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*ίς Tf?r*i ενεργείς ■
Μ.

το* όρο ««ναλλαχτιχές μοσοες ενεργείς» ^ντουμε

τ«ν «ελιχή ·£νέργ«α.
’^*3V γεωΔερμία.
γεωΔιραια. τη
τλ·ζχή «■· 'V
ενέργεια. -την
:Γϋ·- -ίΐ -τν ενέργεια των ν.υυ.άτων. όχως εχίσης χαι άλa"*
Ζ'~?~Γ/τ:::3"ύ«ή τρος tic ιισυμόχτιν-ές» μορφές «νέργει■ζ<
τ; τετρέλαιο. το φυσιχό αέριο χαι τσ στερεά
οχως
«νσιμα ίλι-^άν-^ρ^ν^,,λ:·^··?^· τυρό η;.
^

Ο ανωτέρω μαλλαχτϊχές«ηγεή ενέργειας ««φέρονται
βήήες» ή~*««εώημ£.;·· χχπίλ; ενέργειας, εφόσον δεν

»!ναι εξαντλήσιμες.

--·--
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Τώ>α τλίον έχει τλατιά συνειδηταπκηΔεί ότι για την ιν.ανοτοίταη των ενεργειαχών μας - αν αγχών χατ αναλίσκουμε τα
τολύτιμχ ατοΔέματα τον στερεών, σγάών και αερίων r.ri::μων, του δημιουργήΔηχαν χρν.βχό ετατόμμνρια χρόνια στο
φλοιό της γης χα^^τλε^τ».^^ς·χ·έ _ ρο*μό. Τα χι:οΔέμχσα αυτά ετταρχούν για μεριχές δεκάδες η εχατ ν/ταό*ί χρόνια. με τα σημερινά ετίτεδα ενεργειακής χατάνάλωστ,ς. χαι Δα έτρεχε .να αξ:οντοιώιε :χα>ώτεοα την τόλύτιμη
«ατή κληρονομιά της" φύσης οπτό το να'τηο χαίμε για” ιταραν-ι^γή ηλεκτρισμ'.ύ. για τοράδειγμ-α.
' Αεγά ή γρήγορα λοιτόν Δα τρέχει να" αχοδεσμευτούμε αττό
τα συμίάπκά -/.χύσιμα. χαι C: εναλλακτικές μίρφές ενέρ
γειας είναι η, μόνη ενεργειαχή λύση για μια μελλοντική εττοχή. ότευ ο άνΔρωτος -δα συμέιώνει -αρμονικά με το τεριδάλλσ·.

,,

Την τελευταία δεκαετία οόΔηκχν σημαντικά χόσ* για.την
έρευνα χ.» ανάττοξη. των αναλλακτικών χηγών ενέργειας,
χαι αοχετές τεχνολογίες εφαρμογής τους έχουν’ σήμερα αττοδειχΔεί οικονομικές χαι διαδίδεται η «φαρμ«γή τους. Η αξιοτείηση της γεωΔερμίας είχε αρχίσει ατό τις αρχές τού "αιώ
να μας. χαι σήμερα στην τεριεχή LARDERELLO της Iτσλίας είναι εγχατεστημένες μονάδες ηλεχτροτχραγωγής ι
σχύες 420 ΜΛΛΤ.
;;
...
II ετρεία αξ'.οτείηση της αιολικής ενέργειας άρχισε στις
αρχές της δεκαετίας μας. Για παράδειγμα αναφέρουμε ': ότι
•στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών or. εγχατεστηεένες ανεμτγεννητοιες Δ-a ξε-xsf χσευν τα 4000 MW μέσα .στο
ίθβο. χαι στη Δανία υχάρχουν σήμ·..ία εγκατεστημένε.: τϋνω αχτ 1(Χ,0 χιεμογεννήτριες.. Ανχ/εώΔηχε ετίσης το ενδια
φέρον για τα μιχρά υδροηλεκτρικά έργα, χαι κόλλες χώ
ρες (Αυστρία Γαλλία, Λυτ. Γερμανία, Νορβηγία, Ην. "Πολι
τείες) εφαρμόζευν ή ετοιμάζουν τρογράμματα για την ανάττναη των έργων χαι Τ7τν αξιοτοίτ^ση τεεί υίροδυνβμτχού τους.
Η ντμς-δεσία —υ ίσχυε σγις διάφορες χώρες ήταν συνήδως
ανεσαρχή; ή αταςής. ττ-ην .αντιμετώτπση των ε-ναλλαχτιχών
μορφών ενέργειας, γτατί δεν είχε τρο£λέψει την χξέλιξή τους.
Οι εναλλαχτιχές μσρφές ενέργειας σαρθυσίασα·, άσχετός
ιδιαιτερότητες, χαι η υσάρχοοσα νομ&δεσία ήτοσν εμσόδιο στηρ
διάδοση της εφαρμογής τους. Για παράδειγμα, οι ενα/Ααχτίa-ές μορφές ενέργειας είναι διάχυτες στη φυστ„ χαι η αξιο
ποίησή τους είναι δυνατόν να γίνει τ.α: με τυσχευές μιχρής
ισχύες, ατό μιαρούς χατετ/τελωτές. οιχιαχούς. γεωργιχούς ή
ίιεμηχαν ιχούς.
.
Έτσι σε αρχετές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρεττα/ια, Ηνωμένες Πολιτείες) έγινε ανατροσαραογή της νομο•δεσίας, ώστε να ετιτρέτεται η ταραγωγή ηλεχτριχής ενέρ
γειας χαι ατό τρίτους, αέραν των ηλεχτριχών Εταιρειών,
χαι να υτοχρεώνα^τοπ os ηλεχτριχές Εταιρείες -να αγορά
ζουν το τλεονασμα ηλεχτριχής ενέργειας των άλλων χαραγ<·>γών. χάτω τάντοτε -ατό ορισμένους έ^ους χαι χροϋχοδέσεις.

■' Η ΕλΑάέσγ είναι μία χώρα τροιχισμεντ με εΥαλλαχαιχές
αηγές ενέργειας. Το γεωδερμιχό δτναμιχό υψηλής ενδαλαίας
της χώρας μας. του είναι χατάλληλο για rap αγωγή ηλεχτρισμού. είναι ατό τα μεγαλύτερα του χόσμου χαι εχτιμάται σε
750 MW. Η ηλιοφάνεια της Ελλάδας είναι η μεγαλύτερη αχό
όλες τ·: χώρες της Ευρώτης. Το αιολιχό ϊυνβχιχέ ορισμέ
νων τε.-ισχών της χώρας μας. χυρίως στο ντριώτιχο χώρο,
είναι ιδιαίτερα υψηλό χαι σε μαριχά μέρη η μέση ρτήσια τα
χύτητα του ανέμου υτερόαίνε: τα 10 μέτρα το δευτερόλ-.ττε.
σ: σύγχριση με τα 5—6 μέτρα/δευτεσόλεττο του ετιχρατοέν
στις τερισσότερες χερεοχές της Δανίας.
-- Μεγάλο είναι ετίσης χαι το ενεργειαχό δυναμιχή το>ν δια
φόρων μορφών ϊι;^χάζας ίχαασόξυύνα. δασιχά χαι γεωργιχά ταρβτροϊόντα. ταραγωγή όιοαερίου ατό ατόίλητα χτηνοτροφτχών εχμετα/Αεΰτϊων, ταραγωγή •αιδα'ώλης αστό γεωργινα τρεύοντα'· του σοαρώμέ'^ει αναξιοτοίητο. Τέλος, έχουν εντοτισδεί στη χώρα μας τερίτυυ 100 δέσεις μιχρών υδροηλε7.τρ:χών έργοτγεε συνάλιχή ισχύ της τάξης των 400 ΜΛλ
χαι ετήσια ταραγωγή ενέργειας τερίτου 1500 MW ενιό νη
στεύεται ότι το συνολιχό δυναμτχό των μιχρών υδροηλεχτριχών eiya: τολύ μεγαλύτερο.
Ενδιαφέρουσα είναι ετίσης η τεχνολογία της συμχαρβγομ
γής δερμότητας (του αοτοχαταναλώνεται ή διανέμεται φε αστιχές χαι όισμηχοτηχές τεριοχές). χαι ηλεχτριτμού. Η ενερ'γειαχή οπτόϊοση των στα-δχών συμταραγωγής είναι σηχιανςια-ά
μεγαλύτερη της -ατόδοσης των σταδμών ηλεν-σροταραγονγής,
επτ-γχάνσ-ντας έτσι ορδολογίχότερη χρήση χοΑίσήερυ χαί ρξοι'χσνόμηση ενέργειας.
_ V'- V.
('. .’.‘Στην Ελλάδα, ρτως χαι στις άλλες χώρες του τροαναφέρδηχαν, η υτάρχουσα νομο-δεσία δεν ήταν ευνοϊχή για την
διάδοση των εναλλαχτιχών τηγών ενιργειας χαι της.συμτα■^γωγης. - 'Γ ;
-A-.- ' ‘ ϊ · - ’·
*1 '· Μίε το νομοσχέδιο αυτό γίνεται η αναγχεία ώ/αμόρφώση της
•νομοδεσόας, με σχοτό την ταχεία διάδοση της εφαρμογής τους.
Η 6ασιχή αρχή του νομοσχεδίου είναι άτι δίδεται χαι σε άλ‘λους, τλην της ΔΕΗ, το διχαίωμα, μετά «πεό άδεια του Ττουργού Ενέργειας χ» Φυσιχών Πόρων, της ταραγώγής ηλε■χτριχής ενέργειας.αχό διάφορες άρωτονενείς τηγές ενέργειας
-χαι εδιαίτερα «χό τις εναλλαχτιχές μορφές ενέργειας. Ττσοχσεώνεται «στίτης η ΔΕΗ να αγοράσει την τερισσεια ενέρ
γειας των χαραγωγών. μ* δάση’ ττμολόγια χου τα χλαίσιά του;
εγχρίνανται «χό τον Γχουργό Ενέργειας’ χα: Φυσιχών Πό
ρων ύστερα αχό γνώμη της ΔΕΗ.~'
■ Τα αναμενόμενα Οφέλη για την Εόνιχή Οεχονομία αχό την
ε.ρεία διάδοση των εναλλαχτιχών τηγών ενέργειας χαι
της συμταραγώγής είναι χολύαΐαυρα χαι σημαντιχώ χαι Δίρ
-μν-αφέρουμε τα χυριότερα:
“
..... 1
μείωση της εξάρτησης της χώρας μας αχό εισαγόοενη ε
νέργεια.
Τ μείωση των σιν*αλλαγματΐ7.ών δατανών.
- ■
■ '·'
μείωση των βχωλειών χαι αύξηση της ατόδοσης του F·£»νtχού ενεργειαχού συστήματτος.
ν

μείωση των σκταιτοήοενων εχενδύσεων στο ηλεχτριχό σύ
στημα.
' ' ■ '■· ' : '
*’■ ·
~ - —■· ■ >■ · ·~
δυνατότητα ανάχτυξης νέων όοαεηχανιχων χλάδων για την
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.
χερτορισμό των δυσμενών εττδράσεων -ττο τεριίάλλον αηρ τη
μειωμένη λειτουργία των συαόατΓχών σταθμών ηλεχτροχα-

Ρ^Τωηής.

'

;
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Παράλληλα χρί·5ηχε αναγχαία η Δέσηση νέων διατάξεων
του -Sx ρυθμίζουν .ορισμένα Δέματα τα ατοία είτε δεν χαλύχτ^ται ατό τις ισχύουσες διατάξεις είτε η τσχύουσα σήμερα
ρύΔμισή τους δημιουργεί εατόδια στην εξυτηρέτηση των αν α
γχών των τολιτών. Με 6άση τα ανωτέρω, .σοντάχΔηχε το χο
ρόν σχέδιο νόμου με το οτοίοχροίλέτονται τα εξής;
ΆρΔρο 1.

·..

.....

; Me το άρύρο αυτό ορίζεται ότι -η ΔΕΙΗ έχει -το «τθχλ«στιχέ διχαίωμα της ταραγωγής, μεταφοράς-χαι-διανομής της

—

•τλεκ'τρκής ενέργειας σε όλη τή χωρά. Το προνόμιο αυτό
της ΔΕΗ διατυχώδηκε σε ανεξάρτη·το άρδρο για vs τονισδει
"ιδιαίτερα ο σκοπός της ΔΕΗ «ο είναι ο αποκλειστικός φο' pior^ για την'ηλεκτρική ενέργεια ανεξάρτητα ατό τον τρόπο
παραγωγής της και ότι κάδε σχετική δραστηριότητα άλλων
;ορίων στην ηλεκτρική ενέργεια ασκείται κατά χαρέκκλι"ση αοτού του προνομίου.
Αρδρα 2—/.

t —
'προϋχοδεσείς νσ αςιοχωήσουν 'και την υδραυλική ενέργσ.α πτυ
τυχάν“ υχάρχει στην περιοχή τους, βσόσον βέβαιο το σχετικό
οδροηλε*τρικό έσγο δεν ενταχδεί στο πρόγραμαα ανάπτυξης
της ΔΕΗ.
**' Άρδρο 8.'

Με το αρδρο αυτό ορίζεται ότι αχογορεύεται η διάδεση
σε τρίτους της ηλεχτριχής ενέργειας χου χαράγεται αχό
τους σταδμούς των αυτοχαρ αγωγών.
1.
Με τα άρδρα αυτά ορίζονται εκείνες ot περιπτώσεις
Η περίσσεια της ηλεχτριχής ενέργειας δα δυατίδίτα;
που κατά παρέκκλιση του _ πρσνοαίου της ΔΕΗ, επιτρέπεται
αχοχλειστικά στη ΔΕΗ που υποχρεοΰται να την αγοράσει
'χαι σε άλλους, πλην της ΔΕΗ, φαςςίς (που αποχαλούντα:
εκτός αν ε·: τοπιχές συνδήχες δεν επιτρέπουν την διάδεσή
αυτοπαρβγωγοί) να αναπτύξουν δραστηριότητα στην παραγω
της στην κατα'/άύ-ωση. ή "
γή ή/πκτϊΐχής ενέργειας. ή/.,'
.
.
Οι τεχνιχοί χα; οιχονςμιχοί όροΓ διασύνδεσης των σταδ• 2. Αποκλειστικός σκοπός , της αυτσταραγωγή ς ηλεκτρι
μώνν των ·αυτοπαραγωγών (χορίων xat εφεδρικών) με τα δί
κής ενέργειας δα «ναι η κάλυψη των ίδιων αναγκών σε
κτυα της ΔΕΗ, Χαδώς χβ: οι όροι διαδέτης στη ΔΕΗ της
' η/χχτριχή ενέργεια των αυτοπαραγωγών δ-εδομένου, ότι η διά
περίσσειας της ηλεχτριχής ενέργειας ρυδμίζοντα: με σύμ
δοσή της σε τρίτους αναγορεύεται (6λ. άρδρο 3).
βαση χου σονάπτεται μεταξύ ΔΕΗ χαι αυτοχαρ αγωγών;
Κατ’ εξαίρεση χβι πρακειμένου να ενισχυδεί η χροσπάδεια
Ο .γενικοί όροι αυτών των συμβάσεων, χαδώς χαι τα
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιαχή, αιο πλαίσια των τιμολογίων χαδορίζοντα* με αποφάσεις του
Τχουργοό Ενέργειας χαι Φυσικών Πόρονη
λική, βιομάζα. γεωδερμία, μικρά υδροη^εχτριχά) ορίζεται ότι
'ο< αυτοπαραγωγοί μπορούν να χαράγουν ηλεκτρική ενέργεια
Με. το άρδρο οευτό παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ
να ιδρύουν σταδμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε οικισμούς χου
αχό'τις ανωτέρω πρωτογενείς . ενεργειακές χηγές περισσότε
δεν είναι συνδεδεμένο: με τα δίκτυα της ΔΕΗ' και η σύν
ρη <τχέ τις ανάγκες τους, την δε περίσσεια αυτής δα μπο‘ρούν να χωλοόν αποκλειστικά στη ΔΕΗ. 1
....
. .. .
δεσή τους είναι αντιοιχονομεχή... ·'· Σε κάδε χερίχτωση έχει χροσδιοριστεί το επιτρεπόμενο α
Η ρύδμιση αυτή χρίδηκε αναγκαία για να είναι δυνατή
νώτατο όριο του μεγέδσμς του σταδμού χου μπορεί να εγχατα- .η ίδρυση αχό τους ΟΤΑ μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
σταδει αχό τον αυτοχαρ αγωγό σε σύγχριση με την μεγίστη
ενέργειας για την εξυπηρέτηση ενός μεμονωμένου οικισμού
εγχατχττηαένη ισχύ της εγκατάστασής του χοο δα τροφοδο
χου δεν μχορεί να εξυχηρετηδεί από τις εγκαταστάσεις της
τεί.
■
'..................
ΔΕΗ, γιατί αλλοιώς δα ήταν αδύνατή αφού δα αντίκειται
3. Π ροουειμένου για παραγωγή ηλεχτριχής ενέργειας από 'στις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του ίδιου άρδρου.
γεωδερμία η παραγωγή αυτή συνδυάζεται χαι με τις διατά
ξεις χου νόμου. 1475/84 «αξιοποίηση ‘ου γεωδερμιχού δυνα
μικού».'.1 _ λ.'.,· /
,xv:s
W;T
χ}::τίϊ Η
_■ Επιπλέον ορίζεται ότι σε χερίχτωση πθυ_η γεωδερμιχή πηγή μχορεί να αποδώσει ισχύ μεγαλύτερη αχό το εχιτρεχόμενο
όριο, η ΔΕΗ διχαιούται να αναλάόει την εκμετάλλευση του
χλεονάζοντος γεωδερμιχού δυναμικού. Εάν η ΔΕΗ 8εν ενδιαοέρετατ .τότε οι περιορισμοί, όσον αφορά την ισχύ της μονάδας
ηλεχτριοχαραγωγής του -χυτοπχραγωγεύ, δεν- ισχύουν. Η ρύδμιση αυτή χρέδηχε αναγκαία γιατί, δεν είναι δυνα
τόν χρτν αχό την πραγματοποίηση της αναγκαίας γεώτρησης
να είνοκ απόλυτα γνωστά τα τεχνικά χαρακτηριστικά . του
γεωδερμιχού ρευστού χου δα ευρεδεί χα: σε χερίχτωση χου
η δυναμικότητα της χηγής είναι σημαντική να είναι δυνατή
η χλήρης εκμετάλλευση αυτής.
4. Όσον αφορά την συμπαραγωγή με τις διατάξεις του
νοαου παρέχεται η δυνατότητσ στις Βιομηχανιχές Εχιχεισήσεις παράλληλα με την χαραγωγή δερμότητας να αναπτύξουν
χαι «τόχοση ηλεχτροχαρσγωγή, με σχοχό τη δελτίωση του
βαδμού αχοδόσεως της όλης εγχατάστασης, ενώ, πρακειμένου
για εχμεταλλούσεις υχοχαραγωγών του βιομηχανικού χυχλώματος ή ανάχτηση απωλειών δερμότητος, το διχαίωμα παραγωγης απο χυτές ηλεχτριχής ενέργειας παρέχεται χωρίς περι
ορισμό, προχειμένου να χαδίσταται δυνατή η χλήρης εκμε
τάλλευση χα: αξιοχοίησή. τους.
. .Διευκρινίζεται ότι ο: βιομηχανιχές επιχειρήσεις έχουν δι
καίωμα νσ ιδρύουν σταδμούς ηλεχτροχαραγωγής για την τροοοδότητη μιας συγχεχριαένης δισμηχανιχής μονάδας τους, στο
χώρο της οποίας δα χρσγρυατΟχοιείτεκ η ηλεχτροχαρσγωγή
χα: όχι να παράγουν ενέργεια σε μια μονάδα (εργοστάσιο)
χα: να το διαδέτουν σε άλλη ή άλλες μονάδες (εργοστάσια)
της ίδιας επιχείρησης ή δυγατρηεής τους.
5. Τέλος όσο αφορά τους ΟΤΑ χα: μόνο σ’ αυτούς χαι
στις επιχειρήσεις χου τυχόν δα ιδρύουν σύμφωνα με τις δια
τάξεις του Ν. Ί 416/84 μχ αποκλειστικό σκοχό την ηλεκ
τροπαραγωγή, παρέχεται το δικαίωμα να αναπτύξουν στα
δμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απορρίμματα ή
ίιεμάζα ή και από Αιολική Ενέργεια με σκοπό την πώλησή
της στη ΔΕΗ. χροκειμένου να μπορέσουν να τα αξ«ποιήσουν.
Επίσης στους ΟΤΑ παρέχεται η δυνατότητα με τις ίδιες
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'"Αρδρο'9:' *r '

; '· '
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Με το άρδρο αυτό ορίζεται ότι το γήπεδο που δα εγκα
τασταθεί ο σταδμός αυτοπαραγωγής πρέπει να βρίσκεται
σε επαφή με το γήπεδο της δέσης κατανάλωσης, ώστε να
αποφεύγονται τα'προβλήματα'που δημιΟυργούντα: αχέ
τήν
χατσκίχευή των αχαιτούμενων δικτύων για τη μεταφορά της
παραγόμενης ενέργειας αχό τη δέση'παραγωγής στη δέση
κατανάλωσης.
Υ . </.'/.·
Ειδικά όμως’ και' χροκειμένου για γεωδερμιχούς ή μι
κρούς υδροηλεκτρικούς σταδμούς είναι δυνβτόν Οι ανωτέρω
δέσεις να απέχουν μεταξύ τους.
·
·“ ■ Η ρύδμιση οπτή χρίδηκε αναγκαία για να αντιμετωπι
στεί η πολύ χιδατνή περίπτωση υχάρξεως χάχοιας απόστασης
μεταξύ δέσεως παραγωγής xm δέσεως κατανάλωσης. :
Για άρση των προβλημάτων που τυχόν δα δημ'-ουργηδούν
από μία πιδανή προσέγγιση των δικτύων τη ΔΕΗ με τα
δίχτυα του αυτοχαραγωγού ορίζεται ότι η ειδική άδεια που
απαιτείται δα χορηγείται ύστερα από γνώμη της ΔΕΗ.
^

Άρδρα 5, 6 χαι 7, 10, 11 χα: 12.

Με τα άρδρα οπτά ορίζεται η υποχρέωση των αυτοπα
ραγωγών να εφοδιάζονται με άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης
και λειτουργίας των στ αδαών τους, που χορηγούνται από
τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ύστερα από
γνώμη της ΔΕΗ, xat: Ot περιπτώσεις χου απαλλάσσονται
•αχέ αυτή την υποχρέωση.
Η άδεια ίδρυσης (άρδρο 5) σκοπεύει στην διερεύνηση της
σκοπιμότητας ίδρυσης τ:υ σταδμού χα: ορίζεται το περιεχό
μενο της σχετικής τεχνικοοικονομεκής προμελέτης που δα
υποβάλλεται και τα κριτήρια που δα εξετάζονται για τη χορήτη^ή-^;?·
Η άδεια εγχατάστασης (άρδρο 6) είναι συσχετισμένη με
.την συγκεκριμένη δέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο σταδ
μός και για τη χορήγηση της εξετάζονται η τεχνική αρτι
ότητα
του σταδμού και οι επιπτώσεις από τη λειτουργία
χυτού στο περιβάλλον.
Τέλος η άδεια λειτουργίας -χορηγείται ύστερα από την έ
ξαχρίβωση ότι ο σταδμός. όπως κατασκευάστηκε, μποει- να
λειτουργήσει.

Άρθρο 13.
II. το άοθρο 13‘βρί^τ*» η διαδικβσία χου **»«***: για
να ελεγχθούν οι μικροί σταθμό: χου σύμφωνα με
τι- διατάξεις των ά;·5:ον 11 χα: 12 τθυ νόμου χυτού αχ«/νχ£_ -jj-i- ϊτό την υχοχρέωτη να χάρουν άδε:σ εγκατάστασης
,.'4»-Γ{*;. Έ«! « η λειτουργία τους δημιουργεί χροδλήεχτσ στό χερ:6άλλον θα μχορεί ο Νομάρχης να τους ε" 2**Ct· 2Τ7ΓΟ TT7V 27Γ2λΑ7γΤ)·
—εσίττωση χυτή ο σταθμός θα χρέχε: να χάρε: άδεια
λειτυυσ-'ίας αχό το Υχουργείο Ενέργειας χα: Φυσικών Πόρων.
Εξ^τκούετχ. ότ! ο Τχουργός εξετάζων την σχετική αίτηση
τοε ενδιαοεροκένου για την χορήγηση της άδε:ας λειτουργίας
Ttw σταθμού του. θα μχορεί είτε να χορηγήσει την άδεια με
όρους, χεριορ-.σμούς κα: χρεϋχοθέσε:;. είτε να αρνηθε: να την
—-.....
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Άρθρο 14.
Με τ', άρθρο χυτό χαρέχετα: εξουσιοδότηση στον Τχουργό Ε
νέργεια; χαι Φυσικών Πόρων να ρυθμίζει με οχυρώσεις του
.<Lf—γ-τ δικαιολογητικών χα: κάθε άλλου σχετικού θέματος
γεα την έκδοση των -αδειών. Ομοίως με αχοφάσεις του Υχτχιργού Ενέργειας χαι Φυσικών Πόρων ρυθμίζονται οι κα
νονισμοί εγκατάστασης χα: λειτουργίας των σταθμών. Ομοίως
χαρέχετα*. εξουσιοδότηση στον Τχουργό Ενέργειας χαι Φυ
σικών Πόρων με Π-Δ. αφενός μεν να μεταβάλλει τα ανώ
τατα εχιτρεχόμενα όρια ισχύος των σταθμών ηλεχτροχαραγωγης χου έχουν θεσχισθεί για τις διάφορες καττγορίε;
σναθμών (άρθρο 2), αφετέρου ϊε να εχεχτείνει τις εξαίρετε'.;
αχό την υχοχρέωση εφοδιασμού με άδειες ίδρυσης, «γχατάστά
σης χαι λειτουργίας τους σε άλλες χχτηγορίες σταθμών (άρθρ>α 5, 6 και 7). ■
*
"
Άρθρο 15.
Σκοχός του άρ-Ssou είναι η χαροχή δυνατότητας στη ΔΕΗ
•ύστερα αχό σχετική αχόοαση του Υχουργού Ενέργειας χα:
Φυσικών Πόρων να ενεργοχοιεί τους ιδιωτιχούς σταθμούς των
χυτοχαρ αγωγών ισχύος χάνω αχό 500 KW σε χεριχτωση
εξαιρετικά έχταχτων συνθηκών. Τέ-οιες έχταχτες συνθήκες
τρέχει να δεχθούμε ότ: συντρέχουν χυρίως όταν, -αχό 6λά6ες
μεγαχων σταθμών της η των διχτυών μεταρΟράς της ή'ΔΕΗ
αδυνατεί να τροφοδοτήσει μια χεριοχή ή ολόχληρη τη χώρα
με την αχαραίτητη ηλεχτρική ενέργεια.
Σε χεριχτωση άρνησης των χυτοχχραγωγών να δέσουν σε
λειτοοργια τους χόριους η ερεδριχοός σταθμούς η ΔΕΗ μχορε: να χερτΟρίσε: ή να δεακόώει χχτά χροτεραιότητα την χαρσχη ρεύματος στη/ εχιχείρηση χου ανήκει ο σταθμός.
Εχίσης χροόλέχεται η αχοζημίωση του χυτοχαρ αγωγού για
τη-, τυχόν χαροχή στη ΔΕΗ της ηλεχτριχής ενέργειας χου
ττο χερισσεύε:.
Τα χυτά ισχύουν χα:
κτχ/.της ανάγκης.

την χεριχτωση γεν.χωτερης ε-

Άρθρο 16.

~

Με το άρθρο αυτό ορίζεται αχχγόρευση κατασκευής διχτυών
διανομής χατά μήκος η χάνω ή χάτω αχό δημόσιους ϊρόμους. αχό χλατείες. χα: λοιχούς χο:νόχρηστους χώρους.
Στην αταγόρευση αυτή δεν εμχίχτοον τα δίχτυα της ΔΕΗ
τα Br/.τυα φωτισμού οδών και χλατειών χτυ -ανήκουν στους
ΟΤΛ η τα A'.urv.x;: Ταμεία, χαθώ; χα: τα δίχτυα των
ηλεκτροκίνητων μαζικών μέσων μεταροράς (ηλεκτρικών
τρένων τρόλεΰ. τροχιοδρόμων).
'
Το μέτρο κρίθηκε αχαραίτητο γιατί η χατασχευή τέτοιων
-ίκτυων ατο ιδιώτες χα: κυρ ως υχόνειων δικτύων ενίέχετα: να οοοκαλέσε: ατυχήματα στις χεριχτώσεις εχταχευτ; ή
^κχατασχευής των δρόμων ή των χλατειών.
Σήαερα η χατασχευή τέτοιων διχτυών είναι «τιτρεχτή ύστεΡ·* χχό ειδιχή έγκριση χοο χαρέχεται με Διάταγμα χου χροτεινεται αχό τον Τχουργό Ενέργειας χα: Φυσιχών Πόρων.

Άρθρο 17.
-·>υ.
Με το άρθρο αυτό ορίζοντα, οι διοικητικές χυρώσεις χου
εχιίάλλοντα: στους χαφαόαίνοντες τις διατάξεις του νόμου
Χια-όώ; χα: η διαϊιχασίχ χροσρυγής χατά των σχετιχών αχτοάσεων εχιδολής αυτών.
Άρ-δρο 18.
Με το άρ-ύρο αυτό ορίζεται η υχοχρέωση των αυτοχαρβγωγών χου δια-3έτουν χύριους ή ερεδριχοός στα&μούς να εφοδια
στούν με άδεια λειτουργίας χβ&ώς χαι η χροδεσμία μέχα
στην οχοία ορείλσον να χάρουν την άδεια αυτή (1 χρόνο).
Ε/χίσης ορίστηκε η δ>αδ:χο*σία με την οχοία ο: στΟΒ&μοί χρέχε:
να εναρμονιστούν με τους σχετικούς κανονισμούς.
Άρ£ρα 19 και 20.
Με τα άρ-3ρα· άωτά ορίζοντα: ο: χαταργούμενες διατάξεις
χα. ο χρόνος έναρξης της ισχύος του νόμου.
Αέ>ήνα, 15 Ιουνίου 1985
Ο: Υ χουργοί
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Συνέργειας χα: Φυσικών Πόρων '
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΕΑΧΗΣ
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ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Εναλλαχτιχές μορρές ενέργειας χα: ρό&μισης -δεμάτων χαραγωγής ηλεχτριχής ενέργειας, -r·- ,
.» =
ί. Ν.Δ. υχ' αρ:-&. 349/22—2S. 11.69 (ΦΕΚ Α' 251)
Περί εγχαταπτάσεως σχαόμών χαραγουγής ηλεχτριχής ενέρ
γεια; εις μεγάλας ίιομηχανιχάς εχιχειρησεις.
. ,.ζ·..
Άρ-Spo 1.
1. Κατά χαρέχχλισιν των διατάξεων του άρθρου 2 του
Νόμου Ί 468/50, αχερ! ιδρύσεώς Δημοσίας
Βχιχειρήσεως
Ηλεκτρισμού)), ως ετροχοχοιη&η δια του άρύρου 1 -του Α
Ν. 1672/51, «χερ! τροχοχοιήσεως χα: συμχληρώσεως των
διατάξεων σου Νόμου 1468/50», των διατάξεων των χορ.
3 χα: 4 άρ-3ρ. 1 του ΝΑ.-3523/56, «χερί οργανώσεως της
διανοαής της ηλεχτριχής ενέργειας», ως χα: χάσης ετέρας
αντιθέτου διατάξεως χαι υχό τους όρους του άρθρου 3 τ«υ
χαρόντος, εχιτρέχετα: όχως μεγάλα: 6:ομηχανίχαι επχείρήσε:ς, εγχαθιστώσιν ίδιους θερμοηλεχτριχούς σταθμούς εντός
του εργοστασιακού των χώρου δια την καλυψιν των εις ηλεκ
τρικήν ενέργειαν αναγκών των.
.... .
2. Ο: όροι και οι χροΰχοθέσεις χαρακτηρισμού βιομηχα
νικών εχτχΐ:ρήσεων ως μεγάλων, καθοσίζσ^ται δια Β. Δ .'των.
εχδιδομένων χροτάσε: των Υχουργών Συντονισμού χα: Βιομη
χανίας.
·
' •3. Περί της συνδρομής των όρων και χροΰχοθέσεων της
χροηγουμένης χαραγράρου ε:ς εχάστην σνγκεκριαένην χερίχτωσιν εχδίδεται κοινή ατχόσασις των Υχουργών Συντονισμού χα:
Βιομηχανίας, δημοσιευόμενη εις την Εφημερίδα της Κυδερνήσεως.
...............
. .......
- 4. Η χατά την χροηγουμένην χαράγραοσν αχόφασις εχδίδετα: χατ’ εχτ-’μησιν τδία των δυνατοτήτων χαροχής· της α-· αγ-"
καιούσης ηλεχτριχής ενέργειας υχό τη; Δημοσίας Έύχ-.χι ρήσεως Ηλεκτρισμού, ως και της εχτδράσεως της τιμής της
ενέργειας εχι του κόστους χαραγωγής της ενδιαφερομένης.
δια την λήθιν της αδείας εχιχειρήσεως.
'Αρθρο 2.
Δια την κατασκευήν χα: λειτουργίαν των εν τω χροηγου-

