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 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 

και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δί−
κτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθ−
μίσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/72, 2009/73/ΕΚ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 
2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ» (ΕΕ L 
211 της 14.8.2009) και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση 
της Oδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211 της 14.8.2009).

Οι δραστηριότητες της παραγωγής, της προμήθειας, 
της αγοράς, της μεταφοράς και της διανομής Φυσικού 
Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της απο−
θήκευσης και της υγροποίησης Φυσικού Αερίου και της 
αεριοποίησης υγροποιημένου Φυσικού Αερίου εντός 
της Ελληνικής Επικράτειας ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου αυτού. Οι δραστηριότητες αυτές 
είναι κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία 
του Κράτους.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι όροι που 
χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν την ακό−
λουθη έννοια:

(α) Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Μεταφοράς: Οι διαχει−
ριστές που πιστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο Κε−
φάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στο Κεφάλαιο 
V της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.

(β) Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Συστήματος: Οι διαχειρι−
στές που πιστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 
14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στα άρθρα 13 και 
14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.

(γ) Δημόσιος Τομέας: Ο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 τομέας (Α΄ 28).

(δ) Διασυνδεμένο Σύστημα: Το σύστημα που αποτε−
λείται από αριθμό συστημάτων μεταφοράς και διανο−
μής ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου τα οποία 
συνδέονται μεταξύ τους με μία ή περισσότερες δια−
συνδέσεις.

(ε) Διαχειριστής Συστήματος Ενέργειας: Τα νομικά 
πρόσωπα που ασκούν, κατά τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου, καθήκοντα Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ή Διαχειριστή 
του ΑΣΦΑ ή Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(στ) Διαχειριστής Δικτύου Διανομής: Τα νομικά πρόσω−
πα που ασκούν, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ή Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένων των 
Διαχειριστών των Κλειστών Δικτύων Διανομής ηλεκτρι−
κής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

(ζ) Έλεγχος: Δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα που, 
είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα, και λαμ−
βανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών 
συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης καθορι−
στικής επιρροής της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, 
και ιδίως μέσω:

(αα) δικαιωμάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συ−
νόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επι−
χείρησης,

(ββ) δικαιωμάτων ή συμβάσεων που παρέχουν δυνα−
τότητα καθοριστικής επιρροής επί της σύνθεσης, της 
ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επι−
χείρησης.

(η) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η Παραγωγή, Μετα−
φορά, Διανομή και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 
ή Φυσικού Αερίου, καθώς και η Χρήση Εγκατάστασης 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και η Χρήση Εγκατά−
στασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.δ. 
210/1973, καθώς και στην καταβολή ειδικού τέλους, που 
ορίζεται σε 10% επί του αναλογικού μισθώματος, υπέρ 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού στα 
όρια των οποίων βρίσκεται ο χώρος εκμετάλλευσης.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 3175/2003, 
που προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 
3734/ 2009 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκμετάλ−
λευσης των γεωθερμικών πεδίων ασκείται, βάσει του 
Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, 
του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλ−
λευτικού Κώδικα, από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα αρμόδια 
όργανα, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι παρακολούθησης 
και ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και διαχείρισης 
των γεωθερμικών πεδίων μέσα στα διοικητικά όρια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές 
αρχές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή του ΙΓΜΕ.»

Άρθρο 181
Μεταλλευτικές – Λατομικές εργασίες εντός δασών –

δασικών εκτάσεων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 
998/1979 (Α΄289) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων δια της 
εξόρυξης, διαλογής, επεξεργασίας (μηχανικής, εμπλου−
τισμού, παραγωγής κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων) και αποκομιδής μεταλλευτικών ή 
λατομικών ορυκτών και προϊόντων επεξεργασίας τους, 
διάνοιξη οδών προσπέλασης, ανέγερση εγκαταστάσεων 
που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης αυτών 
εντός δασών ή δασικών εκτάσεων επιτρέπονται ελευ−
θέρως, εφόσον χορηγήθηκε η κατά την προηγούμενη 
παράγραφο έγκριση έρευνας.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 
(Α΄ 289) προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Εντός δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται 
στη ζώνη οριστικής παραχώρησης μεταλλευτικού χώ−
ρου, όπου ασκείται νόμιμη μεταλλουργική δραστηριότη−
τα, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να επιτρέπεται η 
απόθεση των καταλοίπων της μεταλλoυργικής δραστη−
ριότητας εν όλω ή εν μέρει σε χώρους που έχει προη−
γηθεί και ολοκληρωθεί η εξόρυξη του μεταλλεύματος, 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται 
στην έγκριση επέμβασης και στην απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων. Σε περίπτωση ακαταλληλότη−
τας ή ανεπάρκειας των χώρων αυτών είναι δυνατή η 
απόθεση των καταλοίπων σε άλλα τμήματα της παρα−
χωρηθείσας έκτασης κατόπιν αιτιολογημένης σχετικής 
εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών. Η ακριβής θέση, ο 
τρόπος και η διαδικασία της απόθεσης, καθώς και τα 
μέτρα αποκατάστασης και αναδάσωσης του χρησιμο−
ποιούμενου στην περίπτωση αυτή χώρου καθορίζονται 
με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Σε ανενεργά μεταλλεία και λατομεία και σε λατομεία 
για τα οποία δόθηκε στο παρελθόν παράταση λειτουρ−
γίας για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 ή του άρθρου 
7 του ν. 2837/2000 και για τα οποία είχε χορηγηθεί 
έγκριση επέμβασης επιτρέπεται η απόθεση, επεξεργα−

σία και αξιοποίηση αποβλήτων που προέρχονται από 
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) από 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως 
αυτό ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 3 της με αριθμ. 
36259/1757/Ε103/23.8.2010 (Β΄ 1312) απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο 
πλαίσιο της αποκατάστασης και αναδάσωσης των εκτά−
σεων αυτών και κατά τους όρους της οικείας απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Οι εγκαταστάσεις για 
τη λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρι−
σης έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απομακρύνονται 
με την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης.»

Άρθρο 182
Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό

λατομικών περιοχών

1. Παρατείνεται για πέντε ακόμη έτη από την έναρξη 
ισχύος του νόμου αυτού η προθεσμία καθορισμού των 
λατομικών περιοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, καθώς και η προθε−
σμία καθορισμού των θέσεων συγκέντρωσης λατομικών 
επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή 
της Αθήνας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του 
ν. 2702/1999.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η επιτροπή, που προβλέπεται από την προηγούμε−
νη παράγραφο, είναι οκταμελής, συγκροτείται με από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας 
και αποτελείται από έναν υπάλληλο:

1) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής, ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων,

2) της Διευθύνσεως Δασών της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας,

3) της Διευθύνσεως Τεχνικών Έργων της οικείας Περι−
φερειακής Ενότητας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή 
τοπογράφου μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού,

4) έναν εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δή−
μων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας 
τοπογράφου μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού,

5) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού, αρμόδιο για θέματα αρχαιοτήτων,

6) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, ειδικό−
τητας μηχανικού, κατά προτίμηση πολεοδόμου χωρο−
τάκτη,

7) έναν υπάλληλο του ΙΓΜΕ ειδικότητας γεωλόγου ή 
μηχανικού μεταλλείων και

8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόμενο από την 
Τ.Ε.Δ.Κ. της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από 
τον αρμόδιο Υπουργό, των περιπτώσεων 3, 4, 6 και 8 από 
τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, της περίπτωσης 2 
από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης και της περίπτωσης 7 από τη Διοίκηση 
του ΙΓΜΕ.

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 
τα 5/8 των μελών και οι αποφάσεις της λαμβάνονται 
κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Πρόεδρος της 
επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σε περί−
πτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.


