις ή σχέσεις αορίστου χρόνου (ρήτρα 5). Η επίτευξη του στόχου
της Οδηγίας, που είναι η αποτροπή της κατάχρησης σύναψης διαδοχικών
συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, προϋποθέτει συγκεκριµένα µέτρα προσαρµογής, που θα λάβει ο εθνικός νοµοθέτης, ο οποίος καλείται να εξειδικεύσει τις συνθήκες, υπό τις οποίες οι συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου θεωρούνται διαδοχικές και µπορούν να χαρακτηρισθούν
ως αορίστου χρόνου (…) Ήδη ο εθνικός νοµοθέτης έχει εξειδικεύσει τις
συνθήκες αυτές µε τα ΠΔ 81/2003 (…) και 164/2004 (…)» (ΑΠ 310/2011).
Σκοπός του π.δ. 164/2004 είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας όσον αφορά στο προσωπικό του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 1 του π.δ/τος). Συµφώνως
προς το άρθρο 5 του π.δ/τος η κατάρτιση διαδοχικών συµβάσεων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους, σε
κάθε περίπτωση, όµως, ο αριθµός των διαδοχικών συµβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερος των τριών, η δε ανώτατη διάρκεια των συµβάσεων
απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 24 µήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας απασχόλησης (άρθρο 6 παρ. 1). Συνολικός χρόνος διάρκειας απασχόλησης άνω των 24 µηνών επιτρέπεται µόνον σε περιπτώσεις ειδικών, ως προς τη φύση και το είδος της εργασίας τους, κατηγοριών εργαζοµένων «που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως, ιδίως, διευθυντικά στελέχη, εργαζόµενοι που προσλαµβάνονται στο πλαίσιο συγκεκριµένου ερευνητικού ή οιουδήποτε επιδοτούµενου ή χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, εργαζόµενοι που προσλαµβάνονται για την πραγµατοποίηση έργου σχετικού µε την
εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς» (άρθρο 6 παρ. 2).
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Τέλος, σηµειώνεται ότι στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος γίνεται αναφορά στο άρθρο 5 του ν. 3294/2004, ενώ πρόκειται περί του άρθρου 5 του
ν. 3297/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 259).
Αθήνα, 14.10.2013
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