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Απιθμόρ 151 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΔΧ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2003 ΜΔΥΡΙ 2012 

________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 70Α(2) 
 

122(Ι) ηνπ 2003 
239(Ι) ηνπ 2004 
143(Ι) ηνπ 2005 
173(Ι) ηνπ 2006 

92(Ι) ηνπ 2008 
211(Ι) ηνπ 2012. 

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 70Α(2) ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 
2003 κέρξη 2012, εθδίδεη ην παξφλ Γηάηαγκα. 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Λήμεο ηεο Πεξηφδνπ Αηθλίδηαο Κξίζεο ζηελ 

Δλεξγεηαθή Αγνξά Γηάηαγκα ηνπ 2014. 
  
Δξκελεία. 2.-(1)  ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 
  

122(Ι) ηνπ 2003 
239(Ι) ηνπ 2004 
143(Ι) ηνπ 2005 
173(Ι) ηνπ 2006 

92(Ι) ηνπ 2008 
211(Ι) ηνπ 2012. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπο ηνπ 2003 κέρξη 2012, 
φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

      (2)  Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ εξκελεχεηαη ζην παξφλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζε απηνχο ζην Νφκν. 

  
Καηάζηαζε 
έθηαθηεο αλάγθεο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο  
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
15. 7.2011. 

3.  Λφγσ ηεο αηθλίδηαο θξίζεο ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηα γεγνλφηα ηεο 
11εο Ινπιίνπ 2011 θαη πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο δπλακηθφηεηαο ζηελ 
παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, ν Τπνπξγφο, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηε ΡΑΔΚ θαη ηνλ ΓΜΚ, εμέδσζε 
ην «πεξί δηαζθάιηζεο ηθαλνπνηεηηθήο παξνρήο ειεθηξηζκνχ ζηε Γεκνθξαηία Γηάηαγκα, ηνπ 2011» 
κε ην νπνίν έδσζε εληνιή ζηε ΡΑΔΚ λα επηιεθζεί ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
απαηηνχκελεο λέαο παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ Νφκνπ. 

  
Σεξκαηηζκφο 
Ιζρχνο 
Γηαηάγκαηνο. 

4.  Λακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο ΡΑΔΚ, φηη κε ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ κέηξσλ δελ 
απεηιείηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ππάξρεη επάξθεηα ζηελ 
παξαγσγή ειεθηξηζκνχ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ζηε δήηεζε ειεθηξηζκνχ, ν Τπνπξγφο, κεηά 
απφ δηαβνχιεπζε κε ηε ΡΑΔΚ, θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αηθλίδηαο θξίζεο ζηελ ελεξγεηαθή 
αγνξά θαη ηελ επαλαθνξά ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο ζηε ζπλήζε θαηάζηαζε. 

  
Καηάξγεζε. 5.  Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ην πεξί Γηαζθάιηζεο 

Ιθαλνπνηεηηθήο Παξνρήο Ηιεθηξηζκνχ ζηε Γεκνθξαηία Γηάηαγκα ηνπ 2011 θαηαξγείηαη. 
  
Έλαξμε ηζρχνο. 6.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο. 
 

________________ 

Έγηλε ζηηο 6 Μαξηίνπ 2014. 
ΓΔΧΡΓΙΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΗ, 

Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


