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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η γεωθερµική ενέργεια αποτελεί ήπια και ανανεώσι�η
πηγή ενέργειας, η οποία λόγω του ελάχιστου, αν όχι µη-
δενικού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος που έχει, µπο-
ρεί να συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην ενεργειακή αυ-
τονοµία και κατά συνέπεια στην ενεργειακή ασφάλεια ε-
νός κράτους. 
Η Ελλάδα, λόγω των κατάλληλων γεωλογικών συνθη-

κών, διαθέτει πλούσιο γεωθερµικό δυναµικό και θεωρεί-
ται από τις πλέον ευνοηµένες χώρες παγκοσµίως. Έως
σήµερα, σε 30 περιοχές σε όλη τη χώρα έχουν εντοπι-
στεί γεωθερµικά πεδία τα οποία µπορούν να αξιοποιη-
θούν για άµεσες χρήσεις, µε ήπιο περιβαλλοντικό απο-
τύπωµα, και να καλύψουν µια σειρά από ενεργειακές α-
νάγκες (π.χ. θέρµανση ιχθυοκαλλιεργειών, θερµοκηπια-
κές καλλιέργειες, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρ-
µανση και ψύξη κατοικιών, σχολείων και νοσοκοµείων α-
φαλάτωση νερού, λειτουργία λουτροθεραπευτικών ε-
γκαταστάσεων κλπ) και να παίξουν καθοριστικό ρόλο
στην ενεργειακή αυτονοµία των περιοχών σε διάφορους
παραγωγικούς τοµείς: στον πρωτογενή τοµέα, µε τη µεί-
ωση του ενεργειακού κόστους στη γεωργία και τις ι-
χθυοκαλλιέργειες, στη µεταποίηση, καθώς και στη θέρ-
µανση κατοικιών, σχολείων και νοσοκοµείων. Η αξιοποί-
ηση της γεωθερµίας µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά και
ποικιλοτρόπως στην οικονοµική ανάπτυξη ευρύτερων
περιοχών και στη δηµιουργία πυρήνων οικονοµικής δρα-
στηριότητας. 
Ενδεικτικά, η ανάπτυξη της γεωθερµίας µπορεί να

συµβάλλει: 
• στην οικονοµική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επί-

πεδο 
• στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
• στη µείωση χρήσης ορυκτών καύσιµων σε εθνικό επί-

πεδο 
• στη µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
• στην αειφόρα ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών 
• στην παραγωγή εκτός εποχής αγροτικών προϊόντων 
• στη µείωση εισαγωγών και στην αύξηση των εξαγω-

γών αγροτικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο 
• στην περαιτέρω αύξηση του ιαµατικού τουρισµού 
Είναι όµως γεγονός, ότι παρά τη δυναµική της γεω-

θερµίας, σε περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό επίπεδο,
δεν έχει αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά, παρά τα πολλα-
πλά οφέλη της και παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και
καινοτοµίες, οι οποίες έχουν καταστήσει δυνατή την α-
ποδοτική εκµετάλλευση της.

Με το νοµοσχέδιο για τη γεωθερµική ενέργεια, το θε-
σµικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις
διεθνείς πρακτικές, γίνεται ευέλικτο ώστε να απελευθε-
ρώνεται το γεωθερµικό δυναµικό στο τοπικό παραγωγι-
κό δυναµικό και θέτει αυστηρούς κανόνες ώστε να απο-
τραπούν οι αρνητικές εµπειρίες προηγούµενων ετών και
να καλλιεργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης µε τις τοπικές κοι-
νωνίες για την αξιοποίηση αυτής της µορφής ΑΠΕ. 
Οι βασικοί άξονες του νοµοσχεδίου είναι οι εξής:
1. Τροποποιείται η κατηγοριοποίηση των γεωθερµικών

πεδίων. Πιο συγκεκριµένα, τα γεωθερµικά πεδία θα δια-
κρίνονται σε τοπικού (θερµοκρασία ρευστού 30°C -90°C)
και εθνικού ενδιαφέροντος (θερµοκρασία ρευστού άνω
των 90°C). Επιπρόσθετα, οι ευρύτεροι χώροι µέσα στους
οποίους υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας γεωθερµικού
δυναµικού θερµοκρασίας έως 90°C και δεν έχουν ακόµη
χαρακτηριστεί µε ΦΕΚ, ορίζονται ως «Περιοχές Γεωθερ-
µικού Ενδιαφέροντος» (ΠΓΘΕ).

2. Αυξάνεται η ελάχιστη θερµοκρασία καθορισµού γε-
ωθερµικού δυναµικού κατά 5°C, δηλαδή από τους 25°C,
αναπροσαρµόζεται στους 30°C, παρέχοντας τη δυνατό-
τητα αξιοποίησης αρκετών αγροτικών γεωτρήσεων για
άρδευση. Επιπλέον, θεσµοθετείται η σύσταση Επιτρο-
πών Αντιµετώπισης Προβληµάτων Αξιοποίησης Γεωθερ-
µικού Δυναµικού και Διαχείρισης Υδάτων, µε σκοπό την
εξέταση σχετικών προκλήσεων. 

3. Διευκρινίζεται στους ορισµούς η έννοια της «Εκµε-
τάλλευσης» του γεωθερµικού δυναµικού ως το σύνολο
των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγική
άντληση του προϊόντος και παραπροϊόντων και την α-
σφαλή διάθεση του υποπροϊόντος σε σχέση µε την έν-
νοια της «Διαχείρισης», που ορίζεται ως το σύνολο των
δραστηριοτήτων που ρυθµίζουν την εκµετάλλευση του
γεωθερµικού ρευστού από τα υπόγεια γεωθερµικά συ-
στήµατα, µε σκοπό τη βιώσιµη - ορθολογική και ολοκλη-
ρωµένη αξιοποίησή του.

4. Η αρµοδιότητα για την έρευνα, εκµετάλλευση και
διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού στα πεδία εθνι-
κού ενδιαφέροντος και στις µη χαρακτηρισµένες περιο-
χές ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι η έρευνα µπορεί να
συνυπάρχει µε την εκµετάλλευση, καθώς, σε περίπτωση
που εντοπιστεί γεωθερµικό δυναµικό κατά τη διάρκεια
της έρευνας, επιτρέπεται πιλοτική εκµετάλλευση, µε την
καταβολή σχετικού µισθώµατος. 

5. Η αρµοδιότητα για την έρευνα, εκµετάλλευση και
διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού στα πεδία τοπι-
κού ενδιαφέροντος και στις ΠΓΘΕ παραµένει στην οικεία
αποκεντρωµένη διοίκηση, η οποία καλείται να λειτουρ-
γήσει ως φορέας διαχείρισης των πεδίων αρµοδιότητας
της, αναλαµβάνοντας ρυθµιστικό και συντονιστικό ρόλο,
µε σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερµικού
δυναµικού. 

6. Στα τοπικού ενδιαφέροντος πεδία, η διαδικασία εκ-
µίσθωσης απλοποιείται, καθώς σε περίπτωση αίτησης
ενδιαφεροµένου, η οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση προ-
χωρεί σε δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, διάρκειας 30 ηµερών, η οποία δηµοσιοποιείται µε
ανάρτηση στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας, καθώς
και στον ιστότοπο αυτής και κοινοποιείται στους οικεί-
ους Δήµους. Επίσης η αποκεντρωµένη διοίκηση δύναται
να εκµισθώνει το δικαίωµα έρευνας σε τµήµα των γεω-
θερµικών πεδίων ή ΠΓΘΕ µε σκοπό µόνο το δικαίωµα εκ-
µετάλλευσης.



7. Σε περίπτωση που η µίσθωση του δικαιώµατος εκµε-
τάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού πραγµατοποιείται
για τον σκοπό κάλυψης θερµικών αναγκών σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς
και κέντρων υγείας και νοσοκοµείων, δεν υφίσταται υπο-
χρέωση προσκόµισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέ-
λεσης της σύµβασης µίσθωσης, καθώς και καταβολής µι-
σθώµατος. 

8. Η διάρκεια της µίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας
ορίζεται µέχρι πέντε (5) έτη �ε δικαίωµα µονοµερούς πα-
ράτασης από το µισθωτή για δύο (2) επιπλέον έτη για τα
πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και µέχρι τρία (3) έτη �ε
δικαίωµα µονοµερούς παράτασης από το µισθωτή για έ-
να (1) επιπλέον έτος, για τα πεδία τοπικού ενδιαφέρο-
ντος. Περαιτέρω, η διάρκεια µίσθωσης του δικαιώµατος
διαχείρισης και εκµετάλλευσης ή µόνον εκµετάλλευσης
ορίζεται µέχρι τριάντα (30) έτη, �ε δικαίωµα µονοµερούς
παράτασης από το µισθωτή µέχρι είκοσι (20) επιπλέον έ-
τη.

9. Η αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού στα πεδία
αρµοδιότητας του συντονιστή της αποκεντρωµένης διοί-
κησης, θα γίνεται στο πλαίσιο Σχεδίων Ανάπτυξης Γεω-
θερµικού Δυναµικού, µε απώτερο σκοπό την ορθολογική
χρήση του και την προστασία της ανανεωσιµότητας του
φυσικού πόρου.

10. Επαναπροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δι-
καιώµατα των µισθωτών γεωθερµικού δυναµικού, στο
πλαίσιο διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος και
προώθησης των επενδύσεων στον τοµέα της γεωθερ-
µίας.

11. Δηµιουργείται Εθνικό Μητρώο Σηµείων Αξιοποίη-
σης Γεωθερµίας (ΕΜΣΑΓΕ) και συνοδή διαδικτυακή πύλη
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κα-
ταγραφή του συνόλου των γεωτρήσεων και των εγκατα-
στάσεων άντλησης και επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν
κατασκευαστεί µε σκοπό την αξιοποίηση γεωθερµικού
δυναµικού στην χώρα. Αντίστοιχα, δηµιουργείται Εθνικό
Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερµι-
κών Σηµείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ) και συνοδή διαδικτυακή πύλη
στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για την καταγραφή του συνόλου των
Θερµών Πηγών της χώρας, καθώς και των σταθµών πα-
ρακολούθησης των γεωθερµικών πεδίων.

12. Έµφαση δίνεται στο ρόλο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ως ο θε-
σµοθετηµένος σύµβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε
θέµατα γεωθερµίας και στη συνεργασία της µε το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µε τις απο-
κεντρωµένες διοικήσεις για την υποστήριξη του έργου
της διαχείρισης των γεωθερµικών πεδίων.

13. Παρέχεται η δυνατότητα στις αποκεντρωµένες δι-
οικήσεις να επιλέξουν, πέραν της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., επιστηµο-
νικούς συµβούλους από οποιονδήποτε επιστηµονικό, ε-
ρευνητικό ή ακαδηµαϊκό φορέα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., είτε
ακόµη και µεµονωµένους επιστήµονες, προκειµένου να
βοηθηθούν στο έργο τους.

14. Επιχειρείται η οµαλή µετάβαση από το προϊσχύον
στο νέο νοµικό πλαίσιο, µε τις µεταβατικές διατάξεις.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι όπου αναγράφεται στο κεφά-

λαιο Β η φράση «του παρόντος» χωρίς άλλο προσδιορι-
σµό, αναφέρεται στο οικείο άρθρο. 
Επί των διατάξεων κατ’ άρθρο:

Άρθρο 1

Στο άρθρο αυτό ουσιαστικά επαναλαµβάνονται οι δια-

τάξεις του άρθρου 1 του ν. 3175/2003. Συγκεκριµένα, α-
ναφέρεται ο σκοπός του νόµου, που αποβλέπει στην ορ-
θολογική αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού της
χώρας. Η έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεω-
θερµικού δυναµικού θεωρούνται δηµόσιας ωφέλειας.
Με τη διάταξη της παραγράφου 2 παρέχεται η δυνατό-

τητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ο-
ρίζει, κατά περίπτωση, την προτεραιότητα του δικαιώµα-
τος διαχείρισης και εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυ-
ναµικού έναντι του δικαιώµατος εκµετάλλευσης άλλων
µεταλλευτικών ή λατοµικών ορυκτών, µε κριτήριο τη ση-
µασία για την εθνική οικονοµία. 

Άρθρο 2

Στο άρθρο αυτό διατυπώνονται οι ορισµοί για την ε-
φαρµογή του νόµου, κατ’ αντιστοιχία µε την ορολογία
του άρθρου 2 του ν. 3175/2003 (Α΄207). 
Επαναδιατυπώνονται οι ορισµοί βασικών εννοιών (γε-

ωθερµικό δυναµικό, γεωθερµικό πεδίο, προϊόν, παρα-
προϊόντα, υποπροϊόν). Για πρώτη φορά ορίζεται η Περιο-
χή Γεωθερµικού Ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) ως ο ευρύτερος
χώρος µέσα στον οποίο υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας
γεωθερµικού δυναµικού θερµοκρασίας έως 90°C. Επί-
σης, διαφοροποιείται η έννοια της εκµετάλλευσης από
την έννοια της διαχείρισης και τονίζεται ότι η διαχείριση
αναφέρεται στο σύνολο του πεδίου.
Ως προς την κατηγοριοποίηση των γεωθερµικών πε-

δίων, καταργείται η διάκριση σε πεδία χαµηλής και υψη-
λής θερµοκρασίας, καθώς και σε βεβαιωµένα και πιθανά.
Τα γεωθερµικά πεδία πλέον διακρίνονται ως τοπικού και
εθνικού ενδιαφέροντος. Στα τοπικού ενδιαφέροντος η
θερµοκρασία του προϊόντος κυµαίνεται από 30°C έως
και 90°C και στα εθνικού ενδιαφέροντος η θερµοκρασία
αυτή υπερβαίνει τους 90°C.
Στις παραγράφους 3-5 περιγράφεται η διαδικασία χα-

ρακτηρισµού των γεωθερµικών πεδίων και των ΠΓΘΕ,
µέσω υπουργικών αποφάσεων.

Άρθρο 3

Στο άρθρο αυτό επαναλαµβάνεται η ρύθµιση του άρ-
θρου 3 του ν. 3175/2003, σχετικά µε τον καθορισµό των
εφαρµοζοµένων διατάξεων, πέραν του παρόντος.
Επίσης, στην παράγραφο 2 ορίζεται η δυνατότητα ά-

σκησης των δικαιωµάτων έρευνας, εκµετάλλευσης και
διαχείρισης του γεωθερµικού δυναµικού από το ίδιο το
Δηµόσιο ή εκµίσθωσης αυτών.
Επίσης, στην παράγραφο 4 ορίζεται πως η αδειοδότη-

ση εγκαταστάσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση του ε-
νεργειακού προϊόντος ή των παραπροϊόντων δεν ορίζε-
ται από τις συγκεκριµένες διατάξεις αλλά οι εφαρµοζό-
µενες διατάξεις διαφέρουν ανάλογα µε το είδος της ε-
γκατάστασης και τον τρόπο της περαιτέρω αξιοποίησης.
Δηλαδή, η διαδικασία αδειοδότησης θα είναι διαφορετι-
κή αν υπάρξει εγκατάσταση θερµοκηπίου, ξηραντηρίου,
µονάδας αφαλάτωσης, µονάδας ηλεκτροπαραγωγής
κ.λπ..

Άρθρο 4

Καθορίζεται ρητά η αρµοδιότητα του συντονιστή της
αποκεντρωµένης διοίκησης στα πεδία τοπικού ενδιαφέ-
ροντος και στις ΠΓΘΕ, ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος
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και Ενέργειας διατηρεί την αρµοδιότητα στα πεδία εθνι-
κού ενδιαφέροντος και στις µη χαρακτηρισµένες περιο-
χές. 

Άρθρο 5

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ότι το δικαίωµα έρευνας,
εκµετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού
στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και στις µη χαρακτηρι-
σµένες περιοχές εκµισθώνεται µετά από διαγωνισµό.
Ειδικότερα στις παραγράφους 2 και 3 καθορίζονται τα

σηµεία συναγωνισµού και τα βασικά κριτήρια επιλογής
των διαγωνιζοµένων, στην περίπτωση εκµίσθωσης του
δικαιώµατος έρευνας, καθώς και εκµετάλλευσης και δια-
χείρισης αντίστοιχα.
Στις παραγράφους 4 και 5 ορίζεται η διάρκεια της µί-

σθωσης. Στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και στις µη
χαρακτηρισµένες περιοχές το δικαίωµα έρευνας εκµι-
σθώνεται για διάστηµα έως πέντε (5) ετών, �ε δικαίωµα
µονοµερούς παράτασης από το µισθωτή για δύο (2) επι-
πλέον έτη, ενώ το δικαίωµα διαχείρισης και εκµετάλλευ-
σης ή µόνον εκµετάλλευσης εκµισθώνεται για διάστηµα
έως τριάντα (30) ετών, �ε δικαίωµα µονοµερούς παράτα-
σης από το µισθωτή µέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη.
Στην παράγραφο 6 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση κανονιστικής από-
φασης, µε την οποία θα ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι
εκµίσθωσης και η σχετική διαγωνιστική διαδικασία, σύµ-
φωνα µε τις ρυθµίσεις των διατάξεων του παρόντος. Ε-
πισηµαίνεται ότι στην απόφαση αυτή, εκτός των άλλων,
θα καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των κριτη-
ρίων συναγωνισµού, δυνατότητα η οποία δεν υπήρχε µε
το µέχρι σήµερα υφιστάµενο καθεστώς.
Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι οι προσφορές του δια-

γωνισµού θα αξιολογούνται από Επιτροπή, στην οποία
θα συµµετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος του
Ε.Α.Γ.Μ.Ε., ενώ στην παράγραφο 8 περιγράφεται η δια-
δικασία µετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου. Ειδικό-
τερα όσον αφορά την περίπτωση που ο εκµισθωτής προ-
τείνει σχέδιο ορθολογικής εκµετάλλευσης του πεδίου,
το οποίο υποχρεούται να τηρήσει ο µισθωτής µε την κα-
τασκευή των σχετικών υποδοµών, αν τη διαχείριση του
πεδίου την διατηρεί ο µισθωτής της εκµετάλλευσης, δε-
σµεύεται έναντι του εκµισθωτή για τη ποσότητα του γε-
ωθερµικού δυναµικού που ο εκµισθωτής δύναται να µι-
σθώσει σε τρίτους για την πληρέστερη αξιοποίηση του
πεδίου.
Στην παράγραφο 9 προβλέπεται η δυνατότητα πιλοτι-

κής εκµετάλλευσης εφόσον έχει εντοπιστεί γεωθερµικό
δυναµικό κατά την ερευνητική περίοδο. Στην περίπτωση
αυτή, αφενός υφίσταται υποχρέωση καταβολής µισθώ-
µατος, αφετέρου εκµισθώνεται το δικαίωµα διαχείρισης
και εκµετάλλευσης του καταρχήν εντοπισµένου πεδίου,
χωρίς να απαλλάσσεται ο µισθωτής από τις υποχρεώ-
σεις που έχει αναλάβει σχετικά µε την έρευνα του πεδί-
ου. 
Περαιτέρω, στις παραγράφους 10-12 ρυθµίζονται θέ-

µατα που αφορούν την αξιοποίηση τυχόν περίσσειας γε-
ωθερµικού δυναµικού, την υποχρέωση του µισθωτή για
τη λήψη αδειών και εγκρίσεων, καθώς και τη µη δυνατό-
τητα εκµίσθωσης του δικαιώµατος διαχείρισης ανεξάρ-
τητα από το δικαίωµα εκµετάλλευσης. Διευκρινίζεται ότι
όταν εκµισθώνεται και το δικαίωµα διαχείρισης, ο εκµι-
σθωτής έχει τη δυνατότητα παρεµβάσεων, για λόγους

δηµοσίου συµφέροντος και ιδίως όταν διαπιστώνονται
φαινόµενα πληµµελούς άσκησης του δικαιώµατος δια-
χείρισης, προκειµένου να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά
το γεωθερµικό δυναµικό.
Τέλος, στην παράγραφο 13 δίδεται η δυνατότητα διε-

νέργειας γεωθερµικών ερευνών εκ µέρους του Δηµοσί-
ου σε Δηµόσιους Ερευνητικούς Φορείς, Ινστιτούτα και
Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση της
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Το δικαίωµα της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. να διενεργεί γεω-
θερµικές έρευνες δεν θίγεται από την παρούσα διάταξη,
αντιθέτως µπορεί να διενεργεί τις έρευνες αυτές παράλ-
ληλα µε τους ανωτέρω φορείς. 

Άρθρο 6

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ότι το δικαίωµα έρευνας,
εκµετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού
είτε υπόγειου είτε από επιφανειακή εκροή στα πεδία το-
πικού ενδιαφέροντος και στις ΠΓΘΕ εκµισθώνεται µετά
από διαγωνισµό ή µετά από δηµόσια πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος, σε περίπτωση που προηγηθεί αί-
τηση ενδιαφεροµένου. Ο αριθµός των µισθωτών εξαρτά-
ται από την αιτούµενη ποσότητα σε συνδυασµό µε τη
συνολική δυνατότητα γεωθερµικού δυναµικού του εκά-
στοτε πεδίου.
Για τον καθορισµό των σηµείων συναγωνισµού και των

βασικών κριτηρίων επιλογής των διαγωνιζοµένων, στην
περίπτωση εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας, καθώς
και εκµετάλλευσης και διαχείρισης αντίστοιχα, εφαρµό-
ζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5.
Στις παραγράφους 3 και 4 ορίζεται η διάρκεια της µί-

σθωσης. Στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις
ΠΓΘΕ το δικαίωµα έρευνας εκµισθώνεται για διάστηµα
έως τριών (3) ετών, µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης
από το µισθωτή για ένα (1) επιπλέον έτος, ενώ το δικαί-
ωµα διαχείρισης και εκµετάλλευσης ή µόνον εκµετάλ-
λευσης εκµισθώνεται για διάστηµα έως τριάντα (30) ε-
τών, µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης από το µισθω-
τή µέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη.
Στις παραγράφους 5-7 περιγράφεται η διαδικασία εκµί-

σθωσης µετά από δηµόσια πρόσκληση, κατόπιν αίτησης
ενδιαφεροµένου, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις
και προθεσµίες για τις ενέργειες της αποκεντρωµένης
διοίκησης. Επισηµαίνεται ότι προβλέπεται κοινοποίηση
της δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και στον οικείο Δήµο, προκειµένου να υπάρξει ευρύτερη
διάχυση της πληροφορίας στις τοπικές κοινωνίες. Σε κά-
θε περίπτωση, η κοινοποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις
προθεσµίες ενεργειών της αποκεντρωµένης διοίκησης. 
Στην παράγραφο 8 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση κανονιστικής από-
φασης, µε την οποία θα ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι
εκµίσθωσης και η σχετική διαγωνιστική διαδικασία, σύµ-
φωνα µε τις ρυθµίσεις των διατάξεων του παρόντος. Ό-
πως προαναφέρθηκε και στην ανάλυση των διατάξεων
του άρθρου 5, στην κανονιστική απόφαση, εκτός των άλ-
λων, θα καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των κρι-
τηρίων συναγωνισµού, δυνατότητα η οποία δεν υπήρχε
µε το µέχρι σήµερα υφιστάµενο καθεστώς.
Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι οι προσφορές του δια-

γωνισµού θα αξιολογούνται από Επιτροπή, στην οποία
δύναται να συµµετέχει εκπρόσωπος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., ενώ
στην παρ. 10 προβλέπεται η αναλογική εφαρµογή των
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παραγράφων 8-12 του άρθρου 5 και στις µισθώσεις αρ-
µοδιότητας του συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκη-
σης.
Στην παράγραφο 11 προβλέπεται η δυνατότητα της α-

ποκεντρωµένης διοίκησης να εκµισθώνει το δικαίωµα έ-
ρευνας σε τµήµα των γεωθερµικών πεδίων ή ΠΓΘΕ µε
σκοπό µόνο το δικαίωµα εκµετάλλευσης. Σε αυτή την
περίπτωση το δικαίωµα της διαχείρισης παραµένει υπο-
χρεωτικά στην αποκεντρωµένη διοίκηση.
Στην παράγραφο 12 διευκρινίζεται ότι η κατασκευή,

συντήρηση και αντικατάσταση έργου εκµετάλλευσης γε-
ωθερµικού δυναµικού παλαιού έργου από νεώτερο δεν
θεωρείται έρευνα. 
Στην παράγραφο 13, αντίστοιχα µε τη ρύθµιση της

παρ. 13 του άρθρου 5 για τα πεδία εθνικού ενδιαφέρο-
ντος και τις µη χαρακτηρισµένες περιοχές, δίδεται η δυ-
νατότητα διενέργειας γεωθερµικών ερευνών εκ µέρους
του Δηµοσίου σε Δηµόσιους Ερευνητικούς Φορείς, Ινστι-
τούτα και Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, κατόπιν έγκρισης του
συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, µε-
τά από εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Το δικαίωµα της
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. να διενεργεί γεωθερµικές έρευνες δεν θίγε-
ται από την παρούσα διάταξη, αντιθέτως µπορεί να διε-
νεργεί τις έρευνες αυτές παράλληλα µε τους ανωτέρω
φορείς.
Στην παράγραφο 14 προβλέπεται η δυνατότητα µίσθω-

σης του εντοπιζόµενου σε γεωτρήσεις µε θερµοκρασία
ρευστού θερµοκρασίας 30°C -90°C γεωθερµικού δυναµι-
κού για ίδια χρήση και στην παράγραφο 15 η υποχρέωση
του µισθωτή για τη λήψη αδειών και εγκρίσεων.
Τέλος, η παράγραφος 16 καλύπτει την περίπτωση που

η µίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης γεωθερµι-
κού δυναµικού πραγµατοποιείται για τον σκοπό κάλυψης
θερµικών αναγκών σχολείων προσχολικής, πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς κέντρων
υγείας και νοσοκοµείων, οπότε δεν υφίσταται υποχρέω-
ση προσκόµισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
της σύµβασης µίσθωσης, καθώς και καταβολής µισθώµα-
τος. 

Άρθρο 7

Καθιερώνεται υποχρέωση των αποκεντρωµένων διοι-
κήσεων της χώρας να ενηµερώνουν ετησίως το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα πεπραγµένα
του προηγούµενου έτους για τα πεδία και τις ΠΓΘΕ, χω-
ρικής τους αρµοδιότητας. 
Επίσης, προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση

των αποκεντρωµένων διοικήσεων για κατάθεση στην αρ-
µόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, Σχεδίου Ανάπτυξης Γεωθερµικού Δυναµικού
(ΣΑΓΔ), το οποίο περιλαµβάνει δράσεις έρευνας και εκ-
µετάλλευσης όπως ενδεικτικά αίτηµα καθορισµού νέων
ΠΓΘΕ ή αύξησης του προς εκµετάλλευση δυναµικού σε
ένα γεωθερµικό πεδίο. Τα ΣΑΓΔ, τα οποία αποτελούν ερ-
γαλεία ορθολογικής διαχείρισης των γεωθερµικών πό-
ρων, κατατίθενται ανά πενταετία ή και εκτάκτως, ανάλο-
γα µε τις εκάστοτε περιστάσεις. 
Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας για έκδοση κανονιστικής απόφασης,
µε την οποία θα ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι λε-
πτοµέρειες σχετικά µε τις ετήσιες πεπραγµένων, και τα
ΣΑΓΔ. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου, το πρώτο
ΣΑΓΔ θα πρέπει να κατατεθεί εντός πενταετίας από την
ψήφιση του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 8

Στο άρθρο αυτό καταγράφονται οι κύριες υποχρεώ-
σεις των µισθωτών, οι οποίες θα ενσωµατώνονται υπο-
χρεωτικά στις οικείες συµβάσεις, καθώς και τα δικαιώµα-
τα τους.
Πέραν της επαναδιατύπωσης των υποχρεώσεων, που

προβλέπονταν στο άρθρο 6 του ν. 3175/2003 (περί κατά-
θεσης εγγυητικών επιστολών για καλή εκτέλεση των ό-
ρων των συναπτόµενων συµβάσεων, πιστής εφαρµογής
των σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών,
συµµόρφωσης στον Κανονισµό Γεωθερµικών Εργασιών
και στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Ερ-
γασιών, καθώς και εφοδιασµού µε τις προβλεπόµενες α-
πό την ισχύουσα νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις) περι-
γράφεται αναλυτικότερα η υποχρέωση καταβολής ετήσι-
ου αναλογικού µισθώµατος µε βάση την καταναλισκόµε-
νη ενέργεια, από την έναρξη της εκµετάλλευσης, καθώς
και ελάχιστου αναλογικού µισθώµατος σε ποσοστό 30%
της προβλεπόµενης από τη σύµβαση κατανάλωσης, υπο-
χρέωση που άρχεται δύο έτη µετά την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι δεν οφείλεται µίσθωµα

κατά την περίοδο της έρευνας, µε την εξαίρεση της πε-
ρίπτωσης πιλοτικής εκµετάλλευσης. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τα µισθώµατα, προβλέπεται η

βεβαίωση ποσοστών 10% και 5% επί των ετήσιων αναλο-
γικών µισθωµάτων γεωθερµικού πεδίου, ανεξαρτήτως
αρµοδιότητας, υπέρ του πρωτοβάθµιου ΟΤΑ, στα όρια
του οποίου βρίσκεται η γεωθερµική εκµετάλλευση, κα-
θώς και υπέρ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. αντίστοιχα. 
Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής αναλο-

γικού µισθώµατος και στην περίπτωση όπου την εκµε-
τάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού συµπαράγεται κά-
ποιο παραπροϊόν που αξιοποιείται για εµπορική ή βιοµη-
χανική χρήση. Η υποχρέωση καταβολής µισθώµατος υ-
φίσταται από την έναρξη εκµετάλλευσης του παραπροϊ-
όντος και ο υπολογισµός του µισθώµατος πραγµατοποι-
είται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που ισχύουν α-
νά περίπτωση. Ενδεικτικά παραπροϊόντα που µπορούν
να συµπαραχθούν κατά την εκµετάλλευση του γεωθερ-
µικού δυναµικού είναι οι αποθέσεις του γεωθερµικού
ρευστού, που µπορεί να αποτελέσουν ιαµατικούς πη-
λούς, παραγωγή µετάλλων που αρχικά περιέχονται στον
γεωθερµικό ρευστό κ.ά..
Προστίθεται η υποχρέωση τοποθέτησης και ορθής λει-

τουργίας καταγραφικών στα πεδία, καθώς και η διάθεση
των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση της
διαχείρισης σε αυτά και προβλέπονται οι αντίστοιχες κυ-
ρώσεις, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.
Τέλος, αναφορικά µε τα δικαιώµατα των µισθωτών,

στην παράγραφο 3 ορίζεται ρητά η εξαίρεση των πεδίων
τοπικού ενδιαφέροντος και ΠΓΘΕ από τις διατάξεις των
άρθρων 128 επ. του Μεταλλευτικού Κώδικα περί της δια-
δικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Άρθρο 9

Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζεται το πλαίσιο
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άσκησης προσφυγών κατά των αποφάσεων, είτε του συ-
ντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, είτε
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ειδικότερα στην παράγραφο 1 προβλέπεται η δυνατό-

τητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά των απο-
φάσεων του συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης δι-
οίκησης, που εκδίδονται στο πλαίσιο των διατάξεων του
νόµου, εντός τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση τους,
µε προθεσµία εξέτασης εντός τριών µηνών από την ά-
σκηση τους.
Στην παράγραφο 2 επαναλαµβάνεται η ρύθµιση της

παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3175/2003, καθώς προβλέπε-
ται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοι-
κητικού Εφετείου Αθηνών, κατά των αποφάσεων του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδονται
στο πλαίσιο των διατάξεων του νόµου, εντός ενός µήνα
από την επίδοση αυτών.

Άρθρο 10

Με την προτεινόµενη ρύθµιση αντιµετωπίζονται τα ζη-
τήµατα της υποµίσθωσης και µεταβίβασης του µισθωτι-
κού δικαιώµατος. Διατηρείται η απαγόρευση υποµίσθω-
σης, ενώ επιτρέπεται η µεταβίβαση των δικαιωµάτων,
που απορρέουν από τη µίσθωση, κατόπιν έγκρισης του
εκµισθωτή, µε τη διαδικασία που περιγράφεται στις πα-
ραγράφους 3 και 4.

Άρθρο 11

Επαναδιατυπώνεται η διάταξη του άρθρου 8 του
ν. 3175/2003 περί έκδοσης Κανονισµού Γεωθερµικών Ερ-
γασιών και προβλέπεται η περίπτωση αναθεώρησης του,
κατόπιν γνώµης του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.), της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του Κέντρου Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

Άρθρο 12

Θεσπίζονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά
των προσώπων που ερευνούν ή εκµεταλλεύονται γεω-
θερµικό δυναµικό σε γεωθερµικά πεδία χωρίς σχετικό δι-
καίωµα, καθώς και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων
αυτών.
Περαιτέρω, ορίζονται ρητά οι κυρώσεις που επιβάλλο-

νται στους µισθωτές γεωθερµικού δυναµικού, σε περί-
πτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισµού Γεω-
θερµικών Εργασιών, καθώς και των εντολών του Προϊ-
σταµένου του αρµόδιου Σώµατος Επιθεώρησης της Ειδι-
κής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περι-
γράφεται ο τρόπος υπολογισµός των προστίµων.

Άρθρο 13

Επαναλαµβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 3175/2003, όσον αφορά το πλαίσιο εκµετάλλευσης
της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών (θερµο-
κρασίας κάτω των 30°C). Διευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, οι άδειες εγκατάστασης για ί-
δια χρήση ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης- ψύξης

χώρων µέσω εκµετάλλευσης της θερµότητας των γεω-
λογικών σχηµατισµών και των νερών που δεν χαρακτηρί-
ζονται γεωθερµικό δυναµικό, χορηγούνται από τις αρµό-
διες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώ-
ρας.
Επίσης, στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι για οποια-

δήποτε εγκατάσταση στην οποία λαµβάνει χώρα ή προ-
βλέπεται αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµικού ή ενεργει-
ακού συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης δεν έχουν εφαρ-
µογή οι κείµενες διατάξεις περί υποχρεώσεων σύνταξης
µελέτης ή και εγκατάστασης υποδοµών οποιουδήποτε
συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης από διαφορετική ενερ-
γειακή πηγή (π.χ. υποχρέωση µελέτης για εγκατάσταση
φυσικού αερίου).

Άρθρο 14

Επαναλαµβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 3175/2003, όπως προστέθηκε µε την παρ. 10 του άρ-
θρου 37 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), όσον αφορά τα κίνητρα
για την ανάπτυξη της γεωθερµίας.

Άρθρο 15

Εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονοµικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση απόφασης, µε την
οποία θα καθορίζονται και θα αναπροσαρµόζονται τα εί-
δη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη
χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που προβλέ-
πεται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για το
παραδεκτό της άσκησης προσφυγών ενώπιον του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Άρθρο 16

Προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Μητρώου Σηµείων Α-
ξιοποίησης Γεωθερµίας (ΕΜΣΑΓΕ) και συνοδή διαδικτυα-
κή πύλη (ΔΕΜΣΑΓΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Στο Μητρώο αυτό θα καταγραφεί το σύνολο
των γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων άντλησης και
επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί µε σκο-
πό την αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµικού στην χώρα.
Στις παραγράφους 2-6 περιγράφονται οι λεπτοµέρειες
λειτουργίας του ΕΜΣΑΓΕ και τήρησης της ΔΕΜΣΑΓΕ και
εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονοµικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση σχετικής κανονι-
στικής απόφασης καθορισµού των ειδικότερων όρων και
στοιχείων, που θα διέπουν τις υπηρεσίες, τη δηµοσιότη-
τα, καθώς και την πρόσβαση στα δεδοµένα αυτών. 

Άρθρο 17

Προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Μητρώου Καταγρα-
φής και Παρακολούθησης Γεωθερµικών Σηµείων (ΕΜ-
ΚΠΑΓΕΣ) και συνοδή διαδικτυακή πύλη (ΔΕΜΚΠΑΓΕΣ)
στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Στο Μητρώο αυτό θα καταγραφεί το
σύνολο των Θερµών Πηγών της χώρας, καθώς και των
σταθµών παρακολούθησης των γεωθερµικών πεδίων. Ε-
πίσης, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση σχετικής κα-
νονιστικής απόφασης καθορισµού των ειδικότερων όρων
και στοιχείων, που θα διέπουν τις υπηρεσίες, τη δηµοσιό-
τητα, καθώς και την πρόσβαση στα δεδοµένα αυτών. 
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Άρθρο 18

Οι ιαµατικοί πόροι µε αυξηµένη θερµοκρασία συνδέο-
νται άµεσα µε µία γεωθερµική πηγή. Με τις διατάξεις του
άρθρου αυτού ρυθµίζονται τα θέµατα ιαµατικής χρήσης
γεωθερµικού δυναµικού, στο πλαίσιο που επιτάσσει η
ορθή διαχείριση των γεωθερµικών πεδίων, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται τόσο η προστασία των ιαµατικών πόρων
όσο και η απρόσκοπτη ενεργειακή αξιοποίηση του δυνα-
µικού.
Ειδικότερα, όσον αφορά την παράγραφο 4, όπου προ-

βλέπεται η διαδικασία αξιοποίησης του γεωθερµικού δυ-
ναµικού σε εγκαταστάσεις ιαµατικών λουτρών, προκύ-
πτει η υποχρέωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου από
κάθε ενδιαφερόµενο για την σύµβαση µίσθωσης και κατ’
επέκταση την εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµι-
κού. Με τη ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται η προτεραιότητα
των εγκαταστάσεων ιαµατικών λουτρών στην αξιοποίη-
ση του διαθέσιµου γεωθερµικού δυναµικού όπως αυτό
προκύπτει από την ήδη εκδοθείσα απόφαση αναγνώρι-
σης.
Με τις προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη, διευκρινίζε-

ται ότι η εφαρµογή της ρύθµισης αυτής δεν δηµιουργεί
κώλυµα στην ιαµατική αξιοποίηση του φυσικού πόρου. 

Άρθρο 19

Προβλέπεται για πρώτη φορά η σύσταση Επιτροπών
Αντιµετώπισης Προβληµάτων Αξιοποίησης Γεωθερµικού
Δυναµικού και Διαχείρισης Υδάτων στις αποκεντρωµέ-
νες διοικήσεις, µε σκοπό την εξέταση ζητηµάτων που
χρήζουν διευκρίνησης, όσον αφορά τη χρήση των υδατι-
κών πόρων και του γεωθερµικού ρευστού. Η ρύθµιση αυ-
τή κρίθηκε απαραίτητη προκειµένου να επιλύονται σε δι-
οικητικό επίπεδο τα σχετικά ζητήµατα και να αποφεύγε-
ται η δηµιουργία προσκοµµάτων στην αξιοποίηση των
πόρων. Σηµειώνεται ότι οι Επιτροπές αυτές δεν θα επι-
λαµβάνονται θεµάτων που αφορούν είτε την ιαµατική
χρήση, είτε την έρευνα, διαχείριση και εκµετάλλευση
του γεωθερµικού δυναµικού. 

Άρθρο 20

Το άρθρο αυτό πραγµατεύεται την περίπτωση εντοπι-
σµού υδρογονανθράκων κατά τη διάρκεια έρευνας γεω-
θερµικού δυναµικού. Με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να καθορίζεται αν δίδε-
ται προτεραιότητα στην αξιοποίηση των υδρογονανθρά-
κων έναντι της γεωθερµίας ή αν µπορούν να συνυπάρ-
χουν και οι δύο εκµεταλλεύσεις.

Άρθρο 21

Στο άρθρο αυτό παρέχεται ρητά η δυνατότητα υπο-
στήριξης του έργου των σχετικών για την γεωθερµία
Τµηµάτων κάθε αποκεντρωµένης διοίκησης, πέραν της
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και από επιστηµονικούς συµβούλους από Επι-
στηµονικούς, Ερευνητικούς ή Ακαδηµαϊκούς φορείς, αλ-
λά και από µεµονωµένους επιστήµονες. Τέλος, κατοχυ-
ρώνεται θεσµικά η πραγµατοποίηση της παρακολούθη-
σης των γεωθερµικών πεδίων της χώρας από την

Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσµοθετηµέ-
νου συµβούλου της Ελληνικής Πολιτείας.

Άρθρο 22

Επαναλαµβάνεται η ρύθµιση της παρ. 5 του άρθρου 5
του ν. 3175/2003, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 25 του
ν. 4123/2013 (Α΄43). Με την προτεινόµενη ρύθµιση τίθε-
ται ανώτατο όριο στις αµοιβές των συµβολαιογράφων,
του Ταµείου Νοµικών και λοιπών, στις περιπτώσεις σύ-
νταξης συµβολαιογραφικών εγγράφων που αφορούν σε
συµβάσεις εκµίσθωσης δικαιωµάτων έρευνας και διαχεί-
ρισης γεωθερµικού δυναµικού και εν γένει έρευνας και
εκµετάλλευσης δηµόσιων µεταλλευτικών και λατοµικών
χώρων. Η αναγκαιότητα προώθησης της εν λόγω ρύθµι-
σης προέκυψε από το γεγονός ότι ο υπολογισµός των εν
λόγω δικαιωµάτων µε βάση τις γενικές διατάξεις οδη-
γούσε στην υποχρέωση καταβολής από τους επενδυτές
υπερβολικά υψηλών ποσών, ιδιαίτερα στην περίπτωση
που πρόκειται για εκµίσθωση δικαιωµάτων έρευνας, α-
φού, στην αξία του αντικειµένου της σύµβασης υπολογί-
ζονταν και οι δαπάνες για ερευνητικές εργασίες, µολο-
νότι αυτές δεν έχουν σχέση (αναλογική ή άλλη) µε την
αξία του εκµισθούµενου δικαιώµατος αφού πρόκειται για
δαπάνες οι οποίες µπορεί να έχουν ακόµη και µηδενικό
αποτέλεσµα.

Άρθρο 23

Οι µεταβατικές διατάξεις αποσκοπούν στην οµαλή µε-
τάβαση από το προϊσχύον στο νέο νοµικό καθεστώς.
Ειδικότερα, γίνεται αντιστοίχηση των όρων γεωθερµι-

κά πεδία υψηλής και χαµηλής θερµοκρασίας ως γεωθερ-
µικά πεδία εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος αντίστοι-
χα. Προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης του ανώτατου
ορίου της θερµοκρασίας, για τα πεδία τοπικού ενδιαφέ-
ροντος, κατά 10%, σε περίπτωση που τροποποιηθεί η α-
πόφαση χαρακτηρισµού και υπαγωγής ήδη χαρακτηρι-
σµένων και µισθωµένων πεδίων. Παραδείγµατος χάριν,
αν σε ένα γεωθερµικό πεδίο, χαρακτηρισµένο σαν τοπι-
κού ενδιαφέροντος (θερµοκρασία του προϊόντος κυµαί-
νεται από 30°C έως και 90°C) κατά την έρευνα βρεθεί
προϊόν θερµοκρασίας έως και 99 °C, ήτοι υπέρβαση της
ανώτατης θερµοκρασίας κατά 10%, ο χαρακτηρισµός
του εν λόγω πεδίου παραµένει σαν τοπικού ενδιαφέρο-
ντος και δεν αλλάζει ο χαρακτηρισµός του σε πεδίο ε-
θνικού ενδιαφέροντος
Οι ισχύουσες συµβάσεις µισθώσεων του δικαιώµατος

έρευνας και εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυναµι-
κού, καθώς και οι παραχωρήσεις µε βάση το παλαιότερο
καθεστώς, παραµένουν ισχυρές, µε τους ίδιους όρους,
µε την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος, και δεν
θίγονται µε τον παρόντα νόµο.
Προβλέπεται η µετατροπή υφιστάµενων συµβάσεων έ-

ρευνας και διαχείρισης, αρµοδιότητας συντονιστή απο-
κεντρωµένης διοίκησης, σε συµβάσεις έρευνας ή έρευ-
νας και εκµετάλλευσης αντίστοιχα, εάν ο µισθωτής δεν
ασκεί το δικαίωµα διαχείρισης ή εάν εντοπιστεί γεωθερ-
µικό δυναµικό µεγαλύτερο από το αναφερόµενο στη
σύµβαση. Στην παράγραφο 3 του άρθρου περιγράφονται
οι σχετικές ενέργειες της αποκεντρωµένης διοίκησης,
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καθώς και οι προθεσµίες για την µετατροπή των συµβά-
σεων. Σε περίπτωση µη µετατροπής της σύµβασης κατά
τα ανωτέρω, ο µισθωτής οφείλει, µέσα σε ένα (1) έτος α-
πό την έναρξη ισχύος του νόµου, να συµµορφωθεί µε τις
προβλεπόµενες διατάξεις. Πιο συγκεκριµένα, ο διαχειρι-
στής αναλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που
ρυθµίζουν την εκµετάλλευση του γεωθερµικού ρευστού
από τα υπόγεια γεωθερµικά συστήµατα, µε σκοπό τη
βιώσιµη - ορθολογική και ολοκληρωµένη αξιοποίηση του,
όπως την εγκατάσταση καταγραφικών σταθµών, εκπόνη-
ση διαχειριστικής µελέτης κ.ά.. Υπενθυµίζεται ότι η δια-
χείριση αναφέρεται στο σύνολο του γεωθερµικού πεδί-
ου, καθώς και ότι σε στη περίπτωση µίσθωσης της δια-
χείρισης, ο εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα παρεµβά-
σεων για λόγους δηµόσιου συµφέροντος.
Επιτρέπεται η επέκταση ή ο περιορισµός δικαιωµάτων

από υφιστάµενες συµβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή ορθολογικής δρα-
στηριότητας. 
Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης σύµβασης µίσθω-

σης σε όσους µέχρι την έναρξη της ισχύος του νόµου
διαθέτουν ενεργά σηµεία υδροληψίας ή λήψης ενέργει-
ας, εντός γεωθερµικών πεδίων που έχουν θερµοκρασία
ύδατος άνω των τριάντα βαθµών Κελσίου (30°C), µε την
προϋπόθεση γνωστοποίησης εντός έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σύναψης σύµβασης

µίσθωσης σε όσους µέχρι την έναρξη της ισχύος του νό-
µου εκµεταλλεύονται αναγνωρισµένο ιαµατικό φυσικό
πόρο και αξιοποιούν το διαθέσιµο γεωθερµικό δυναµικό
για τις εγκαταστάσεις του, µε την προϋπόθεση γνωστο-
ποίησης εντός δώδεκα (12) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος .
Τέλος, εξασφαλίζεται η συνέχεια των ενεργειών της

διοίκησης, χωρίς να υπάρξει κενό, µέχρις ότου εκδοθούν
οι προβλεπόµενες κανονιστικές πράξεις.

Άρθρο 24 

Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται λοιπές τροποποιή-
σεις διατάξεων του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) «Ανάπτυξη ια-
µατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις», προκειµένου
να εναρµονιστούν µε τις διατάξεις του παρόντος. Επί-
σης καταγράφονται οι καταργούµενες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ - Ε΄

Άρθρα 25-52

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Με το Μέρος Β΄ του σχεδίου νόµου προτείνεται η σύ-
σταση µιας νέας δηµόσιας Αρχής, µε τη µορφή Νοµικού
Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου και µε την επωνυµία «Ελ-
ληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών»,
υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, η οποία έρχεται να καλύψει ένα µεγάλο κενό
πολλών ετών µη δραστηριοποίησης του Κράτους σε µεί-
ζονα ζητήµατα γεωλογικού ενδιαφέροντος. Η ανάγκη

δηµιουργίας της Αρχής αυτής προήλθε µετά από συστη-
µατική µελέτη άλλων κρατών, στα πλέον σύγχρονα πε-
δία δράσης σε θέµατα γεωλογίας και µεταλλευµάτων,
καθώς και της µελέτης, κατά τις τελευταίες δεκαετίες,
των θεσµικών προτύπων των ευρωπαϊκών κρατικών γεω-
λογικών φορέων και των αρµοδιοτήτων τους. 
Παρατηρήθηκε ότι στον 21ο αιώνα, η κρατική δραστη-

ριότητα σε γεωλογικά ζητήµατα στα σύγχρονα κράτη
µεταστράφηκε από την γεωλογική καταγραφή σε τρείς
νέους πυλώνες: 

1. Στην διαχείριση γεωλογικών κινδύνων, φυσικών και
ανθρωπογενών (µε πρόληψη, αντιµετώπιση και µελέτες
επιπτώσεων). 

2. Στις τεχνικές προστασίας και αποκατάστασης του
περιβάλλοντος από γεωλογικές και µεταλλευτικές δρα-
στηριότητες, (µε έλεγχο ποιότητας υπεδάφους και υπό-
γειων υδάτων, ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου και αποκατά-
στασης υπεδάφους από ανθρωπογενείς δραστηριότητες
π.χ. µεταλλεία, ορυχεία κ.ά.). 

3. Στην οικονοµική και ενεργειακή αξιοποίηση του υπε-
δάφους µε σύγχρονες τεχνικές γεωλογικής ενέργειας,
όπως η γεωθερµία, αλλά και µε τεχνικές ενεργειακής α-
ξιοποίησης, όπως υπόγειους ταµιευτήρες C02 και αξιο-
ποίηση παραπροϊόντων µεταλλείων και λατοµείων.
Οι ανωτέρω πυλώνες αντανακλούν τις σύγχρονες

προκλήσεις και προβλήµατα που καλείται ένα σύγχρονο
κράτος να αναλάβει στον 21ο αιώνα, στα θέµατα της γε-
ωλογίας και των ορυκτών πόρων. Με βάση αυτές τις
προκλήσεις καταγράφηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως κοι-
νή συνισταµένη η µετεξέλιξη των αλλοδαπών γεωλογι-
κών αρχών και η ανάληψη από αυτές νέων αρµοδιοτή-
των και ρόλων. Οι νέες αυτές αρµοδιότητες έχουν εγγε-
νή ρυθµιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα και α-
παιτούν την παρέµβαση των οργάνων της πολιτείας και
την ανάληψη από αυτά, νέων αρµοδιοτήτων, όπως για
παράδειγµα η ρύθµιση νέων µορφών ενέργειας όπως εί-
ναι η γεωθερµία, ή η διαχείριση και εποπτεία γεωλογι-
κών κινδύνων που προκαλούνται από πληµµύρες και κα-
τολισθήσεις κ.α. και εν γένει, ο έλεγχος κάθε ανθρώπι-
νης δραστηριότητας στο υπέδαφος και στους υπόγειους
υδάτινους πόρους. Έτσι, ήρθαν στο προσκήνιο καινοφα-
νή µέχρι σήµερα ζητήµατα και τοµείς, όπου απουσίαζε
προηγούµενη κρατική εποπτεία και ρύθµιση. Οι ως άνω
αρµοδιότητες δεν καλύπτονται από κάποιο ολοκληρωµέ-
νο θεσµικό πλαίσιο σήµερα στην Ελλάδα, ενώ δεν υπάρ-
χουν κρατικοί µηχανισµοί κάλυψης των αρµοδιοτήτων
αυτών.
Διαπιστώνεται συνεπώς η επιτακτική ανάγκη ύπαρξης

στην Ελλάδα ενός κεντρικού φορέα του Κράτους για την
κάλυψη των κενών άσκησης κρατικής δραστηριότητας ε-
ποπτείας και διαχείρισης σε νέα σύγχρονα πεδία όπως:

1. Γεωκινδύνους, 2. Γεωενέργεια και 3. Γεωπεριβάλ-
λον., καθώς δεν υπάρχει κάποια δηµόσια Αρχή που να
µπορεί να ασκήσει αρµοδιότητες ρυθµιστικές, ελεγκτι-
κές και εποπτικές των ανωτέρω πυλώνων, η οποία να έ-
χει την απαραίτητη τεχνογνωσία, εργαστηριακό εξοπλι-
σµό και ανθρώπινο δυναµικό, απαιτείται η ίδρυση και α-
νάπτυξη από την πολιτεία, µιας νέας Αρχής. Έτσι, µε τον
παρόντα νόµο προτείνεται η ίδρυση της Ελληνικής Αρ-
χής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για κάλυ-
ψη των αναγκών της χώρας στα ανωτέρω γεωλογικά ζη-
τήµατα και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Βαρύνουσα σηµασία για την ίδρυση της νέας γεωλογι-
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κής Αρχής στην Ελλάδα, πέραν από τις ανάγκες διαχεί-
ρισης αρµοδιοτήτων σε σύγχρονα γεωλογικά ζητήµατα,
αποτέλεσε επίσης η αδυναµία του Ελληνικού κράτους
να ασκήσει αρµοδιότητες σε θέµατα γεωλογικών κινδύ-
νων και γεωενέργειας.
Ως προς τον πρώτο άξονα των γεωλογικών κινδύνων,

καταγράφηκε η απουσία κρατικών µηχανισµών προφύ-
λαξης, επέµβασης, διαχείρισης και εποπτείας γεωλογι-
κών κινδύνων και καταστροφών. Όλες τις τελευταίες δε-
καετίες η Ελλάδα θρηνεί ανθρώπινες απώλειες και υφί-
σταται περιουσιακές ζηµιές, οι οποίες προκαλούνται από
διάφορους γεωλογικούς κινδύνους όπως πληµµύρες και
κατολισθήσεις, χωρίς να υπάρχει επίσηµος κρατικός µη-
χανισµός προφύλαξης και άµεσης παρέµβασης.
Με την νέα Αρχή που συστήνεται, το κράτος εκπληρώ-

νει τον προορισµό του για µια αποτελεσµατική προστα-
σία των ανθρώπινων ζωών και των περιουσιών των πολι-
τών του από γεωλογικούς κινδύνους και καταστροφές.
Μάλιστα, θα πρέπει να υπογραµµιστεί η άµεση διασύν-
δεση και συνεργασία της Αρχής αυτής µε την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, η οποία είναι αυτή που καλείται, ως αποκε-
ντρωµένο όργανο του κράτους, να λάβει τα αναγκαία
µέτρα προφύλαξης από γεωλογικούς κινδύνους και αντι-
µετώπισης των γεωλογικών καταστροφών. Έτσι, η νέα
Αρχή που συστήνεται θα τεθεί, ως εξειδικευµένο όργανο
του Κράτους, στην υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για την αντιµετώπιση των γεωλογικών κινδύνων και θα
ενταχθεί, ως άκρως χρήσιµη υπηρεσία, στην οργάνωση
της πολιτικής προστασίας της χώρας.
Όσον δε αφορά τον δεύτερο άξονα, αυτόν της γεωλο-

γικής ενέργειας, µέχρι και σήµερα στην Ελλάδα ελλείπει
δηµόσια υπηρεσία µε ειδικό προσωπικό και εργαστήρια,
η οποία θα αποτελέσει τον κρατικό φορέα αποτύπωσης,
εποπτείας και ρύθµισης γεωθερµικών πεδίων, ως εκτελε-
στικό όργανο του νέου απαιτούµενου θεσµικού πλαισίου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την
Γεωθερµία. Παράλληλα, απαιτείται η µετεξέλιξη και ο εκ-
συγχρονισµός του Ελληνικού κράτους στην ανάπτυξη
νέων τεχνικών ενεργειακής αξιοποίησης του υπεδάφους
και των κοιτασµάτων στερεών καυσίµων (γαιάνθρακες)
και τύρφης (βιοενέργεια), αλλά και παροχής υπηρεσιών
έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην Αρχή Υδρογοναν-
θράκων. Η νέα Αρχή που συστήνεται προτείνεται να ανα-
λάβει αυτόν τον νέο τοµέα ανάπτυξης, εποπτείας και
ρύθµισης της γεωλογικής ενέργειας, µε αρµοδιότητες οι
οποίες εισάγονται για πρώτη φορά, πάνω σε σύγχρονα
πεδία κρατικής δραστηριότητας. 
Τέλος, όσον αφορά τον τρίτο άξονα του γεωπεριβάλ-

λοντος, η νέα Αρχή που συστήνεται προτείνεται να ανα-
λάβει ελεγκτικές αρµοδιότητες σχετικά µε την ποιότητα
του υπεδάφους και των υπόγειων νερών, αλλά και τεχνι-
κές αποκατάστασης µεταλλείων και ορυχείων. Μάλιστα,
η νέα Αρχή αναλαµβάνει να αποτελέσει τον εργαστηρια-
κό και ελεγκτικό βραχίονα των Επιθεωρητών και Ελε-
γκτών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, καθώς και των κατά τόπους Διευθύνσεων
Περιβάλλοντος των ΟΤΑ και των Αποκεντρωµένων Διοι-
κήσεων της χώρας.
Συνεπώς, µε τη νέα δηµόσια υπηρεσία που συστήνεται

µε τον παρόντα νόµο, την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών

και Μεταλλευτικών Ερευνών, επιτυγχάνεται για πρώτη
φορά η κάλυψη των κενών: 1. στα ζητήµατα γεωλογικών
κινδύνων, 2. γεωλογικής ενέργειας και 3. Γεωπεριβάλλο-
ντος, για λογαριασµό του Ελληνικού κράτους. Παράλλη-
λα, η νέα Αρχή αναλαµβάνει να εκτελέσει ως τέταρτο
πυλώνα τις αρµοδιότητες που ασκεί σήµερα το Ινστιτού-
το Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), το
οποίο και κρίνεται ως παρωχηµένο και δυσλειτουργικό
σε επίπεδο οργάνωσης και σε θεσµικό πλαίσιο.
Το ΙΓΜΕ σήµερα αποτελεί µια προβληµατική επιχείρη-

ση του Δηµοσίου, µε πολλά οικονοµικά και λειτουργικά
προβλήµατα. Το θεσµικό του πλαίσιο και οι αρµοδιότητες
του κρίνονται ως απαρχαιωµένες, καθώς είναι από το
1976 χωρίς εξέλιξη και εκσυγχρονισµό, καλύπτοντας
µονάχα τις ανάγκες που είχε η Ελλάδα την δεκαετία του
‘70, µε την µορφή ενός νοµικού προσώπου του ιδιωτικού
δικαίου. Το Ελληνικό κράτος δεν χρειάζεται πλέον µια ι-
διωτική εταιρεία για να εκτελεί µόνο αποτυπώσεις και
γεωτρήσεις. Όπως αναλύθηκε ανωτέρω, σήµερα συ-
ντρέχουν πολλαπλές ανάγκες ίδρυσης ενός δηµόσιου
φορέα στα σύγχρονα πρότυπα του 21ου αιώνα για την α-
ντιµετώπιση διαφορετικών και σύγχρονων προκλήσεων
από αυτά που καλείτο να αντιµετωπίσει το ΙΓΜΕ της δε-
καετίας του ‘70. Ο περιορισµένος ρόλος αρµοδιοτήτων
και οργάνωσης του ΙΓΜΕ το καθιστούν πλέον µη χρήσι-
µο για το Κράτος, ενώ είναι ορατή και επιβεβληµένη η α-
νάγκη εκσυγχρονισµού της γεωλογικής υπηρεσίας της
Ελλάδας και ανάληψης νέων αρµοδιοτήτων και νέων ρό-
λων από έναν νέο φορέα. Συγκριτικά µε τις υφιστάµενες
δραστηριότητες του ΙΓΜΕ, το νέο νοµικό πρόσωπο που ι-
δρύεται, αλλάζει στόχευση και λειτουργία, αντί για µια
επιχείρηση του Δηµοσίου µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτή-
ρια, ιδρύεται µια Αρχή στην υπηρεσία του κράτους και
της κοινωνίας, όπου οι αρµοδιότητες του ΙΓΜΕ αποτε-
λούν το 4ο µόνο πυλώνα αρµοδιοτήτων, εισάγοντας 3
νέους διαφορετικούς και σύγχρονους πυλώνες αρµοδιο-
τήτων µε ρυθµιστικό, ελεγκτικό και εποπτικό χαρακτήρα.
Έτσι, µε το παρόν σχέδιο νόµου απονέµονται νέες ε-

λεγκτικές και ρυθµιστικές αρµοδιότητες στο νέο νοµικό
πρόσωπο που ιδρύεται, ως νέα γεωλογική υπηρεσία του
Κράτους. Οι αρµοδιότητες αυτές αποτελούν άσκηση της
δηµόσιας εξουσίας του Κράτους σε γεωλογικά, περιβαλ-
λοντικά και ενεργειακά ζητήµατα, όπως είναι η άσκηση
ελέγχου και ρύθµισης των επιτρεπόµενων δραστηριοτή-
των στο ενεργειακό υπέδαφος της Ελλάδας. Με τον πα-
ρόντα νόµο η Αρχή θεσµοθετείται ως ο σύµβουλος της
ελληνικής πολιτείας στα θέµατα της γεωθερµίας. Ενδει-
κτικά, οι αρµοδιότητες που απονέµονται στην συστηνό-
µενη Αρχή είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των
γεωθερµικών πεδίων και η τήρηση εθνικού µητρώου γε-
ωθερµικών σηµείων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας,, ο έλεγχος µεταλλείων και
λατοµείων από κοινού µε αρµόδιες υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επίλυ-
ση προβληµάτων που σχετίζονται µε τη µεταλλευτική
δραστηριότητα, ο έλεγχος ποιότητας υπεδάφους και υ-
πόγειων υδάτων από ρύπανση ή επικίνδυνες ουσίες, η
παροχή γνωµοδοτήσεων προς στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις
Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε
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γεωλογικό ενδιαφέρον, ο έλεγχος δοµικών υλικών σε
Δηµόσια Έργα, ο έλεγχος ποιότητας στερεών καυσίµων
κ.ά..
Ενώ, ενδεικτικά, νέες ρυθµιστικές και εποπτικές αρµο-

διότητες που απονέµονται στην συστηνόµενη Αρχή, εί-
ναι η εποπτεία λειτουργίας και συµµετοχή στην αδειοδό-
τηση γεωθερµικών πεδίων, ο ενεργός ρόλος στην αδειο-
δότηση µεταλλείων και λατοµείων από κοινού µε αρµό-
διες υπηρεσίες, η οριοθέτηση περιοχών κοιτασµάτων
ραδιενέργειας και φυσικής ακτινοβολίας και η αδειοδό-
τηση ακαδηµαϊκής γεωλογικής έρευνας στην Ελλάδα σε
ιδρύµατα εξωτερικού. 
Καθώς αυτές οι αρµοδιότητες αποτελούν έκφραση

του πυρήνα εκδήλωσης κρατικής κυριαρχίας, δεν είναι α-
νεκτό και θεµιτό από την έννοµη τάξη να απονέµονται
αυτές σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι το ΙΓΜΕ, αλ-
λά θα πρέπει να απονέµονται σε δηµόσιες Αρχές, όπως
είναι η νέα Αρχή που συστήνεται. Για τους λόγους αυ-
τούς, προκρίθηκε και επιλέχθηκε η µορφή του νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ως η καταλληλό-
τερη µορφή για το νέο νοµικό πρόσωπο της γεωλογικής
υπηρεσίας του Κράτους. 
Βασικές επιλογές του σχεδίου νόµου αποτελούν ο δη-

µόσιος χαρακτήρας της νέας Αρχής και η διοικητική της
αυτονοµία, που εξυπηρετούνται από την επιλεχθείσα
µορφή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), διασφαλίζοντας έτσι την άσκηση υψηλής
κρατικής εποπτείας, καθώς και την κυριότητα των δεδο-
µένων από το Δηµόσιο. Επίσης, βασικές προγραµµατικές
επιλογές είναι η οικονοµική αυτονοµία και η διαχειριστι-
κή επάρκεια, επιλογές που υπηρετούνται από την λει-
τουργία της Αρχής ως χρηµατοδοτούµενης από το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εν µέρει αυ-
τοχρηµατοδοτούµενης, καθώς προβλέπεται, µεταξύ άλ-
λων, η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που προκα-
λούνται από ανάληψη συµβάσεων µε τρίτους και η ανά-
ληψη και διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηµατοδοτού-
µενων κονδυλίων.
Στη νέα Αρχή περιέρχονται οι προβλεπόµενες από το

ισχύον θεσµικό πλαίσιο, αρµοδιότητες γεωλογικής και
µεταλλευτικής έρευνας που ανήκουν στο ΙΓΜΕ µε βάση
τον ν. 272/1976, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που
προβλέπεται σήµερα να ασκείται από το Ινστιτούτο Γεω-
λογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Προβλέ-
πονται νέες, σύγχρονες αρµοδιότητες σε διαφορετικά
πεδία αιχµής γεωλογικού ενδιαφέροντος, αντί των µόλις
είκοσι (20) παρωχηµένων αρµοδιοτήτων του ΙΓΜΕ. Το
Κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλύπτουν για πρώτη
φορά τις επιτακτικές ανάγκες τους στα θέµατα γεωλογι-
κών κινδύνων (κατολισθήσεων, πληµµυρών κ.ά.).
Το ΙΓΜΕ καταργείται άµεσα και οι αρµοδιότητες του α-

σκούνται πλέον από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών που συστήνεται. Τα περιφερει-
ακά παραρτήµατα του ΙΓΜΕ καταργούνται και οι αρµο-
διότητες τους µεταφέρονται στις Περιφερειακές Μονά-
δες της Αρχής. Προβλέπεται ειδική διαδικασία εκκαθάρι-
σης και προστασίας των δικαιωµάτων των δανειστών του
ΙΓΜΕ µε σεβασµό σε όσους δανειστές έχουν τελεσίδι-
κες και εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις και µε διασφά-
λιση της δυνατότητας αποπληρωµής τους.
Όσον αφορά την εσωτερική διάρθρωση της Αρχής που

συστήνεται, η Αρχή οργανώνεται ορθολογικά, µε σχήµα-
τα κάθετης οργάνωσης, όσο και οριζόντιου συντονι-
σµού. Η δοµή της Αρχής είναι ευέλικτη και λειτουργική
µε µόλις 6 Διευθύνσεις έναντι των 20 Διευθύνσεων του
ΙΓΜΕ. Προβλέπονται οριζόντιες µορφές ευέλικτης οργά-
νωσης της Αρχής, µε σύσταση ad hoc οµάδων διοίκησης
έργων (ΟΔΕ) από το προσωπικό της Αρχής.
Διασφαλίζονται πλήρως οι εργαζόµενοι του ΙΓΜΕ µε

τη µεταφορά τους σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στην Αρχή. Προστατεύεται όλο το προ-
σωπικό του ΙΓΜΕ µε: 1. Διατήρηση θέσεων εργασίας µε
την ίδια έννοµη σχέση, ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου Ι.Δ.Α.Χ.. 2. Αναγνώριση χρόνου προϋ-
πηρεσίας τους για µισθολογική και βαθµολογική κατάτα-
ξη τους. 3. Μισθολογική προστασία µε διατήρηση και µε-
ταφορά της προσωπικής διαφοράς των αποδοχών τους.
4. Αύξηση ανώτατων ορίων απόλυσης στα 67 έτη µε 40
έτη υπηρεσίας. 5. Εφαρµογή προστατευτικών διαδικα-
σιών του Δηµοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. 
Η συσσωρευµένη γνώση, ποιοτική και ποσοτική, του

διαθέσιµου προσωπικού θα συνεισφέρει στον επιχειρη-
σιακό σχεδιασµό της µετάβασης στις υπηρεσίες που θα
προσφέρει ο νέος φορέας. Ο αριθµός των θέσεων εργα-
σίας της γεωλογικής υπηρεσίας του Κράτους εξορθολο-
γίζεται µε το παρόν σχέδιο νόµου και προβλέπονται 220
θέσεις προσωπικού της Γεωλογικής Αρχής.
Αξιοποιείται και µεταφέρεται όλος ο χρήσιµος δηµό-

σιος πλούτος που ανήκε στο ΙΓΜΕ, όπως υποδοµές, τε-
χνογνωσία και «µνήµη» του ΙΓΜΕ, που την αποτελούν τα
εργαστήρια, οι µελέτες και οι βάσεις δεδοµένων. Όλα τα
ανωτέρω στοιχεία περνούν στην κυριότητα του Ελληνι-
κού Δηµοσίου και τίθενται στην διάθεση και διαχείριση
της Αρχής.
Τέλος, διασφαλίζεται η συνέχιση των έργων ΕΣΠΑ και

όλων των συµβάσεων, έργων και προγραµµάτων που εί-
χε αναλάβει το ΙΓΜΕ, µε σκοπό την οµαλή µετάβαση και
ολοκλήρωσή τους.
Το σχέδιο νόµου διαρθρώνεται σε έξι Κεφάλαια: Με

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 25-30) συστήνε-
ται το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλ-
λευτικών Ερευνών» και καθορίζεται ο σκοπός και τα όρ-
γανα διοίκησής του. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
(άρθρα 31-42) ρυθµίζεται η οργανωτική διάρθρωση των
υπηρεσιών της Αρχής και κατανέµονται οι καθ’ ύλην αρ-
µοδιότητές τους. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄
(άρθρα 43-46) ρυθµίζονται τα ζητήµατα του προσωπικού
της Αρχής ενώ µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρ-
θρα 47-50) καθορίζονται τα έσοδα της Αρχής και τα θέ-
µατα της οικονοµικής διαχείρισής της. Με τις διατάξεις
του Κεφαλαίου Ε΄ καταργείται το ΙΓΜΕ και προβλέπεται
διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης και οι εξουσιοδοτικές
διατάξεις αυτής, ενώ το κεφάλαιο αυτό περιέχει και τις
µεταβατικές διατάξεις του Μέρους Β’ του νόµου.

Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ συστήνεται ένα
νέο νοµικό πρόσωπο, ως γεωλογική υπηρεσία του Κρά-
τους, µε την µορφή Ν.Π.Δ.Δ. και την επωνυµία «Ελληνι-
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κή Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών». Στις
διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, καθορίζονται οι αρµο-
διότητες που απονέµονται στην Αρχή, ο σκοπός ίδρυσης
και λειτουργίας της, ενώ καθορίζονται και τα όργανα δι-
οίκησής της.

Άρθρο 25
Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών 

και Μεταλλευτικών Ερευνών

Με το άρθρο 25 συστήνεται νέος φορέας άσκησης δη-
µόσιας υπηρεσίας στους τοµείς που καθορίζονται από το
νόµο, το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επω-
νυµία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών». Την επιλογή της ίδρυσης και της οργάνωσης
της Αρχής ως Ν.Π.Δ.Δ. την επιβάλλει ο χαρακτήρας των
ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων, οι οποίες αποτελούν µέ-
ρος του πυρήνα άσκησης δηµόσιας εξουσίας του κρά-
τους και πρέπει ασκούνται µόνο από δηµόσια όργανα και
όχι από ιδιωτικούς φορείς.
Με την παράγραφο 2, προσδιορίζεται ο σκοπός που

καλείται να εξυπηρετεί στο διηνεκές η Αρχή: Σκοπός της
Αρχής είναι η διερεύνηση και η επιστηµονική παρακο-
λούθηση γεωλογικών και µεταλλευτικών ζητηµάτων για
λογαριασµό του Δηµοσίου, η εκπόνηση µελετών και η
παροχή γνωµοδοτήσεων και γνωµατεύσεων προς φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε
θέµατα γεωεπιστηµών, γεωλογικών κινδύνων, γεωπερι-
βάλλοντος, ενέργειας, µεταλλευτικής και άλλων συνα-
φών αντικείµενων, η γεωλογική, υδρογεωλογική και µε-
ταλλευτική έρευνα της χώρας και η µελέτη αξιοποίησης
του υπόγειου πλούτου της.

Άρθρο 26
Αρµοδιότητες

Με το άρθρο 26 καθορίζονται αναλυτικά οι αρµοδιότη-
τες της Αρχής. Η Αρχή ασκεί πληθώρα αρµοδιοτήτων σε
γεωλογικά, υδρογεωλογικά, κοιτασµατολογικά και µε-
ταλλευτικά αντικείµενα. Συγκεκριµένα οι αρµοδιότητές
της αφορούν, σύµφωνα µε την περίπτωση α) τη βασική έ-
ρευνα της γεωλογικής δοµής και του γεωδυναµικού κα-
θεστώτος της Ελλάδας, σύµφωνα µε την περίπτωση β)
τη χαρτογραφική αποτύπωση της γεωλογικής δοµής τό-
σο του χερσαίου, όσο και του υποθαλάσσιου τµήµατος
της χώρας, σύµφωνα µε την περίπτωση γ) τις νεοτεκτο-
νικές και σεισµοτεκτονικές µελέτες, σύµφωνα µε την πε-
ρίπτωση δ) τις µελέτες για πράξεις καθορισµού αιγιαλού
και παλαιού αιγιαλού, σύµφωνα µε την περίπτωση ε) την
έρευνα και τον εντοπισµό ορυκτών πρώτων υλών, σύµ-
φωνα µε την περίπτωση στ) τις έρευνες και τις µελέτες
για ραδιενεργά µεταλλεύµατα και ακτινοβολία πετρωµά-
των, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ) τις εφαρµοσµένες ο-
ρυκτολογικές, πετρολογικές, γεωχηµικές και περιβαλλο-
ντικές µελέτες, σύµφωνα µε την περίπτωση η) τις µελέ-
τες τεχνολογικών και περιβαλλοντικών εφαρµογών ορυ-
κτών πρώτων υλών και των παραπροϊόντων τους, καθώς
και τις τεχνικο-οικονοµικές µελέτες εµπλουτισµού µε-
ταλλευµάτων, σύµφωνα µε την περίπτωση θ) την έρευνα
για τη διατήρηση του πλούτου και της ποικιλίας της ελ-
ληνικής γεωλογικής - γεωµορφολογικής κληρονοµιάς,

συµπεριλαµβανοµένων των γεωαρχαιολογικών ερευ-
νών, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) τις τεχνικογεωλογι-
κές και γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες, σύµφωνα µε
την περίπτωση ια) τις γεωφυσικές έρευνες για την απο-
τύπωση της γεωλογικής δοµής σε ολόκληρο το φάσµα
των τεχνικών έργων, καθώς και για την προστασία του
περιβάλλοντος, την έρευνα και τον εντοπισµό ορυκτών
πόρων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, σύµφωνα
µε την περίπτωση ιβ) τις υδρογεωλογικές – υδρολογικές
µελέτες και ελέγχους, σύµφωνα µε την περίπτωση ιγ)
τις αναλύσεις κάθε είδους γεωλογικών και µεταλλευτι-
κών δειγµάτων, δειγµάτων νερών, στερεών καυσίµων, ο-
ρυκτών πρώτων υλών και αερίων, σύµφωνα µε την περί-
πτωση ιδ) τον έλεγχο των δοµικών υλικών όσον αφορά
την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται για
τις κατασκευές και ειδικότερα αυτών για την κατασκευή
δηµόσιων έργων, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια ε-
κτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε την περίπτωση ιε) την
εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών, καθώς και µελε-
τών βιωσιµότητας, σκοπιµότητας και διαχειριστικών για
τα αντικείµενα αρµοδιότητας της Αρχής, σύµφωνα µε
την περίπτωση ιστ) τη γεωθερµική έρευνα εντοπισµού,
την παροχή γνωµατεύσεων και τη µελέτη σε θέµατα γε-
ωθερµίας, σύµφωνα µε την περίπτωση ιζ) την τήρηση ε-
θνικού µητρώου γεωθερµικών σηµείων, σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφω-
να µε την περίπτωση ιη) την αναγνώριση, καταγραφή, έ-
ρευνα και µελέτη γεωκινδύνων, σε συνεργασία µε τη Γε-
νική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Εσωτερικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και τις άλλες αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε την περί-
πτωση ιθ) τη σύνταξη χαρτών επιδεκτικότητας κινδύνου
και επικινδυνότητας, καθώς και την εκπόνηση σχεδίων
αντιµετώπισης των γεωκινδύνων, σε επίπεδο εδαφικής
περιφέρειας οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύµ-
φωνα µε την περίπτωση κ) τη σύνταξη γνωµοδοτικών εκ-
θέσεων και την παροχή τεχνικών συµβουλών, για τα α-
ντικείµενα και τα θέµατα αρµοδιότητας της Αρχής, σύµ-
φωνα µε την περίπτωση κα) την παροχή υπηρεσιών στην
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία για
τη συλλογή στοιχείων, την αρχειοθέτηση και τον έλεγχο
των υδροσηµείων της χώρας, σύµφωνα µε την περίπτω-
ση κβ) την παροχή υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης, Σχεδιασµού και Διαχείρισης Υ-
πηρεσιών Ύδατος και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού
Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε την περίπτωση κγ) την
παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Ε-
δάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, στη Διεύθυνση Κλι-
µατικής Αλλαγής, στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπι-
σης Περιβαλλοντικών Ζηµιών, στον Οργανισµό Αντισει-
σµικής Προστασίας και στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας, σύµφωνα µε την περίπτωση κδ) την παροχή
υπηρεσιών σχετικών µε τους υδρογονάνθρακες στην
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.
και σε κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε την πε-
ρίπτωση κε) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραµµα-
τεία Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επίλυση προ-
βληµάτων, που σχετίζονται µε τη µεταλλευτική δραστη-
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ριότητα, σύµφωνα µε την περίπτωση κστ) την τήρηση
δηµόσιου αρχείου αποθήκευσης και συντήρησης πυρή-
νων γεωτρήσεων, σύµφωνα µε την περίπτωση κζ) την
παροχή γνωµοδοτήσεων στην αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Στρατη-
γικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα
µε την οικ.107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β΄ 1225) αν υπάρχει
γεωλογικό ή µεταλλευτικό ενδιαφέρον, και την εξέταση
της ποιοτικής τους επάρκειας, σύµφωνα µε την περίπτω-
ση κη) την παροχή γνωµοδοτήσεων για µεταλλευτικά και
λατοµικά θέµατα κατά την κείµενη νοµοθεσία, σύµφωνα
µε την περίπτωση κθ) την παροχή γνωµοδοτήσεων προς
τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και την παρακολούθηση της εξέλιξης των
αιτήσεων φυσικών ή νοµικών προσώπων προς τις αρχές
για τη χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών
(Α.Μ.Ε.), εφόσον αυτή ζητηθεί, σύµφωνα µε την περί-
πτωση λ) την παροχή γνωµοδοτήσεων για την αδειοδό-
τηση γεωεπιστηµονικών ερευνών στον Ελλαδικό χώρο,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σύµφωνα µε την
περίπτωση λα) τη συνεισφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών
βάσεων γεωδεδοµένων, σύµφωνα µε την περίπτωση λβ)
την ίδρυση και τη λειτουργία εργαστηρίων για τις ανά-
γκες των ανωτέρω µελετών, σύµφωνα µε την περίπτωση
λγ) την έκδοση και την πώληση γεωλογικών και αντίστοι-
χων µε τις αρµοδιότητες της Αρχής θεµατικών χαρτών,
ενώ ορίζεται ότι τα δεδοµένα που έχουν αποκλειστικά
γεωχωρικό χαρακτήρα, διατίθενται, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 11 και 28 του ν. 3882/2010 (Α΄ 166) και αν τα ανωτέ-
ρω δεδοµένα προορίζονται για εµπορική χρήση, διατίθε-
νται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Κοµβικού Σηµείου
Επαφής του άρθρου 19 του ίδιου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε την περί-
πτωση λδ) τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέ-
τηση και τη διαχείριση, χάριν του δηµόσιου συµφέρο-
ντος, των στοιχείων των ερευνών της Αρχής, των µελε-
τών και των προσφερόµενων υπηρεσιών της, ιδίως, ερ-
γαστηριακών εξετάσεων, πιστοποιήσεων, γνωµοδοτήσε-
ων και ελέγχων και τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται
δωρεάν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε µνηµόνιο συνεργασίας µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, σύµφω-
να µε την περίπτωση λε) την άσκηση δραστηριοτήτων
στο εσωτερικό και εξωτερικό, συναφών µε τα αντικείµε-
να της Αρχής, σύµφωνα µε την περίπτωση λστ) την εκ-
προσώπηση της Ελλάδας στα διεθνή και ευρωπαϊκά Γε-
ωλογικά ινστιτούτα και οργανισµούς, σύµφωνα µε την
περίπτωση λζ) την εκµετάλλευση των µέσων της και την
παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, έναντι αµοιβής που ο-
ρίζεται από το διοικητικό συµβούλιο και ορίζεται ότι τα
προκύπτοντα έσοδα κατατίθενται σε διακεκριµένο κωδι-
κό εσόδων και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη
αναγκών ερευνητικών και λειτουργικών της Αρχής. 
Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 ορίζεται ο ρόλος της

Αρχής ως Τεχνικού Συµβούλου για το Δηµόσιο, τις δηµό-
σιες επιχειρήσεις, καθώς και τα επιχορηγούµενα ή χρη-
µατοδοτούµενα, αµέσως ή εµµέσως, από το Δηµόσιο,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σε θέµατα που έχουν σχέση

µε γεωλογικά, ενεργειακά, κοιτασµατολογικά, µεταλ-
λευτικά, γεωτεχνικά υδρογεωλογικά, περιβαλλοντικά
και άλλα συναφή αντικείµενα.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι η Αρχή γνωστοποιεί τα

αποτελέσµατα των ερευνών της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγράφου 1, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου και, σύµφωνα µε το ν. 3882/2010. Στην παρά-
γραφο 4 ορίζεται ότι η Αρχή αξιοποιεί κάθε χρήσιµο
στοιχείο και συνεργάζεται µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
τα οποία την συνδράµουν, στην παροχή στοιχείων ή πλη-
ροφοριών χρήσιµων για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων
της.
Με την παράγραφο 5 δίνεται εξουσιοδότηση στον Υ-

πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιο Υπουργό να εξειδικεύονται οι όροι συ-
νεργασίας της Αρχής µε άλλους φορείς ή υπηρεσίες, σε
όλα τα αντικείµενά της.
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι εφευρέσεις ή ευρεσι-

τεχνίες, δεδοµένα και µελέτες, που γίνονται από το υ-
παλληλικό ή επιστηµονικό προσωπικό της Αρχής που
συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε αυτήν, κατά την ε-
κτέλεση της εργασίας του, ανήκουν στην Αρχή, εφόσον
δεν έχει συµφωνηθεί το αντίθετο.
Με την παράγραφο 7 δίδεται εξουσιοδότηση στον Υ-

πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθµίζει τα
σχετικά µε την λειτουργία επιτροπής εντός της Αρχής,
αρµόδιας για τους χάρτες γεωεπιστηµονικών θεµάτων.
Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι όπου στην κείµενη νο-

µοθεσία αναφέρεται το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Με-
ταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), εφεξής νοείται η Αρχή.

Άρθρο 27
Όργανα διοίκησης

Με το άρθρο 27 καθορίζονται ως όργανα διοίκησης
της Αρχής, το Διοικητικό Συµβούλιο, ο Γενικός Διευθυ-
ντής της Αρχής και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές.

Άρθρο 28
Διοικητικό συµβούλιο - επιλογή - διορισµός - 

κωλύµατα διορισµού - ασυµβίβαστα - κωλύµατα 
συµφερόντων - υποχρεώσεις - έκπτωση

Με το άρθρο 28 καθορίζονται τα ζητήµατα επιλογής
και διορισµού του επταµελούς Δ.Σ. για θητεία τεσσάρων
ετών που µπορεί να ανανεώνεται µια φορά, τα κωλύµατα
διορισµού, τα ασυµβίβαστα και οι λόγοι έκπτωσης. Τα
µέλη του Δ.Σ. δεν ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα, επι-
λέγονται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 1 του ν. 4369/2016 και,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8
του ίδιου νόµου. Ένα από τα µέλη του Δ.Σ. πρέπει να εί-
ναι τουλάχιστον πτυχιούχος Γεωλόγος και ένα, διπλω-
µατούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός ή Ο-
ρυκτών Πόρων. Επίσης, προβλέπεται ότι τα µέλη του
Δ.Σ. µπορεί να είναι και καθηγητές ΑΕΙ, πλήρους ή µερι-
κής απασχόλησης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ενώ ο γραµµατέας του Δ.Σ. και ο
αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. µετα-
ξύ των υπαλλήλων της Αρχής.
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Άρθρο 29
Αρµοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. - Λειτουργία Δ.Σ.

Με το άρθρο 29 καθορίζονται οι αρµοδιότητες του
Προέδρου και του Δ.Σ. της Αρχής, καθώς και η λειτουρ-
γία του ανωτέρω οργάνου διοίκησης. 
Με την παράγραφο 1 καθορίζονται οι αρµοδιότητες

του Προέδρου της Αρχής και θέµατα αναπλήρωσής του.
Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι αρµοδιότητες

του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριµένα ότι το Δ.Σ. είναι
αρµόδιο για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµα-
τος της Αρχής, στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσε-
ται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και
για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµα-
τος αυτού, την κατάρτιση, ύστερα από εισήγηση του Γε-
νικού Διευθυντή, και την υποβολή προς έγκριση από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Κανονισµού
Εσωτερικής Λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου
26, την κατάρτιση και την υποβολή προς έγκριση από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ετήσιου
προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού της Αρ-
χής, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3
και την παράγραφο 4, καθώς και για την αξιολόγηση, στο
τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, του έργου του Γενι-
κού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυ-
ντών της Αρχής, ύστερα από την οποία, το Δ.Σ. µπορεί
να εισηγείται αιτιολογηµένα στον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας την παύση ή την αναστολή άσκησης
των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή ή των Αναπλη-
ρωτών Γενικών Διευθυντών για λόγους πληµµελούς εκ-
πλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Το εγκεκριµένο επι-
χειρησιακό πρόγραµµα, η ετήσια έκθεση πεπραγµένων
και ο εγκεκριµένος ετήσιος προϋπολογισµός, απολογι-
σµός και ισολογισµός της Αρχής δηµοσιεύονται στο δι-
κτυακό της τόπο. Με τις παραγράφους 3 και 4 εξειδικεύ-
ονται οι αρµοδιότητες του Δ.Σ. της Αρχής, οι αποφάσεις
που λαµβάνει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή ή και των καθ’ ύλη αρµόδιων Προϊσταµένων των Δι-
ευθύνσεων της Αρχής, για τα ζητήµατα που ειδικότερα
προβλέπονται στις διατάξεις αυτές. Μεταξύ των αρµο-
διοτήτων, προβλέπεται η άσκηση της πειθαρχικής εξου-
σίας που προβλέπεται στο άρθρο 116 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Προβλέπεται ότι το Δ.Σ. α-
σκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, που δεν έχει ανατεθεί στον
Πρόεδρο του ή στο Γενικό Διευθυντή της Αρχής. 
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται η δυνατότητα µετα-

βίβασης αρµοδιοτήτων του Δ.Σ., σε άλλα µέλη του Διοι-
κητικού Συµβουλίου ή σε άλλα όργανα της Αρχής. 
Με την παράγραφο 6 ορίζεται η δυνατότητα έκδοσης

κανονισµού λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου
της Αρχής µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µετά από πρόταση του Δ.Σ., ενώ ορίζεται
ότι κατά τα λοιπά, η λειτουργία του Δ.Σ., διέπεται από τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45). Τέλος, µε την παρ. 7 ορίζεται ότι οι
συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να γίνουν κανονικά ύστε-
ρα από πρόσκληση και ηλεκτρονικά (µέσω τηλεδιάσκε-
ψης), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των µελών.

Άρθρο 30
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές 

Γενικοί Διευθυντές της Αρχής, Επιλογή - 
Διορισµός - Αρµοδιότητες

Με το άρθρο 30 συστήνεται στην Αρχή θέση Γενικού
Διευθυντή (Γ.Δ.) και δύο θέσεις αναπληρωτών Γενικών
Διευθυντών, καθορίζονται δε ο τρόπος επιλογής και διο-
ρισµού τους, καθώς και οι αρµοδιότητές τους. 
Ο Γ.Δ. καταλαµβάνει θέση πλήρους και αποκλειστικής

απασχόλησης, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, για θητεία τεσσάρων ετών, η οποία ανα-
νεώνεται µία µόνο φορά. 
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ο Γ.Δ. διορίζεται

µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, η δε επιλογή του Γ.Δ. µπορεί να γίνεται είτε από µέ-
λη του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δηµό-
σιας Διοίκησης του ν. 4369/2016 είτε από υποψηφίους
που δεν υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα, ύστερα από πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εν λόγω Υπουρ-
γού. Η διαδικασία επιλογής του Γ.Δ. είναι η προβλεπόµε-
νη στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του
ν. 4369/2016. 
Με την παράγραφο 3 καθορίζονται τα ελάχιστα απαι-

τούµενα προσόντα για το διορισµό στη θέση του Γενικού
Διευθυντή, µεταξύ των οποίων, επαγγελµατική εµπειρία
τουλάχιστον δέκα ετών. 
Με την παράγραφο 4 καθορίζονται οι αρµοδιότητες

του Γ.Δ.. Συγκεκριµένα, ο Γ.Δ. προΐσταται των Υπηρε-
σιών της Αρχής και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυ-
τές, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρε-
σιών, είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την εύρυθµη
λειτουργία τους και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα
την Αρχή. Επίσης, ο Γ.Δ. εισηγείται στο Δ.Σ. το επιχειρη-
σιακό πρόγραµµα, το πρόγραµµα στρατηγικού σχεδια-
σµού και το επενδυτικό πρόγραµµα της Αρχής και εξειδι-
κεύει και εφαρµόζει τα προγράµµατα αυτά κατόπιν της
εγκρίσεως τους, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των
αποφάσεων του Δ.Σ., εκτελεί τις λειτουργικές δαπάνες
στο πλαίσιο του εγκεκριµένου ετήσιου προϋπολογισµού,
συνάπτει συµβάσεις για λογαριασµό της Αρχής µέχρι α-
ξίας ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Περαιτέρω,
προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης επί µέρους αρµο-
διοτήτων ή ανάθεσης δικαιώµατος υπογραφής µε από-
φαση του Γενικού Διευθυντή στους Αναπληρωτές Γενι-
κούς Διευθυντές, στους Προϊσταµένους Διευθύνσεων,
Τµηµάτων ή Γραφείων της Αρχής. Τέλος, ο Γ.Δ. είναι ο
πειθαρχικός προϊστάµενος όλων των υπαλλήλων της
Αρχής. Με την παράγραφο 5 ρυθµίζονται πρακτικά ζητή-
µατα ειδικότερης και απρόσκοπτης άσκησης των αρµο-
διοτήτων του Γ.Δ. και αναπλήρωσής του.
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι οι αποδοχές του

Γενικού Διευθυντή καθορίζονται, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 22 του ν. 4354/2015. 
Με την παράγραφο 7 προβλέπεται η σύσταση δύο θέ-

σεων Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών πλήρους και α-
ποκλειστικής απασχόλησης και ρυθµίζεται ο τοµέας αρ-
µοδιότητας τους, ο τρόπος επιλογής και οι αποδοχές
τους. 
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Με την παράγραφο 8 ορίζονται τα ελάχιστα προσόντα
για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων. 
Με την παράγραφο 9 εξουσιοδοτείται ο Κανονισµός Ε-

σωτερικής Λειτουργίας να καθορίζει ειδικότερα τις αρ-
µοδιότητες που ανατίθενται στους Αναπληρωτές Γενι-
κούς Διευθυντές της Αρχής. 
Με την παράγραφο 10 προβλέπεται η σύσταση τριών

(3) θέσεων ειδικών συµβούλων, λόγω του µεγάλου και ε-
ξειδικευµένου φόρτου εργασίας που φέρει η διοίκηση
της αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ (άρθρα 31-42)

ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Η ΥΛΙΚΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 31
Διάρθρωση ΕΑΓΜΕ

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 ορίζεται ότι η Αρχή
διαρθρώνεται υπό τον Γενικό Διευθυντή σε Διευθύνσεις,
Τµήµατα, Υπηρεσίες, Περιφερειακές Μονάδες και Γρα-
φεία. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο ανώτατος προϊστάµε-
νος όλων των υπηρεσιών της Αρχής. Η Κεντρική Υπηρε-
σία αποτελείται από τις Διευθύνσεις της παραγράφου 2
και από τις αυτοτελείς µονάδες της παρ. 3 που υπάγο-
νται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται η γραµµατεία του υπηρε-

σιακού συµβουλίου ως υποκείµενη λειτουργικά στο ΔΣ
και στον Πρόεδρο της Αρχής. Στην παράγραφο 5 ορίζο-
νται τα όργανα συντονισµού και ολοκλήρωσης ως συλ-
λογικά συντονιστικά όργανα.

Άρθρο 32
Διάρθρωση και Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής

και Εφαρµοσµένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)

Με το άρθρο 32 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρµοδιό-
τητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρµοσµένης Γεω-
λογίας (ΔΙΓΕΓ).

Άρθρο 33
Διάρθρωση και Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών

Πόρων και Γεωθερµίας (ΔΥΠΟΓΕ)

Με το άρθρο 33 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρµοδιό-
τητες της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερµίας
(ΔΥΠΟΓΕ).

Άρθρο 34
Διάρθρωση και Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών

Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)

Με το άρθρο 34 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρµοδιό-
τητες της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτι-
κής (ΔΟΠΜΕ).

Άρθρο 35
Διάρθρωση και Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης

Ανάπτυξης και Υποδοµών (ΔΑΝΥ)

Με το άρθρο 35 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρµοδιό-
τητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδοµών (ΔΑΝΥ).

Άρθρο 36
Διάρθρωση και Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης 

Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)

Με το άρθρο 36 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρµοδιό-
τητες της Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών (ΔΟΔΥ).

Άρθρο 37
Διάρθρωση και Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών 
Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ)

Με το άρθρο 37 ορίζεται η διάρθρωση και οι αρµοδιό-
τητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολο-
γικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ).

Άρθρο 38
Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόµενες 

απευθείας στον Γενικό Διευθυντή

Με το άρθρο 38 ορίζονται Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές
Μονάδες υπαγόµενες απευθείας στον Γενικό Διευθυντή.
Στην παράγραφο 1 ορίζονται τα ιδιαίτερα γραφεία του
Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευ-
θυντών. Στην παράγραφο 2 ορίζεται η Νοµική Υπηρεσία
της Αρχής και το Τµήµα Δικαστικού. Στην παράγραφο 3
ορίζονται οι Περιφερειακές Μονάδες που λειτουργούν
ως παραρτήµατα της Αρχής σε γεωγραφικούς τοµείς ευ-
θύνης. Ορίζονται τα τεχνικά ζητήµατα λειτουργίας των
παραρτηµάτων και η δυνατότητα σύστασης ή κατάργη-
σης Περιφερειακών Μονάδων µε προεδρικό διάταγµα.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται το Γραφείο Δηµοσίων Σχέ-
σεων και στην παράγραφο 5 ορίζεται η Μονάδα Εσωτε-
ρικού Ελέγχου. 

Άρθρο 39
Γραµµατεία διοικητικού συµβουλίου

Με το άρθρο 39 ορίζεται η Γραµµατεία Διοικητικού
Συµβουλίου η οποία και εκτελεί χρέη ιδιαίτερου γραφεί-
ου Προέδρου του Δ.Σ..

Άρθρο 40
Όργανα συντονισµού και ολοκλήρωσης

Με το άρθρο 40 ορίζονται τα όργανα συντονισµού και
ολοκλήρωσης της Αρχής ως διοικητικά συλλογικά όργα-
να οριζόντιας οργάνωσης. Στην περίπτωση α΄ προβλέ-
πεται η Τεχνική Επιτροπή, στην περίπτωση β΄ προβλέπε-
ται το Επιστηµονικό Συµβούλιο και στην περίπτωση γ΄
προβλέπονται οι Οµάδες Διοίκησης Έργων.

Άρθρο 41
Ζητήµατα οργάνωσης υπηρεσιακών µονάδων

Με το άρθρο 41 δίνεται εξουσιοδότηση στο Διοικητικό
Συµβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή,
να αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που προκύπτει από την
οργάνωση, διάρθρωση και την κατανοµή των αρµοδιοτή-
των των Υπηρεσιακών Μονάδων της Αρχής. Επίσης,
προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης εργαστηρίων στην
Αρχή.
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Άρθρο 42
Τροποποίηση Οργάνωσης - Εξουσιοδότηση

Με το άρθρο 42 προβλέπεται η δυνατότητα τροποποί-
ησης της οργάνωσης των υπηρεσιών της Αρχής µε έκδο-
ση Προεδρικού Διατάγµατος. Ειδικότερα, µε το Διάταγ-
µα αυτό δύναται να τροποποιείται η οργάνωση των Υπη-
ρεσιών, των αρµοδιοτήτων, να καταργούνται Διευθύν-
σεις, Τµήµατα, Υπηρεσίες, Γραφεία ή οριζόντιες δοµές,
να συνενώνονται, να δηµιουργούνται νέες, να τροποποι-
ούνται οι οργανικές θέσεις και οι αρµοδιότητες της Αρ-
χής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ 

(άρθρα 43-46 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

Άρθρο 43
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική

και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής

Με το άρθρο 43 συστήνονται 220 οργανικές θέσεις
προσωπικού οι οποίες κατατάσσονται ανά κατηγορίες,
στις παραγράφους 2 και 3. Η σύσταση των ανωτέρω θέ-
σεων κατ` αριθµό και κατηγορία λαµβάνει υπόψη της την
οργανωτική διάρθρωση της Αρχής, τις λειτουργικές ανά-
γκες στελέχωσης κάθε βασικής οργανικής µονάδας
(Τµήµατος), σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της και την
ορθολογική ποσόστωση των θέσεων στις κατηγορίες εκ-
παίδευσης. Με την παράγραφο 4 δίνεται εξουσιοδότηση
στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής, να
ανακατανέµονται και να εξειδικεύονται οι θέσεις µεταξύ
κατηγοριών κλάδων και ειδικοτήτων. Επίσης δίνεται η
δυνατότητα κατανοµής των θέσεων µεταξύ των υπηρε-
σιακών µονάδων της Αρχής, µε απόφαση του Δ.Σ.. Με
την παρ. 5 ορίζεται ότι προσόντα για την πρόσληψη στις
θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στις
διατάξεις του προσοντολογίου Δηµοσίων Υπαλλήλων
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Με την παράγραφο 6 προβλέπεται
η πρόσληψη έκτακτου ή εποχικού προσωπικού µε σχέση
εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου.

Άρθρο 44
Ένταξη του προσωπικού σε µισθολογικά

και βαθµολογικά κλιµάκια

Με το άρθρο 44 ορίζεται ότι για τις αποδοχές και την
ένταξη σε µισθολογικά κλιµάκια του προσωπικού της Αρ-
χής που εντάσσεται στις θέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 43, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 έως
και 34 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Επίσης, για την ένταξη
του προσωπικού σε βαθµολογικά κλιµάκια ισχύουν οι
διατάξεις περί Δηµοσίων Υπαλλήλων.

Άρθρο 45
Τοποθέτηση προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων 

και αρµοδιοτήτων

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 ορίζεται ότι η το-
ποθέτηση του προσωπικού στις υπηρεσιακές µονάδες

της Αρχής γίνεται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή
και η ανάθεση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων στο προ-
σωπικό που τοποθετείται, ενώ µε την παράγραφο 2 ε-
ξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής να συντάσσει ε-
γκυκλίους για τα θέµατα άσκησης καθηκόντων των υ-
παλλήλων.

Άρθρο 46
Προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 ορίζεται ο τρόπος
επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων στις υπηρεσια-
κές µονάδες της Αρχής. Με την παράγραφο 2 ορίζεται η
διαδικασία πρόσληψης Δικηγόρων σε θέσεις προϊσταµέ-
νων Νοµικής Υπηρεσίας και Δικαστικού Τµήµατος. Με
την παράγραφο 3 δίδεται εξουσιοδότηση στο Κανονισµό
Εσωτερικής Λειτουργίας να ορίζει τα προσόντα των
προϊσταµένων της Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ (άρθρα 47-50)

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ, ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΑΛΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 47
Πόροι αρχής

Με το άρθρο 47 του σχεδίου νόµου καθορίζονται οι
πόροι της Αρχής µε διάκριση τους σε λειτουργικούς και
ιδιωτικούς πόρους, µε κριτήριο όχι τόσο την προέλευση
των εσόδων όσο την λειτουργική αποστολή αυτών για
σκοπούς δηµόσιας ωφέλειας και λειτουργικές ανάγκες
της Αρχής. 
Με την παράγραφο 1α ορίζονται οι λειτουργικοί και

δηµόσιοι πόροι της Αρχής και µε την παράγραφο 1β ορί-
ζονται οι ιδιωτικοί πόροι της Αρχής, οι οποίοι αποτελού-
νται από: αα) Έσοδα από διαχείριση της ιδιωτικής περι-
ουσίας της Αρχής, ββ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
προς τρίτους, µη δηµόσιους φορείς ή φυσικά πρόσωπα,
γγ) Έσοδα από πώληση µελετών και χαρτών και δδ) Έ-
σοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και κάθε
φύσης εισφορές ή τέλη, νοµικών ή φυσικών προσώπων
που καταβάλλονται στην Αρχή.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ρητά το ακατάσχετο

των λειτουργικών πόρων, σύµφωνα µε τον ν. 3068/2002,
καθώς αυτοί εξυπηρετούν αποκλειστικά τον ειδικό σκο-
πό δηµόσιας ωφέλειας, της παροχής συνεχών και αδιά-
λειπτων γεωλογικών υπηρεσιών από την Αρχή προς το
Κράτος, η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες που εξειδικεύο-
νται από τον παρόντα Νόµο, και τίθενται προς άµεση ι-
κανοποίηση των λειτουργικών αναγκών της Αρχής.
Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα σύναψης

δανείων, ενώ µε την παράγραφο 4 ορίζονται τα ιδιωτικά
έσοδα της Αρχής.
Με την παράγραφο 5 ορίζεται ρητά η φύση των αµοι-

βών, που εισπράττονται από το Δηµόσιο ή το ευρύτερο
Δηµόσιο, για την εκτέλεση έργων δηµόσιας ωφέλειας
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ως λειτουργικών πόρων κάλυψης των δαπανών που α-
παιτήθηκαν για την εκτέλεσή αυτών και καλύπτουν επί-
σης τις αµοιβές των συλλογικών οργάνων της Αρχής, ως
ορίζει το άρθρο 21 του ν. 4354/2015
Με την παράγραφο 6 ορίζεται η ατέλεια και απαλλαγή

της Αρχής από φόρους, δασµούς, τέλη, εισφορές, κρα-
τήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δηµο-
σίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοι-
πών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε εξαίρεση
τις υποχρεώσεις προς οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και η ενίσχυση της Αρχής µε τα δικονοµικά και ου-
σιαστικά προνόµια του Δηµοσίου.

Άρθρο 48
Οικονοµική και λογιστική διαχείριση

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 ορίζεται ότι η οι-
κονοµική διαχείριση της Αρχής πραγµατοποιείται κατά
τα οριζόµενα στο ν. 4270/2014 και την κείµενη νοµοθε-
σία του δηµόσιου λογιστικού. Με την παράγραφο 2 ορί-
ζεται ότι µε τον Κανονισµό Οικονοµικών µπορούν να
ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα οικονοµικής και λογι-
στικής διαχείρισης της Αρχής. 

Άρθρο 49
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Με την παράγραφο 1 συστήνεται και λειτουργεί στην
Αρχή Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) ορίζεται ο σκοπός του που είναι η κάλυψη των
αναγκών σε έρευνα, κατάρτιση, τεχνολογική ανάπτυξη
και υποστήριξη της Αρχής, καθώς και για την κάλυψη
των αναγκών συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του
σκοπού αυτού.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε. διέπεται,

όσον αφορά την λειτουργία του, από τα άρθρα 50 έως 68
του ν. 4485/2017, τα οποία ισχύουν αναλόγως και δίνε-
ται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος να τα
εξειδικεύσει και να ορίσει σχετικώς τα θέµατα λειτουρ-
γίας, διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Αρχή.
Με την παράγραφο 3 ορίζονται τα κονδύλια που µπο-

ρούν να εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 50
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας – εξουσιοδότηση

σε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με το άρθρο 50 ορίζονται επιπλέον εξουσιοδοτικές
διατάξεις για ρύθµιση ειδικότερων τεχνικών ζητηµάτων
της Αρχής.
Στην παράγραφο 1 δίδεται εξουσιοδότηση στον Υ-

πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έκδοση Κανο-
νισµού Εσωτερικής Λειτουργίας µετά από πρόταση του
Δ.Σ., για την ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων που αφο-
ρούν την περαιτέρω οργάνωση, τη λειτουργία και το
προσωπικό της Αρχής.
Στην παράγραφο 2 δίδεται εξουσιοδότηση στον Υ-

πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από πρότα-
ση του Δ.Σ., εφόσον παραστεί ανάγκη, για έκδοση Κανο-
νισµών που εξειδικεύουν ειδικότερα τεχνικά ζητήµατα
δράσης των οργάνων της Αρχής και άσκησης των αρµο-
διοτήτων τους, όπως για την Λειτουργία του Δ.Σ., των
Οικονοµικών κ.ά..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 51
Λύση και εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών

και Μεταλλευτικών Ερευνών

Με τις διατάξεις του άρθρου 51 ορίζεται η λύση και η
διαδικασία εκκαθάρισης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών. Κλείνει ο φυσικός κύκλος µιας
ιδιωτικής επιχείρησης του Δηµοσίου του 1976, µε περιο-
ρισµένες και παρωχηµένες αρµοδιότητες και µε µη λει-
τουργική οργάνωση. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική
διαδικασία εκκαθάρισης και προστασίας των δικαιωµά-
των των δανειστών του ΙΓΜΕ µε σεβασµό σε όσους έ-
χουν τελεσίδικες και εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις
και µε διασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωµής τους:
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι το Ινστιτούτο Γεωλο-

γικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Ν.Π.Ι.Δ. µε έ-
δρα την Αττική, το οποίο ιδρύθηκε µε τον ν. 272/1976
(Α΄ 50) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα µε την ειδική
διαδικασία που προβλέπει ο παρών νόµος και συµπληρω-
µατικά τα άρθρα 72επ ΑΚ. Λόγω της µη πρόβλεψης στην
νοµοθεσία ειδικής διαδικασίας εκκαθάρισης των Ν.Π.Ι.Δ.
του Δηµοσίου, προβλέφθηκε η ειδική διαδικασία εκκαθά-
ρισης µε το παρόν σχέδιο νόµου και για όσα ζητήµατα
δεν αναφέρονται, γίνεται αναλογική εφαρµογή των γε-
νικών διατάξεων περί εκκαθάρισης νοµικών προσώπων
του Αστικού Κώδικα αρ. 72 επ..
Με την παράγραφο 2, παρέχεται εξουσιοδότηση στον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ορίσει τον εκ-
καθαριστή, τη µηνιαία αµοιβή του, καθώς και να ρυθµίζει
κάθε ζήτηµα σχετικά µε την εκκαθάριση του ΙΓΜΕ.
Με την παράγραφο 3, προβλέπεται ότι τα κινητά και α-

κίνητα στοιχεία της περιουσίας του ΙΓΜΕ µεταβιβάζονται
αυτοδικαίως στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, ά-
δειας ή άλλης έγκρισης. Από τη µεταβίβαση στο Υπουρ-
γείο Οικονοµικών εξαιρούνται τα εξής περιουσιακά στοι-
χεία: α) το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήµο Παιανίας Ατ-
τικής, στο 1ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Μαρκοπούλου
β) οι απαιτήσεις του ΙΓΜΕ έναντι ιδιωτών από την εκτέ-
λεση έργων. Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων
του ΙΓΜΕ στο Υπουργείο Οικονοµικών και κάθε άλλη
πράξη που συνδέεται µ’ αυτήν, απαλλάσσεται από φό-
ρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώµατα ή οποιαδή-
ποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου ή και οποιου-
δήποτε τρίτου.
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται η απογραφή από

τον εκκαθαριστή του συνόλου της κινητής περιουσίας,
περιλαµβανοµένων σηµάτων, πνευµατικών δικαιωµάτων
και της ακίνητης περιουσίας που µεταβιβάστηκε στο Υ-
πουργείο Οικονοµικών. Μετά την απογραφή, γίνεται α-
ποτίµηση του συνόλου της περιουσίας που µεταβιβάστη-
κε, από Επιτροπή που συγκροτείται από το Υπουργείο
Οικονοµικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας µε κοινή Υπουργική Απόφαση. Μετά την αποτίµη-
ση της περιουσίας, οφείλεται από το Υπουργείο Οικονο-
µικών προς τον εκκαθαριστή και αποτελεί στοιχείο της
εκκαθάρισης, το ισόποσο της αξίας της περιουσίας αυ-
τής, το οποίο δύναται να συµψηφίζεται µε απαιτήσεις
του Ελληνικού Δηµοσίου κατά του υπό εκκαθάριση Ινστι-
τούτου, µετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
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µικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι η χρήση και διαχείρι-

ση των περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ που µεταβιβά-
ζονται στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονοµικών, α-
νήκει στην Αρχή χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
η οποία και αναλαµβάνει την φύλαξή τους. Σκοπός της
διάταξης αυτής είναι ο εφοδιασµός της νέας γεωλογικής
υπηρεσίας του Κράτους µε το απαραίτητο υλικοτεχνικό,
εργαστηριακό και αναγκαίο εξοπλισµό, ώστε να µπορέ-
σει να λειτουργήσει άµεσα από την πρώτη ηµέρα λει-
τουργίας της.
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι οι εκκρεµείς δίκες

του ΙΓΜΕ υπό εκκαθάριση που έχουν προσδιοριστεί και η
δικάσιµός τους έχει ορισθεί εντός τριµήνου που έπεται
της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου, αναβάλλονται
υποχρεωτικά από το αρµόδιο δικαστήριο και συνεχίζο-
νται από τον εκκαθαριστή µέχρι τη λήξη της εκκαθάρι-
σης χωρίς καµία άλλη διατύπωση. Η διάταξη αυτή θεσπί-
ζεται για να δοθεί εύλογος χρόνος στον εκκαθαριστή να
προλάβει να αναλάβει καθήκοντα και να προετοιµάσει
τις δικαστηριακές υποθέσεις του. 

Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις ΕΑΓΜΕ

Με τις διατάξεις του άρθρου 52 ορίζονται τα σχετικά
ζητήµατα µε την µεταβατική λειτουργία της ΕΑΓΜΕ κα-
τά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου. Προκρίνε-
ται η άµεση στελέχωση της ΕΑΓΜΕ από το προσωπικό
του καταργούµενου ΙΓΜΕ λόγω συνάφειας των αρµοδιο-
τήτων τους και λόγω προηγούµενης εµπειρίας αυτού σε
γεωλογικά ζητήµατα. Επίσης, προβλέπεται µια σειρά ε-
πιµέρους ρυθµίσεων για την οµαλή λειτουργία και µετά-
βαση, στην νέα γεωλογική υπηρεσία του Κράτους, την
Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευ-
νών. Παράλληλα, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα
προστασίας του προσωπικού του καταργούµενου ΙΓΜΕ,
αλλά και ρυθµίζονται όλες οι ειδικότερες πτυχές της µε-
ταβίβασης των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων,
των συµβάσεων, των κονδυλίων και των έργων που είχε
αναλάβει το ΙΓΜΕ και αναλαµβάνει να συνεχίσει πλέον η
ΕΑΓΜΕ.
Με την παράγραφο 1 ορίζεται η προσωρινή µεταβατική

διοίκηση της ΕΑΓΜΕ µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιλογής µελών Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου και του
ν. 4369/2016. Προβλέπεται για τον Πρόεδρο, τον Γενικό
Διευθυντή και τα µέλη του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, η κάλυψη των
αντίστοιχων θέσεων της ΕΑΓΜΕ, ως µεταβατική Διοίκη-
ση. Με τη ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται η άµεση λειτουρ-
γία µε έµπειρα στελέχη Διοίκησης της νέας γεωλογικής
υπηρεσίας του Κράτους και η συνέχιση του έργου που
αυτά είχαν αναλάβει πριν την κατάργηση του ΙΓΜΕ, ενώ
ρυθµίζεται και η προσωρινή κάλυψη των θέσεων των α-
ναπληρωτών γενικών διευθυντών της ΕΑΓΜΕ µέχρι την
επιλογή τους µε τη διαδικασία του ν. 4369/2016. Παράλ-
ληλα, ρυθµίζονται τα θέµατα αµοιβής και αποζηµίωσης
των προσώπων αυτών και εφαρµόζεται αναλογικά για
τις αποζηµιώσεις των µελών του µεταβατικού Δ.Σ. της Ε-
ΑΓΜΕ η υπ’ αρίθµ. 2/78166/24.12.2015 απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΟΔΔ΄ 939) που αφορούσε το ΙΓΜΕ.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται η αυτοδίκαιη µεταφορά
του υπαλληλικού προσωπικού του ΙΓΜΕ που υπηρετούσε
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στην ΕΑΓΜΕ σε θέσεις ΙΔΑΧ του αντίστοιχου κλάδου και
ειδικότητας µε τις οργανικές θέσεις που συνίστανται
στην ΕΑΓΜΕ. Με τη διάταξη αυτή προστατεύονται οι θέ-
σεις εργασίας του προσωπικού του καταργούµενου ΙΓ-
ΜΕ και διασφαλίζεται η στελέχωση και άµεση λειτουρ-
γία της ΕΑΓΜΕ µε έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπι-
κό. Για την κατάταξη, αναγνωρίζεται και λαµβάνεται υ-
πόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού, όπως είχε
θεµελιωθεί στο ΙΓΜΕ µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου. Για την ένταξη του προσωπικού
που µεταφέρεται εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΑΓΜΕ, µε την οποία γίνεται και η κατάταξή του
σε κλάδους, βαθµούς και µισθολογικά κλιµάκια, σύµφω-
να µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις περί Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. και του ν. 4354/2015. Για την κατάταξη, ανα-
γνωρίζεται και λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας
του προσωπικού, όπως είχε θεµελιωθεί στο ΙΓΜΕ µέχρι
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου. Με
την αναγνώριση της προϋπηρεσίας προστατεύονται τα
εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων και διαµορφώ-
νονται ανάλογα τα µισθολογικά και βαθµολογικά κλιµά-
κια σαν να υπηρετούσαν τα προηγούµενα χρόνια στην Ε-
ΑΓΜΕ. Κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θίγεται αφενός η δι-
καιολογηµένη εµπιστοσύνη των εργαζοµένων του ΙΓΜΕ
που βρέθηκαν σε αναγκαστική µετακίνηση και αφετέρου,
υπηρετείται η αρχή της χρηστής διοίκησης και των κανό-
νων της δηµοσιοϋπαλληλικής νοµοθεσίας. Μάλιστα, για
το προσωπικό που µεταφέρεται στην Αρχή προβλέπεται
η µισθολογική εφαρµογή των παρ. 1 και 4 του άρθρου 27
του ν. 4354/2015 µε διατήρηση της προσωπικής διαφο-
ράς που λάµβανε πριν την δηµοσίευση του παρόντος, ώ-
στε να προστατευτούν οι αποδοχές του και να µην τύχει
οικονοµικής ζηµίας από την αναγκαστική µετακίνησή
του.
Με την παράγραφο 3 ρυθµίζονται διάφορα ζητήµατα

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του ΙΓΜΕ που
µεταφέρονται στην ΕΑΓΜΕ. Συγκεκριµένα, προβλέπεται
ότι όσοι υπάλληλοι µεταφέρονται στην ΕΑΓΜΕ και κατά
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου έχουν συµπλη-
ρώσει το 59ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν αυτοδι-
καίως από την Υπηρεσία κατά τη συµπλήρωση του 67ου
έτους της ηλικίας τους και σαράντα ετών υπηρεσίας, κα-
τά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 410/1988 και του
άρθρου 20 του ν. 3801/2009. Με τη ρύθµιση αυτή προ-
στατεύονται η δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των εργα-
ζοµένων του ΙΓΜΕ και ο προγραµµατισµός του εργασια-
κού τους βίου από την αναγκαστική µετακίνησή τους
στην ΕΑΓΜΕ και την εφαρµογή άλλων κανόνων περί ο-
ρίων ηλικίας, καθώς µε την ψήφιση του νόµου θα έπρεπε
να αποχωρήσουν περίπου 25 άτοµα λόγω συνταξιοδότη-
σης. Επίσης, προβλέπεται ότι ο υπηρετών Νοµικός Σύµ-
βουλος του ΙΓΜΕ µεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και κατα-
λαµβάνει την οργανική θέση του Νοµικού Συµβούλου
της ΕΑΓΜΕ. Τέλος, για το προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου ή έκτακτο προσωπικό του
ΙΓΜΕ, ρυθµίζεται η µεταφορά του αυτοδικαίως στην Ε-
ΑΓΜΕ και ορίζεται ότι συνεχίζει να εργάζεται στην ΕΑΓ-
ΜΕ µέχρι τη λήξη της σύµβασής του και µε τους όρους
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της. Παράλληλα, ορίζεται ότι µέχρι τη σύσταση στην Ε-
ΑΓΜΕ υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 146Β και 159 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι υπάλληλοι της Αρχής υπάγονται στα
υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, δίνεται κατά πα-
ρέκκλιση άλλων νόµων, η δυνατότητα στον Γενικό Διευ-
θυντή µέχρι την επιλογή προϊσταµένων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 46, να επιλέγει και να τοποθε-
τεί µε απόφαση του, τους προϊστάµενους των οργανι-
κών µονάδων της ΕΑΓΜΕ, ως προσωρινούς προϊσταµέ-
νους. 
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι η λογιστική διαχείρι-

ση της αρχής γίνεται µέχρι τις 31.12.2019, σύµφωνα µε
το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του δηµοσίου λογιστικού για Ν.Π.Δ.Δ.,
καθώς είναι απαραίτητο το προσωπικό της ΕΑΓΜΕ που
αποτελείται από το προσωπικό ενός Ν.Π.Ι.Δ., να µπορέ-
σει να εκπαιδευθεί και να προσαρµοστεί στο νέο σύστη-
µα Ν.Π.Δ.Δ.. Κατά το µεταβατικό διάστηµα αυτό η κα-
τάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισµού, καθώς και
η αναγνώριση, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωµής των
δαπανών της ΕΑΓΜΕ µετά την έναρξη λειτουργίας της
γίνεται, σύµφωνα µε τις αναλόγως προς το Ελληνικό Γε-
νικό Λογιστικό Σχέδιο ισχύουσες διατάξεις του ν.
4270/2014 περί Ν.Π.Ι.Δ., ώστε να µπορέσει άµεσα η Ε-
ΑΓΜΕ να λειτουργήσει µε τις υπάρχουσες διαδικασίες
και υποδοµές. Προβλέπεται δε, ότι ο Κωδικός Αριθµός Ε-
ξόδων του ΙΓΜΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µεταβιβάζεται πλέον στην ΕΑΓΜΕ και δηµιουρ-
γείται νέος Αριθµός Εξόδων για το υπό εκκαθάριση ΙΓ-
ΜΕ.
Με τις παραγράφους 5 έως 7 ρυθµίζονται τα ζητήµατα

διαδοχής της ΕΑΓΜΕ, στις υφιστάµενες και εν εξελίξει
προκηρύξεις, συµβάσεις, έργα, προγράµµατα, και δικαιο-
πραξίες του ΙΓΜΕ, καθώς και τα ζητήµατα από συγχρη-
µατοδοτούµενα έργα και ευρωπαϊκά προγράµµατα, αλ-
λά και ζητήµατα οικονοµικών πόρων και προϋπολογι-
σµού του καταργούµενου ΙΓΜΕ που διαδέχεται η ΕΑΓ-
ΜΕ. Με τις ρυθµίσεις αυτές επιδιώκεται η άµεση συνέχι-
ση όλων των δράσεων και προγραµµάτων του ΙΓΜΕ από
της ΕΑΓΜΕ και διασφάλιση των ευρωπαϊκών, εθνικών ή
και συγχρηµατοδοτούµενων πόρων. Παράλληλα, προ-
στατεύονται όλα τα εκκρεµή έργα, συµβάσεις και δικαιο-
πραξίες του ΙΓΜΕ τα οποία αναλαµβάνει πλέον χωρίς
κάποια άλλη διατύπωση η ΕΑΓΜΕ. Ορίζεται δε, ότι τα τα-
µειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
του καταργούµενου ΙΓΜΕ, καθώς και το αδιάθετο ποσο-
στό της κρατικής επιχορήγησης µεταφέρονται στους
λειτουργικούς πόρους της ΕΑΓΜΕ.
Με την παράγραφο 8 αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπη-

ρεσίας στο ΙΓΜΕ και προσµετράται κανονικά κατά την α-
ποχώρηση των εργαζοµένων από το νέο φορέα και τα
δικαιώµατα που απορρέουν από την προϋπηρεσία αυτή
αναγνωρίζονται κανονικά.
Με την παράγραφο 9, ορίζεται ότι σε περίπτωση κένω-

σης θέσης µε οποιονδήποτε τρόπο, των µεταφερόµενων
στην ΕΑΓΜΕ υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του
ΙΓΜΕ, µετατρέπονται οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις
του άρθρου 43, σε θέσεις της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ α-
ντίστοιχα, προσαυξάνοντας έτσι, τις θέσεις των κατηγο-
ριών αυτών. Οι ανωτέρω µετατροπές ορίζεται ότι δεν

µπορεί να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των
συνολικών θέσεων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43.
Με την παράγραφο 10 δίνεται η δυνατότητα, µέχρι την

πλήρη στελέχωση της Νοµικής Υπηρεσίας της ΕΑΓΜΕ,
για απευθείας ανάθεση νοµικών και δικηγορικών υπηρε-
σιών σε συνεργαζόµενους δικηγόρους µε απόφαση του
Γενικού Διευθυντή, κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων.
Με την παράγραφο 11 παρέχεται εξουσιοδότηση στο

Δ.Σ., µέχρι την έκδοση των κανονισµών του άρθρου 50,
να ρυθµίζει προσωρινά µε απόφαση του, τα θέµατα που
αυτοί αφορούν.
Με την παράγραφο 12 ορίζεται η έναρξη ισχύος του β΄

µέρους του σχεδίου νόµου και η κατάργηση αντίθετων
διατάξεων.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Γενικά

Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόµου είναι η δηµιουρ-
γία ενιαίου και σαφούς νοµοθετικού πλαισίου για τη ρύθ-
µιση του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού των υφιστάµενων
δικτύων διανοµής φυσικού αερίου. Με γνώµονα την άρ-
ση της οποιασδήποτε διακριτικής µεταχείρισης στην εκ-
µετάλλευση των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου, αλ-
λά και την παροχή κινήτρων για τις αναγκαίες επενδύ-
σεις σε δίκτυά διανοµής, καθίσταται αναγκαίος ο αποτε-
λεσµατικός διαχωρισµός των δικτύων διανοµής φυσικού
αερίου από τις δραστηριότητες παραγωγής και προµή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αλλά και
την δραστηριότητα της εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο διαχωρισµός της ιδιοκτησίας, πράγµα που προϋποθέ-
τει ότι ο ιδιοκτήτης δικτύου διανοµής ορίζεται ως ο δια-
χειριστής του αντίστοιχου δικτύου διανοµής φυσικού αε-
ρίου και είναι ανεξάρτητος από συµφέροντα προµήθει-
ας, εµπορίας και παραγωγής, είναι αποτελεσµατικός
τρόπος για την επίλυση της εγγενούς σύγκρουσης συµ-
φερόντων, την εξασφάλιση του εφοδιασµού στη χώρα,
τη δίκαιη πρόσβαση των νεοεισερχοµένων στο δίκτυο
διανοµής φυσικού αερίου και τη διαφάνεια στην αγορά
φυσικού αερίου. 
Στο πλαίσιο του διαχωρισµού της ιδιοκτησίας του δι-

κτύου διανοµής φυσικού αερίου απαιτείται κατά συνέ-
πεια να υπάρξει εξασφάλιση ότι ο διαχειριστής του δι-
κτύου διανοµής δεν µπορεί να ελέγχει µια επιχείρηση
παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρι-
κής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και,
ταυτοχρόνως, να ασκεί έλεγχο ή δικαιώµατα σε διαχειρι-
στή δικτύου διανοµής ή σε εταιρεία που έχει στην κυριό-
τητα ή/και τον έλεγχο της δίκτυο διανοµής φυσικού αε-
ρίου. Αντιστρόφως, πρέπει να αποκλείεται η δυνατότητα
να ασκεί έλεγχο ή δικαιώµατα σε επιχείρηση που εκτελεί
στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες πα-
ραγωγής ή προµήθειας ή εµπορίας (είτε φυσικού αερίου
είτε ηλεκτρικής ενέργειας) όποιος ελέγχει δίκτυο διανο-
µής ή διαχειριστή δικτύου διανοµής. Εντός δε των ορίων
αυτών, µια επιχείρηση παραγωγής ή προµήθειας ή εµπο-
ρίας στην Ελλάδα θα µπορεί να έχει µειοψηφική συµµε-
τοχή σε διαχειριστή δικτύου διανοµής φυσικού αερίου ή
σε δίκτυο διανοµής. 
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Στο πλαίσιο του διαχωρισµού της ιδιοκτησίας, για να
εξασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία της εκµετάλλευσης
του δικτύου διανοµής φυσικού από συµφέροντα προµή-
θειας, παραγωγής και εµπορίας και για να αποφευχθούν
οι ανταλλαγές οποιωνδήποτε εµπιστευτικών πληροφο-
ριών, θα πρέπει να µην είναι µέλος του διοικητικού συµ-
βουλίου διαχειριστή δικτύου διανοµής ή εταιρείας που έ-
χει στην κυριότητα ή/και στον έλεγχό της δίκτυο διανο-
µής φυσικού αερίου πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του
διοικητικού συµβουλίου επιχείρησης που εκτελεί οποια-
δήποτε από τις λειτουργίες παραγωγής ή προµήθειας
φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να
µην έχει το δικαίωµα να διορίζει µέλη του διοικητικού
συµβουλίου διαχειριστή διανοµής δικτύου ή εταιρείας
που έχει στην κυριότητα ή/και στον έλεγχό της δίκτυο
διανοµής φυσικού αερίου πρόσωπο το οποίο ασκεί άµε-
σα ή έµµεσα έλεγχο ή οιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρη-
ση παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλε-
κτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα. 
Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου ρυθµί-

ζονται επιπλέον ζητήµατα σχετικά µε την υλοποίηση του
πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού του κλάδου υποδο-
µών της ΔΕΠΑ ΑΕ, ώστε να διασφαλιστούν ισοδύναµα
αποτελέσµατα ως προς τον ανταγωνισµό και τις προο-
πτικές επενδύσεων, σύµφωνα και µε τις βέλτιστες ευρω-
παϊκές πρακτικές. Η προβλεπόµενη δοµή του ιδιοκτησια-
κού διαχωρισµού διασφαλίζει τη διατήρηση του δηµοσί-
ου ελέγχου επί του στρατηγικής σηµασίας µονοπωλίου
του εθνικού δικτύου διανοµής φυσικού αερίου που θα
µεταφερθεί µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπα-
σης και εισφοράς του κλάδου υποδοµών, σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο και το νόµο για τους εταιρικούς µετα-
σχηµατισµούς, σε νέα εταιρεία µε την επωνυµία ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, το µετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώµα-
τα ψήφου της οποίας θα ανήκουν άµεσα και έµµεσα κα-
τά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δηµόσιο (51%) µε ρητή
µνεία ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δηµοσίου επί των
µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ δεν δύ-
ναται να κατέλθει του 51% του συνολικού µετοχικού κε-
φαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΑΕ. Αναφορικά µε τις υπόλοιπες µετοχές και τα δι-
καιώµατα ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, κυριότη-
τας ΤΑΙΠΕΔ, προβλέπεται η πώληση και µεταβίβαση αυ-
τών κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). 
Στο πλαίσιο του ευρύτερου εταιρικού µετασχηµατι-

σµού της υφιστάµενης ΔΕΠΑ ΑΕ και κατόπιν ολοκλήρω-
σης της µερικής διάσπασης και µεταβίβασης του κλάδου
υποδοµών στην επωφελούµενη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ,
προβλέπεται: α) η απορρόφηση των θυγατρικών της ΔΕ-
ΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ από την τελευταία, β) η σύσταση
νέας εταιρείας, 100% θυγατρικής της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΑΕ, η οποία θα δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα
και στην οποία θα εισφερθεί η υφιστάµενη συµµετοχή
της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ στην ελληνική εταιρεία ΥΑ-
ΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ και γ) η µετονοµασία της υφιστάµε-
νης ΔΕΠΑ ΑΕ σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και η απορρόφη-
ση των θυγατρικών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ από την
τελευταία. 
Στο πλαίσιο δε αξιοποίησης των µετοχών, κυριότητας

του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-

µοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, προβλέ-
πεται: α) η πώληση και µεταβίβαση, κατόπιν διαγωνιστι-
κής διαδικασίας του 50% του συνόλου των µετοχών κυ-
ριότητάς του, συν µία (1) µετοχή αποκλειοµένης της δυ-
νατότητας ξεχωριστής πώλησης µετοχών εκδόσεως θυ-
γατρικών της και β) η µεταβίβαση στο Ελληνικό Δηµό-
σιο, άνευ ανταλλάγµατος, των υπολειπόµενων µετοχών
του. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 80ΙΓ ορίζεται ότι
οι µετοχές και τα δικαιώµατα ψήφου που θα περιέλθουν
στο Ελληνικό Δηµόσιο από το ΤΑΙΠΕΔ µετά την κατά τα
ανωτέρω (υπό β) µεταβίβαση θα µεταβιβαστούν εν συνε-
χεία αυτοδικαίως και άνευ ανταλλάγµατος στην Ελληνι-
κή Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) µε-
τά την υπογραφή της συµφωνίας µετόχων κατά τα ορι-
ζόµενα του άρθρου 80ΙΔ του παρόντος, όπου και θα πε-
ριλαµβάνονται και τα σχετικά δικαιώµατα αρνησικυρίας
του Ελληνικού Δηµοσίου. 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΩΝ

Με το άρθρο 53 προστίθενται άρθρα 80Δ, 80Ε, 80ΣΤ,
80Ζ, 80Η, 80Θ, 80Ι, 80ΙΑ, 80ΙΒ 80ΙΓ και 80 ΙΔ µετά το άρ-
θρο 80Γ του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Ειδικότερα:

Άρθρο 80Δ
Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου

Με το άρθρο 80Δ ορίζεται ότι κάθε επιχείρηση που έ-
χει στην ιδιοκτησία της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου
ασκεί τις αρµοδιότητες του διαχειριστή του εν λόγω Δι-
κτύου. 

Άρθρο 80Ε
Διαχωρισµένοι Διαχειριστές Δικτύου 

Διανοµής Φυσικού Αερίου

Με το άρθρο 80Ε µε τίτλο «Διαχωρισµένοι Διαχειρι-
στές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου» εισάγονται δια-
τάξεις που ρυθµίζουν την άσκηση των αρµοδιοτήτων του
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, σύµφω-
να µε τις οποίες ο Διαχειριστής θα πρέπει σωρευτικά να
έχει στην κυριότητά του το Δίκτυο Διανοµής, όπως ορί-
ζεται µε το Άρθρο 80Δ και επιπρόσθετα να µην ασκείται
άµεσα ή έµµεσα έλεγχος επί του Διαχειριστή από επιχεί-
ρηση που εκτελεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερί-
ου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ε-
νέργειας ή/και το ανάστροφο. Στο πλαίσιο του διαχωρι-
σµού της ιδιοκτησίας, για να εξασφαλιστεί η πλήρης α-
νεξαρτησία της εκµετάλλευσης του δικτύου διανοµής
φυσικού αερίου από συµφέροντα προµήθειας, παραγω-
γής και εµπορίας και για να αποφευχθούν οι ανταλλαγές
οποιωνδήποτε εµπιστευτικών πληροφοριών, απαγορεύε-
ται από το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα να διορίζουν ή να είναι
τα ίδια µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε
εκπροσωπευτική εξουσία στο διαχειριστή δικτύου διανο-
µής ή στο δίκτυο διανοµής και να ασκούν άµεσα ή έµµε-
σα έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχεί-
ρηση που εκτελεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερί-
ου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ε-
νέργειας. 
Ο ορισµός του όρου «έλεγχος» έχει την έννοια που δί-
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δεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλί-
ου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συ-
γκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (Κοινοτικός κανονι-
σµός συγκεντρώσεων). Αντιστοίχως η έννοια του δικαι-
ώµατος ορίζεται, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
80Ε ως: η εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου, ή η ε-
ξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου ή
των οργάνων που εκπροσωπούν νόµιµα την επιχείρηση
ή η κατοχή πλειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή εται-
ρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Δικτύ-
ου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή της εταιρεία που έχει
στην κυριότητα ή/και έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσι-
κού Αερίου.
Με την παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι τα κριτήρια του

ιδιοκτησιακού διαχωρισµού πληρούνται εφόσον δύο δια-
φορετικοί φορείς του δηµόσιου τοµέα που ασκούν έλεγ-
χο αφενός στο διαχειριστή δικτύου διανοµής φυσικού α-
ερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή/και έλεγ-
χό της δίκτυο διανοµής φυσικού αεριού και αφετέρου σε
επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότη-
τες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλε-
κτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας δεν
θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, εφόσον
δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα
του δηµόσιου τοµέα.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι τόσο ο διαχειριστής

δικτύου διανοµής φυσικού αερίου, όσο και το προσωπικό
του υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεµύθειας, σύµφωνα
µε το άρθρο 80Θ του παρόντος ως προς τις εµπορικά ευ-
αίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώ-
ση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Διευ-
κρινίζεται δε ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν διαβιβάζο-
νται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερί-
ου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ε-
νέργειας. 
Με την παράγραφο 5 διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις

που ασκούν τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθει-
ας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπο-
ρίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν δικαιούνται
σε καµία περίπτωση να αποκτούν τον έλεγχο ή να α-
σκούν οποιοδήποτε δικαίωµα άµεσα ή έµµεσα επί διαχω-
ρισµένων Διαχειριστών Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερί-
ου της χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
Με την παράγραφο 6 εισάγεται µεταβατική διάταξη,

σύµφωνα µε την οποία η κάθετα ολοκληρωµένη επιχεί-
ρηση που έχει στην κυριότητα της δίκτυο διανοµής σε
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται να
λάβει µέτρα για τη συµµόρφωση της µε τις διατάξεις του
παρόντος, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από το άρθρο 80 µέχρι την ολοκλήρωση της εν
λόγω συµµόρφωσης. 

Άρθρο 80ΣΤ
Πιστοποίηση Διαχωρισµένων Διαχειριστών Δικτύου 

Διανοµής Φυσικού Αερίου

Με το άρθρο 80ΣΤ εισάγονται οι απαραίτητες διατά-
ξεις για την πιστοποίηση του διαχειριστή δικτύου διανο-
µής φυσικού αερίου από τη ΡΑΕ. 

Άρθρο 80Ζ
Υφιστάµενες συµµετοχές και δικαιώµατα

Με το άρθρο 80Ζ εισάγονται προστατευτικές διατά-
ξεις για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που κατά την ηµερο-
µηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κατέχουν ποσοστό
στο µετοχικό κεφάλαιο ή/και δικαιώµατα ψήφου σε δια-
χειριστή δικτύου διανοµής φυσικού αερίου ή σε εταιρεία
που έχει στην κυριότητα ή/και έλεγχό της δίκτυο διανο-
µής φυσικού αερίου και ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο
ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα, συµπεριλαµβανοµένων
των δικαιωµάτων ψήφου ή συµµετέχουν στο µετοχικό
κεφάλαιο επιχείρησης που εκτελεί στην Ελλάδα οποια-
δήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθει-
ας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπο-
ρίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ειδικότερα µε
την παράγραφο1 προβλέπεται ότι δεν εφαρµόζονται οι
περιορισµοί των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 80Ε
στα συγκεκριµένα πρόσωπα, και µε την παράγραφο 2
προβλέπεται ότι σε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών ή
των δικαιωµάτων ψήφου από τα πρόσωπα αυτά ο νέος
κύριος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 80Ε.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι εν λόγω προ-
στατευτικές διατάξεις εφαρµόζονται και στους υφιστά-
µενους µετόχους της ΔΕΠΑ ΑΕ αναφορικά µε τις µετο-
χές που θα αποκτήσουν στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, συ-
νεπεία της ολοκλήρωσης της µερικής διάσπασης που
προβλέπεται στο άρθρο 80Θ του παρόντος, ενώ µε την
παρ. 4 προβλέπεται ότι οι Διαχειριστές Δικτύου Διανο-
µής Φυσικού Αερίου στους οποίους συµµετέχουν ή κατέ-
χουν δικαιώµατα ψήφου τα προαναφερθέντα πρόσωπα
πιστοποιούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 80ΣΤ.

Άρθρο 80Η
Απόκτηση ή Αύξηση Συµµετοχής σε Διαχειριστή 

Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 80Η θεσπίζεται η υ-
ποχρέωση κοινοποίησης στη ΡΑΕ της πρόθεσης απόκτη-
σης εταιρικού µεριδίου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου που εµπίπτει στην εποπτεία της ΡΑΕ,
καθώς και σε περίπτωση αύξησης ήδη υφιστάµενης συµ-
µετοχής, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψή-
φου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον
διαχειριστή δικτύου διανοµής φυσικού αερίου, συµπερι-
λαµβανοµένων των περιπτώσεων που κατά την εκάστο-
τε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία δύνανται να
εξοµοιωθούν µε κατοχή δικαιωµάτων ψήφου από το αυ-
τό πρόσωπο, να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα ό-
ρια του 20%, 33% ή 50% του συνόλου των δικαιωµάτων
ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο διαχειριστή δικτύου διανο-
µής φυσικού αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώ-
που που αποκτά τη συµµετοχή. Με τις διατάξεις του άρ-
θρου αυτού ουσιαστικά επιδιώκεται η αποφυγή κατα-
στρατήγησης της απαγόρευσης που τίθεται µε την παρ.
5 του άρθρου 80Ε. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στη
ΡΑΕ να εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19, εφόσον εκτιµά ότι,
εξαιτίας της απόκτησης συµµετοχής στο διαχειριστή δι-
κτύου διανοµής φυσικού αερίου, καθίσταται αναγκαία η
επανεκτίµηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου
80Ε ή να εναντιωθεί, εφόσον η συµµετοχή συνεπάγεται
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όντως την απόκτηση ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήπο-
τε δικαιώµατος, άµεσα ή έµµεσα, επί διαχειριστή δικτύ-
ου διανοµής φυσικού αερίου από επιχειρήσεις που α-
σκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προµή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου ή εµπο-
ρίας ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω προβλέπεται ότι
σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί η συµµετοχή ή αυ-
ξηθεί η ήδη υφιστάµενη συµµετοχή χωρίς να ανακοινω-
θεί εκ των προτέρων στη ΡΑΕ ή χωρίς να εγκριθεί η
πραγµατοποίησή της, ή σε περίπτωση µη γνωστοποίη-
σης στη ΡΑΕ της µεταβολής της ταυτότητας του φυσι-
κού ή νοµικού προσώπου που ελέγχει νοµικό πρόσωπο
µε συµµετοχή σε διαχειριστή δικτύου διανοµής φυσικού
αερίου, τότε αυτοδικαίως παύει να έχει αποτέλεσµα η ά-
σκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τη
συµµετοχή του προσώπου, καθώς και επιβάλλονται διοι-
κητικές κυρώσεις.
Ρητά ορίζεται δε ότι σε περίπτωση απόκτησης ελέγ-

χου, άµεσα ή έµµεσα, ή αύξησης της συµµετοχής σε δια-
χειριστή δικτύου διανοµής φυσικού αερίου από εταιρεία
ή εταιρείες που προέρχονται από τρίτη χώρα ή τρίτες
χώρες, η ΡΑΕ δύναται να εναντιωθεί σε περίπτωση που
η απόκτηση ελέγχου ή η αύξηση της συµµετοχής σε δια-
χειριστή δικτύου διανοµής φυσικού αερίου συνεπάγεται
παραβίαση των κριτηρίων του άρθρου 80Ε ή/και θέτει σε
κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της
χώρας ή κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
κάθε περίπτωση και προς τον σκοπό της διαφύλαξης των
συµφερόντων ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας, η
ΡΑΕ διατηρεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
80Η, το δικαίωµα να αρνηθεί την πιστοποίηση του διαχει-
ριστή δικτύων διανοµής φυσικού αερίου, εφόσον τον έ-
λεγχό του έχει αποκτήσει πρόσωπο τρίτης χώρας κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 80Θ
Εχεµύθεια Διαχειριστών Δικτύου Διανοµής 

Φυσικού Αερίου

Με το άρθρο 80Θ θεσπίζονται υποχρεώσεις εχεµύθει-
ας και για τους διαχειριστές δικτύων διανοµής φυσικού
αερίου κατ’ αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του άρ-
θρου 16 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. 

Άρθρο 80Ι
Εταιρικός µετασχηµατισµός ΔΕΠΑ ΑΕ -

Μερική Διάσπαση

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η µερική διάσπαση της
υφιστάµενης ΔΕΠΑ ΑΕ µε µεταβίβαση του κλάδου Υπο-
δοµών στη νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα φέρει
την επωνυµία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, καθώς και κάποιες
ειδικότερες νοµικές, φορολογικές και λογιστικές διατά-
ξεις που έχουν ως στόχο να αποσαφηνίσουν και προ-
σαρµόσουν στις ανάγκες της συγκεκριµένης περιπτώ-
σεις τις γενικές διατάξεις τόσο του νοµικού πλαισίου για
τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς (όπως προσφάτως
διαµορφώθηκε) και του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) για την α-
ναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών, όσο
και των οικείων φορολογικών νόµων, χωρίς να αφίστα-
νται από το γενικότερο πνεύµα των γενικών αυτών δια-
τάξεων. Ειδικότερα, η παράγραφος 1 ορίζει ότι η εν λό-

γω µερική διάσπαση θα πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε
την διαδικασία και τους όρους του νόµου για τους εται-
ρικούς µετασχηµατισµούς και των σχετικών φορολογι-
κών ωφεληµάτων του άρθρου 54 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167), κατά παρέκκλιση συγκεκριµένων διατάξεων, οι
οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε επόµενες παραγρά-
φους. Στην παράγραφο 2 καθορίζεται, για σκοπούς α-
σφάλειας δικαίου, ο κλάδος Υποδοµών και αποτυπώνο-
νται τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα και υποχρεώ-
σεις που αφορούν τη δραστηριότητα των υποδοµών της
υφιστάµενης ΔΕΠΑ ΑΕ και τα οποία µεταφέρονται δια
της µερικής διάσπασης στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Στην
παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι η µερική διάσπαση πραγ-
µατοποιείται δια της σύστασης νέας εταιρείας και µετα-
βίβασης του κλάδου Υποδοµών από την υφιστάµενη ΔΕ-
ΠΑ ΑΕ στη νέα εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, ενώ
στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι η υφιστάµενη ΔΕΠΑ ΑΕ
θα µετονοµαστεί σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, απαριθµού-
νται ρητά οι δραστηριότητες εµπορίας που θα παραµεί-
νουν και µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης
στην τελευταία και διευκρινίζεται ότι η ΔΕΠΑ ΑΕ δύνα-
ται να ασκεί δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στον
διασπώµενο κλάδο υποδοµών, υπό την προϋπόθεση ότι η
άσκηση των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων από τη ΔΕ-
ΠΑ ΑΕ επιτρέπεται από το νόµο. Στην παράγραφο 5 προ-
βλέπεται ότι η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ µπορεί να ασκεί και
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα µεταβιβάζεται στον
κλάδο υποδοµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή µε το
σχέδιο διάσπασης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, υπό την
προϋπόθεση ότι η άσκηση των συγκεκριµένων δραστη-
ριοτήτων επιτρέπεται από τον παρόντα νόµο, όπως π.χ.
η εκτέλεση έργων συµπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG)
και έργων µικρής κλίµακας ΥΦΑ (small scale LNG). Στις
παραγράφους 6 και 7 αποτυπώνεται ότι το µεν σχέδιο
διάσπασης καταρτίζεται, σύµφωνα µε συγκεκριµένες
διατάξεις του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατι-
σµούς, συντάσσεται δε λογιστική κατάσταση του κλά-
δου Υποδοµών, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία ενερ-
γητικού και παθητικού του κλάδου Υποδοµών, συµπερι-
λαµβανοµένων και αποθεµατικών ειδικότερων νοµοθετι-
κών διατάξεων. Με τις παραγράφους 8 και 9 προσδιορί-
ζεται ρητά ο τρόπος σχηµατισµού του µετοχικού κεφα-
λαίου της νεοσύστατης εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΕ και διευκρινίζονται επιµέρους λογιστικά και φορολο-
γικά θέµατα που αφορούν την έκδοση νέων µετοχών α-
πό τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ στους µετόχους της υφι-
στάµενης ΔΕΠΑ ΑΕ (ως θα µετονοµαστεί σε ΔΕΠΑ Ε-
ΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ). Στην τελευταία παράγραφο 10 του άρ-
θρου αυτού, ρητά ο νόµος διαλαµβάνει, για λόγους α-
σφάλειας δικαίου, ότι το χρονικό εκείνο σηµείο κατά το
οποίο ολοκληρώνεται η µερική διάσπαση και η µεταφορά
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στη ΔΕΠΑ Υ-
ΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, δεν είναι άλλο από την καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η οποία συ-
νεπάγεται και την επέλευση των εννόµων συνεπειών
της αυτοδίκαιης µεταβίβασης στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΕ του συνόλου των παντός είδους µεταφερόµενων πε-
ριουσιακών στοιχείων, εννόµων σχέσεων, δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά και εξοµοιώ-
νεται µε καθολική διαδοχή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ,
σύµφωνα µε το άρθρο 70 παράγραφος 2α του νόµου για
τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς. Επιπρόσθετα, προς
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διευκόλυνση και αποσαφήνιση της επέλευσης των εννό-
µων συνεπειών της σκοπούµενης µερικής διάσπασης και
µεταφοράς του κλάδου Υποδοµών από την υφιστάµενη
ΔΕΠΑ ΑΕ στη νεοσυσταθείσα εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΑΕ, θεσπίζονται µε τις περιπτώσεις α΄ έως ιστ΄
της ιδίας παραγράφου 9, επιπλέον ρυθµίσεις που αφο-
ρούν σε επιµέρους νοµικά, κανονιστικά, πολεοδοµικά,
φορολογικά και λογιστικά ζητήµατα.

Άρθρο 80ΙΑ
Εταιρικός µετασχηµατισµός ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ 

και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται το πλαίσιο, το χρονοδιά-
γραµµα και οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις εταιρικής
αναδιοργάνωσης των εταιρειών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ
και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ µετά την ολοκλήρωση της
µερικής διάσπασης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 80Ι του
νόµου. Πιο συγκεκριµένα, η παράγραφος 1 ορίζει ότι η
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ θα απορροφήσει µέσα σε χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της µερι-
κής διάσπασης τις θυγατρικές της εταιρείες κατ’ εφαρ-
µογή των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), κα-
τά παρέκκλιση συγκεκριµένων διατάξεων του νόµου αυ-
τού και, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ρυθµίζονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄, ιβ΄ και ιγ΄
της παραγράφου 10 του άρθρου 80Ι. Κατ’ αντιστοιχία µε
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µε την παρ. 2 α-
ποτυπώνεται ότι η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ θα απορροφή-
σει µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την
ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης τις θυγατρικές εται-
ρείες, στις οποίες κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100%,
κατ’ εφαρµογή των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993
(Α΄ 137) κατά παρέκκλιση συγκεκριµένων διατάξεων του
νόµου αυτού και, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που ρυθµίζονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄,
ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 80Ι. Η δε τε-
λευταία παράγραφος 3 του άρθρου ορίζει ρητώς ότι ε-
ντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών από την ο-
λοκλήρωση της µερικής διάσπασης η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΑΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί σε νο-
µικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητάς
της που σχετίζεται µε τα Διεθνή Έργα, ως αυτά αναλυτι-
κώς περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 80Ι,
µέσω της εισφοράς από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ της
συµµετοχής που κατέχει η τελευταία στην εταιρεία
Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ σε µια νεοϊδρυόµενη θυγατρική
εταιρεία της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, η οποία θα δραστη-
ριοποιείται αποκλειστικά στον τοµέα των Διεθνών Έρ-
γων.

Άρθρο 80ΙΒ
Εργασιακές Σχέσεις

Στο άρθρο αυτό ρυθµίζονται οι εργασιακές σχέσης του
προσωπικού που επηρεάζεται από την υλοποίηση του ε-
ταιρικού µετασχηµατισµού του άρθρου 80ΙΘ και τις α-
πορροφήσεις του άρθρου 80ΙΑ κατά τρόπο που εξασφα-
λίζονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και η εργασια-
κή ειρήνη. Ειδικότερα στην παράγραφο 1 προβλέπεται ό-
τι το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ θα αποτε-
λείται κατ’ αρχήν: α) από το σύνολο του προσωπικού της
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ και της ΔΕΔΑ ΑΕ, των οποίων η εργα-

σιακή σχέση µεταβιβάζεται αυτοδίκαια µε την ολοκλή-
ρωση απορρόφησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 80ΙΑ και β) από το προσωπικό που απασχολείται
είτε αποκλειστικά είτε κατά κύριο λόγο µέχρι την
31.12.2018 στον Κλάδο Υποδοµών της παραγράφου 2
του άρθρου 80ΙΘ της ΔΕΠΑ ΑΕ, η εισαγωγή δε της διά-
κρισης µεταξύ του συγκεκριµένου προσωπικού της ΔΕ-
ΠΑ ΑΕ και του προσωπικού της ΔΕΠΑ ΑΕ που δεν απα-
σχολείται ή δεν απασχολείται κατά κύριο λόγο στον κλά-
δο υποδοµών της ΔΕΠΑ ΑΕ βασίστηκε σε τεχνικοοικο-
νοµική µελέτη που εκπόνησε η ΔΕΠΑ ΑΕ προ και ενόψει
της ψήφισης του παρόντος. Δεν εισάγονται δε συγκεκρι-
µένες ρυθµίσεις για την κάλυψη λοιπών τυχών αναγκών
της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, καθόσον η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΑΕ δύναται να καλύψει τις εν λόγω ανάγκες στο
µέλλον κατά τα γενικώς προβλεπόµενα στην κείµενη νο-
µοθεσία. Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι το προερ-
χόµενο από τη ΔΕΠΑ ΑΕ προσωπικό καθορίζεται µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΠΑ ΑΕ, η οποία
θα εκδοθεί εντός συγκεκριµένης προθεσµίας και θα µε-
ταφερθεί στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ κατά την ολοκλή-
ρωση της διάσπασης του άρθρου 80Ι. Στην παράγραφο 3
προβλέπεται ότι οι όροι εργασίας που ισχύουν δυνάµει
ατοµικών συµβάσεων εργασίας ή ΕΣΣΕ ή επιχειρησιακού
εθίµου, µεταξύ του εν λόγω προσωπικού και των πρώην
εργοδοτριών τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος,
µεταφέρονται αυτοδίκαια και στην διάδοχο ΔΕΠΑ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ ΑΕ και ισχύουν µέχρι νεώτερη τροποποίηση
τους, είτε µέσω νέας ατοµικής σύµβασης είτε µέσω υπο-
γραφής νέας ΕΣΣΕ, η οποία θα ρυθµίζει ενιαία τα ζητή-
µατα του προσωπικού της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Με
τον τρόπο αυτό θα απαλειφθούν οποιεσδήποτε διαφο-
ρές µεταξύ του προσωπικού που προέρχεται από διαφο-
ρετικές εταιρείες µε γνώµονα τον ιδιαίτερο ρυθµιζόµενο
χαρακτήρα της συγκεκριµένης δραστηριότητας, καθώς
και τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΑΕ. Επίσης προβλέπεται διευκρινιστικά ότι κατά τα
λοιπά για τη µεταβίβαση εργασιακών σχέσεων στη ΔΕ-
ΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ.
178/2002 (Α΄ 162). Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι
το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΑΕ και των θυγατρικών της δύ-
ναται, πριν την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού του
άρθρου 80Ι, να ενταχθεί σε πρόγραµµα εθελουσίας εξό-
δου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα προσδιο-
ριστούν µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ε-
κάστοτε εταιρείας. Στην παράγραφο 5 εισάγεται ελάχι-
στο χρονικό όριο προστασίας του υφιστάµενου προσω-
πικού της ΔΕΠΑ ΑΕ από απολύσεις συνεπεία της διαδι-
κασίας πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών
της εν λόγω εταιρείας. Στην παράγραφο 6 προβλέπεται
ότι η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ εξαιρείται από το ν. 4354/2015 υ-
πό τον όρο ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης του
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΕ εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, προκειµένου να ε-
ξασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία της και η σταθερότη-
τα των όρων εργασίας του προσωπικού της λαµβάνο-
ντας υπόψη ότι: α) η εν λόγω εταιρεία µέχρι την εξαγο-
ρά των µετοχών που αντιστοιχούν στο 49% του µετοχι-
κού της κεφαλαίου από τη ΔΕΠΑ ΑΕ εξαιρείτο από το
πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού και β) µετά την εξα-
γορά του πλειοψηφικού πακέτου της εν λόγω εταιρείας
αυτής δεν θα υπάγεται πλέον στο ν. 4354/2015. 
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Άρθρο 80ΙΓ
Μεταβιβάσεις Μετοχών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ 

και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ

Το εν λόγω άρθρο προσδιορίζει τις απαιτούµενες ε-
νέργειες για την υλοποίηση του ευρύτερου εταιρικού µε-
τασχηµατισµού της υφιστάµενης ΔΕΠΑ ΑΕ, ως αυτές
πρέπει να λάβουν χώρα µετά την έναρξη ή ολοκλήρωση
της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι είτε σε επίπεδο
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ (παράγραφοι 1 και 2) είτε σε επί-
πεδο ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ (παράγραφος 3). 
Ειδικότερα, το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-

σίας του Δηµοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), ως υφιστάµενος µέτο-
χος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, θα προβεί: α) στην πώλη-
ση και µεταβίβαση, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας
του 50% του συνόλου των µετοχών κυριότητάς του, εκ-
δόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ συν µία (1) µετοχή α-
ποκλειοµένης της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης
µετοχών εκδόσεως θυγατρικών της και β) στη µεταβίβα-
ση στο Ελληνικό Δηµόσιο, άνευ ανταλλάγµατος, των υ-
πολειπόµενων µετοχών του εκδόσεως της ΔΕΠΑ Ε-
ΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Προς επιτάχυνση δε των εν λόγω διαδικα-
σιών έχει προβλεφθεί η δυνατότητα έναρξης της διαγω-
νιστικής διαδικασίας από το ΤΑΙΠΕΔ υπό (α) ανωτέρω και
πριν από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υ-
φιστάµενης ΔΕΠΑ ΑΕ. Επιπλέον, διευκρινίζεται προς α-
ποφυγή αµφιβολιών ότι στην εν λόγω διαγωνιστική δια-
δικασία δύνανται να συµµετάσχουν ως υποψήφιοι αγο-
ραστές οικονοµικοί φορείς που εµπίπτουν στο προστα-
τευτικό πεδίο εφαρµογής του άρθρου 80Ζ.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 80ΙΓ ορίζεται ότι οι

µετοχές και τα δικαιώµατα ψήφου που θα περιέλθουν
στο Ελληνικό Δηµόσιο από το ΤΑΙΠΕΔ µετά την κατά τα
ανωτέρω (υπό β) µεταβίβαση θα µεταβιβαστούν εν συνε-
χεία αυτοδικαίως και άνευ ανταλλάγµατος στην Ελληνι-
κή Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) µε-
τά την υπογραφή της συµφωνίας µετόχων κατά τα ορι-
ζόµενα του άρθρου 80ΙΓ του παρόντος. 
Προς διασφάλιση της διατήρησης του δηµοσίου ελέγ-

χου επί του στρατηγικής σηµασίας εθνικού δικτύου
διανοµής φυσικού αερίου και κατά παρέκκλιση των δια-
τάξεων του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και του ν. 4389/2016
(Α΄ 94), το 51% των µετοχών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΕ, κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ, θα µεταβιβαστεί από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ στο Ελληνικό Δηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα κατά την
ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υφιστάµενης
ΔΕΠΑ ΑΕ. Οι µετοχές που θα περιέλθουν στο Ελληνικό
Δηµόσιο κατά τα ανωτέρω δεν δύνανται να διατεθούν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, το δε ποσοστό κυριότη-
τας του Ελληνικού Δηµοσίου επί των µετοχών εκδόσεως
της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ δεν µπορεί να καταστεί µι-
κρότερο του 51% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου
και των δικαιωµάτων ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ.
Οι υπολειπόµενες µετοχές κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ στη
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ θα διατεθούν προς πώληση και
µεταβίβαση στο πλαίσιο διαγωνιστικής κατόπιν της ολο-
κλήρωσης της διάθεσης της πλειοψηφίας των µετοχών
της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ υπό την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 80ΙΓ. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω
διαδικασία πώλησης δεν δύνανται να συµµετάσχουν ως
υποψήφιοι αγοραστές οικονοµικοί φορείς δεν πληρούν
τα κριτήρια του άρθρου 80Ε και που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 80Ζ.

Άρθρο 80ΙΔ
Συµφωνίες Μετόχων

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 80ΙΔ τίθενται τα δικαι-
ώµατα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δηµοσίου στο πλαί-
σιο της διάθεσης των µετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 80ΙΑ, τα
οποία θα εµπεριέχονται σε συµφωνία µετόχων µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και του ή των ε-
πενδυτών που θα αποκτήσουν την πλειοψηφία των µετο-
χών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Με τη συµφωνία µετό-
χων θα προβλέπεται µεταξύ άλλων δικαίωµα του Ελληνι-
κού Δηµοσίου να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συµβού-
λιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και δικαιώµατα αρνησικυ-
ρίας του Ελληνικού Δηµοσίου σε αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβούλιο της ΔΕΠΑ Ε-
ΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Τα δικαιώµατα αρνησικυρίας θα περιορίζο-
νται στις αναγκαίες και αναλογικές δράσεις για: α) τη
διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει η υφιστάµενη ΔΕΠΑ ΑΕ µε τις µακροχρό-
νιες συµβάσεις προµήθειας φυσικού αερίου που έχουν
συναφθεί πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου,
β) την εφαρµογή υφιστάµενων και µελλοντικών µέτρων
και σχεδίων έκτακτης ανάγκης και µέτρων και σχεδίων
εξασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας,
σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθε-
σία, γ) τη διασφάλιση γεωπολιτικά διαφοροποιηµένων
πηγών εφοδιασµού (είτε µέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) της
χώρας µε φυσικό αέριο και δ) τη διασφάλιση της συµ-
µόρφωσης µε εµπορικές υποχρεώσεις που έχει αναλά-
βει, ή θα αναλάβει, η υφιστάµενη ΔΕΠΑ ΑΕ ή/και η ΔΕ-
ΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ πριν την µεταβίβαση των µετοχών
της τελευταίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 80ΙΓ ανωτέρω, σε Διεθνή Έργα, όπως ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά δεσµεύσεις ποσοτήτων στον δια-
συνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), στο
πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλε-
ξανδρούπολη). 

Άρθρο 54
Τροποποιούµενες διατάξεις

Με το άρθρο 54 επιδιώκεται η προσαρµογή της κείµε-
νης νοµοθεσίας στα δεδοµένα που θα προκύψουν µέσω
του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού των Διαχειρι-
στών Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου και των συνα-
φών εταιρικών µετασχηµατισµών. 
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 προβλέπεται: α) µέχρι

την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) η υποχρέωση καταβολής τέ-
λους από τη ΔΕΠΑ στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλά-
δος (ΚΕΔΕ) υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις και ο κα-
θορισµός του τρόπου κατανοµής του µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και β) µετά την
ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης η καταβολή ειδικού
τέλους στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) α-
πό τους Διαχειριστές Δικτύων Διανοµής και ότι το ύψος
αυτού του ειδικού τέλους και η χρονική διάρκεια της υ-
ποχρέωσης καταβολής του στην ΚΕΔΕ, καθώς και η δια-
δικασία και οι όροι απόδοσής του από την ΚΕΔΕ στους
δικαιούχους δήµους και η κατανοµή του ανάλογα µε τη
συµµετοχή κάθε δήµου στην κατανάλωση φυσικού αερί-
ου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και ορίζεται ταυτόχρονα το ελάχιστο

22



ύψος αυτού του τέλους, που πρόκειται να καταβληθεί
κατά τα τρία (3) έτη µετά την ολοκλήρωση της εν λόγω
διάσπασης. 
Με την παράγραφο 2 προστίθεται χάριν πληρότητας ο

ορισµός του «Διαχωρισµένου Διαχειριστή Δικτύου Δια-
νοµής Φυσικού Αερίου» στο ν. 4001/2011.
Με την παράγραφο 3 προσαρµόζεται η διαδικασία πι-

στοποίησης που ισχύει επί Διαχειριστών Μεταφοράς Φυ-
σικού Αερίου ώστε να εφαρµόζεται αυτή και επί Διαχει-
ριστών Δικτύων Φυσικού Αερίου.
Με την παράγραφο 4 προστίθεται στις αρµοδιότητες

της ΡΑΕ και ειδικότερα στην περίπτωση δ΄ του άρθρου
60 η παρακολούθηση και έλεγχος των δραστηριοτήτων
των Διαχειριστών Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου και
η επιβολή συγκεκριµένων υποχρεώσεων. 
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ρητά το ιδιοκτησια-

κό καθεστώς αφενός των Δικτύων Διανοµής που έχουν
κατασκευαστεί εντός της ελληνικής επικράτειας από τη
ΔΕΠΑ ΑΕ ή τις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλίας και ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των Αδειών Διανοµής που έ-
χουν εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του ν. 2364/1995
(Α΄ 252) προ της 1.4.2017 και αφετέρου των έργων επέ-
κτασης των υφιστάµενων Δικτύων Διανοµής που εκτε-
λούνται µετά την 1.4.2018 από τις ΕΔΑ, οι οποίες προκύ-
πτουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α και εί-
ναι Διαχειριστές των Δικτύων Διανοµής Αττικής, Θεσσα-
λονίκης και Θεσσαλίας βάσει των οικείων αδειών διανο-
µής. Ειδικότερα για την ΔΕΔΑ ΑΕ προβλέπεται ότι
2.1.2017 και εφεξής, το σύνολο των Δικτύων Διανοµής,
συµπεριλαµβανοµένων και των έργων επέκτασης αυτών,
τη διαχείριση των οποίων έχει η ΔΕΔΑ ΑΕ ως Διαχειρι-
στής των Δικτύων Διανοµής Λοιπής Ελλάδος, βάσει των
οικείων αδειών διανοµής, ανήκει στην αποκλειστική κυ-
ριότητα της ΔΕΔΑ ΑΕ. Επίσης προβλέπεται ότι η αξία
έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταµένων
Δικτύων Διανοµής που ανήκουν στην αποκλειστική κυ-
ριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ µετά
την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης και διενεργού-
νται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδηµα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή
της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ κατά περίπτωση.

Άρθρο 55
Τελικές διατάξεις

Με το άρθρο 55 διευκρινίζεται ότι µετά την ολοκλήρω-
ση της µερικής διάσπασης όπου σε διάταξη νόµου γίνε-
ται αναφορά στη ΔΕΠΑ ΑΕ ή σε κάθετα ολοκληρωµένη
επιχείρηση φυσικού αερίου θα νοείται, ανάλογα και µε
το ειδικότερο περιεχόµενο κάθε διάταξης, είτε η ΔΕΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ είτε η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ είτε και οι
δύο εταιρείες.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 56
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2308/1995 (Α΄ 114)

Με το άρθρο 56 τροποποιούνται διατάξεις του νόµου
2308/1995 «Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού

Κτηµατολογίου-Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές
στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄114)
και συγκεκριµένα:
Με τη ρύθµιση της περίπτ. α’ προτείνεται η ελάφρυνση

του διοικητικού κόστους για το συναλλασσόµενο πολίτη,
καθώς προβλέπεται η ατελής αποστολή, από τον Υποθη-
κοφύλακα προς το Γραφείο Κτηµατογράφησης, του αντι-
γράφου της περίληψης της πράξης και του αντιγράφου
της πράξης, µε την οποία επέρχονται µεταβολές επί δι-
καιωµάτων που έχουν ήδη καταχωρηθεί µε τις αρχικές
δηλώσεις. 
Με την περίπτωση β΄ εισάγεται πρόβλεψη καταβολής

τελών κτηµατογράφησης και από τους καταχωριζόµε-
νους ως δικαιούχους στα τελικά κτηµατολογικά στοι-
χεία, των οποίων τα δικαιώµατα προέκυψαν από τίτλους,
στοιχεία και πληροφορίες που συλλέχθηκαν µε οποιον-
δήποτε τρόπο κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 3 και 8, 8α
και 8β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει. 
Με τη ρύθµιση της περίπτωσης γ΄ δίδεται η δυνατότη-

τα ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Φορέα, των υποµνη-
µάτων που συντάσσει το Γραφείο Κτηµατογράφησης επί
των αιτήσεων διόρθωσης που υποβάλλονται, σύµφωνα
µε το άρθρο 6 του νόµου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλί-
ζεται ένας άµεσος και αποτελεσµατικός τρόπος δηµο-
σιότητας. 
Με την περίπτωση δ΄ εισάγεται νέα διαδικασία εξέτα-

σης των αιτήσεων διόρθωσης, ειδικά για τις περιοχές υ-
πό κτηµατογράφηση στις οποίες διενεργείται στάδιο
προανάρτησης των προσωρινών κτηµατολογικών πινά-
κων, προς αντιµετώπιση δυσλειτουργιών που έχουν ε-
ντοπισθεί από τους συµµετέχοντες στην διαδικασία συλ-
λογής δηλώσεων. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι για
την εξέταση της αίτησης διόρθωσης το Γραφείο Κτηµα-
τογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υπο-
χρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή
της. Η έκθεση γνωστοποιείται στους θιγόµενους ιδιοκτή-
τες και ορίζεται προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, µέσα
στην οποία οι θιγόµενοι είτε συγκατατίθενται εγγράφως
για τη διόρθωση, είτε εκφράζουν εγγράφως και αιτιολο-
γηµένα τις αντιρρήσεις τους. Επίσης, το Γραφείο Κτηµα-
τογράφησης, συντάσσει έκθεση προκειµένου να διορθώ-
σει ή να συµπληρώσει οίκοθεν τα κτηµατολογικά στοι-
χεία, για σφάλµατα τα οποία εντοπίζει κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας, προκειµένου να µεταβάλει τα στοιχεία
της ανάρτησης αιτιολογηµένα. 
Ακόµα, για λόγους προάσπισης του δηµοσίου συµφέ-

ροντος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν εκτε-
ταµένα σφάλµατα, τα οποία θέτουν υπό αµφισβήτηση
την αξιοπιστία της καταγραφής των δικαιωµάτων κατά
την κτηµατογράφηση και δεν συνιστούν δικαστικές αµ-
φισβητήσεις µεταξύ των δηλούντων, δίδεται η δυνατότη-
τα παραποµπής τους, µε απόφαση του Φορέα, σε Επι-
τροπές εξέτασης υποθέσεων κτηµατογράφησης, οι οποί-
ες συστήνονται για το σκοπό αυτό. Τα ακίνητα θα λαµβά-
νουν τον Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου µε κα-
ταρχήν δικαιούχο κυριότητας και την καταγραφή των εκ-
κρεµών διεκδικήσεων. 
Με την περίπτωση ε΄ προβλέπεται η δυνατότητα α-

νάρτησης, στην ιστοσελίδα του Φορέα, των υποµνηµά-
των που συντάσσει το Γραφείο Κτηµατογράφησης επί
των ενστάσεων που υποβάλλονται, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 7 του νόµου, κατ’ αναλογία µε τους όρους δηµοσιό-
τητας που διασφαλίζονται για τα υποµνήµατα επί των αι-
τήσεων διόρθωσης. 
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Με την περίπτωση στ΄ προτείνεται η τροποποίηση της
ακροαµατικής διαδικασίας ενώπιον των επιτροπών του
άρθρου 7, χάριν της επίσπευσης των διαδικασιών και την
άµεση θέση σε λειτουργία του κτηµατολογίου. 
Με την περίπτωση ζ΄ εισάγεται στο νόµο νέο άρθρο

7Α, µε το οποίο συνιστώνται, σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη, οι Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων, οι οποίες θα επι-
λαµβάνονται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το
νεοεισαχθέν άρθρο 6Α, και δίδεται η δυνατότητα σύστα-
σης, στο µέλλον, αντίστοιχων Επιτροπών στους τόπους
όπου εδρεύουν οι περιφερειακές υπηρεσίες του Φορέα.
Ακόµα, ορίζεται ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και ο
τρόπος λειτουργίας αυτών. Εισάγεται έγγραφη διαδικα-
σία εξέτασης των υποθέσεων για λόγους διευκόλυνσης
της διαδικασίας, και εξοικονόµησης χρόνου και δαπάνης
από όλους τους εµπλεκόµενους, υπηρεσίες και πολίτες. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της περίπτωσης η΄ ει-

σάγεται πρόβλεψη για τη δυνατότητα παράτασης όλων
των προθεσµιών που ορίζονται στη διαδικασία κτηµατο-
γράφησης κατά τον νόµο 2308/1995, όταν η υπό κτηµα-
τογράφηση περιοχή τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης λόγω έκτακτων γεγονότων, πχ σεισµών, πληµµυ-
ρών, που, λόγω της κλιµατικής αλλαγής, είναι πλέον πο-
λύ συνήθης η πρόκληση και εµφάνισή τους.

Άρθρο 57
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2664/1998 (Α΄275)

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις των περιπτωσεων α΄
έως γ΄ εισάγεται η υποχρέωση προσάρτησης, στο δικό-
γραφο αγωγής που ασκείται είτε µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 6 είτε τις διατάξεις του άρθρου 13 του
ν. 2664/1998, τοπογραφικού διαγράµµατος γεωµετρικών
µεταβολών, συνοδευόµενο από δήλωση του συντάκτη
µηχανικού σχετικά µε το εάν η απεικόνιση της γεωµετρι-
κής µεταβολής, είναι τεχνικά εφαρµόσιµη και δεκτική ει-
σαγωγής στην τηρούµενη κτηµατολογική βάση. Προς ο-
λοκλήρωση του συστήµατος αυτού, προβλέπεται και η
δηµιουργία συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής. Οι νέ-
ες ρυθµίσεις αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελε-
σµατικότερη διασφάλιση της ακρίβειας των αιτούµενων
µεταβολών, και συνεπώς, συντείνουν στην ευδοκίµηση
των σχετικών δικαστικών διαδικασιών στις οποίες ε-
µπλέκεται ο ενδιαφερόµενος πολίτης. 
Με την περίπτωση δ΄ προβλέπεται απαλλαγή από τέ-

λη που βαρύνουν την δηµιουργία πιστοποιητικών, αντι-
γράφων και αποσπασµάτων που εκδίδονται από τα βι-
βλία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηµατολογικών
Γραφείων, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να
κατατεθούν µαζί µε την αίτηση, της περίπτωσης α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2664/1998, για διόρθωση
σφαλµάτων που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των
κτηµατολογικών εγγραφών.

Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α΄5)

Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται διατάξεις του νό-
µου 4512/2018 «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονο-
µικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις» (Α΄5) και ειδι-

κότερα του Κεφαλαίου Α΄, του Μέρους Α΄ του Τµήµατος
Α΄ «Σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Ελληνικό Κτηµατολόγιο» και
συγκεκριµένα:
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της περίπτωσης α΄ της

παραγράφου 1 συµπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 3
του ν. 4512/2018 και ορίζεται ως αρµόδιο Τµήµα, για την
επιλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου, το Τµή-
µα Α΄ του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Διοικήσεων
(Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016, για λόγους ε-
πιτάχυνσης της διαδικασίας. Ακόµα, µε τη ρύθµιση της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου1 προτείνεται η νοµοτε-
χνική βελτίωση της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου
προς το σκοπό της επέκτασης της δυνατότητας ανάθε-
σης καθηκόντων Γραµµατέα Δ.Σ. του Φορέα σε όλο το
προσωπικό, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που αυ-
τό υπηρετεί. 
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 2 αποσαφηνίζονται

οι αρµοδιότητες του Δ.Σ. του Φορέα «Ελληνικό Κτηµα-
τολόγιο», όπως προβλέπονται στην περίπτωσης α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018, σχετικά µε τη σύ-
ναψη συµβάσεων και την έγκριση των προκαλούµενων
δαπανών, όταν υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν τριά-
ντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ και προς το σκοπό
της εναρµόνισης µε την ισχύουσα πρόβλεψη της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 22 για την άσκηση της διοίκησης
και διαχείρισης των πόρων του Φορέα από το ΔΣ. Επί-
σης, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 8 του
ίδιου άρθρου για την εξασφάλιση ευέλικτου πλαισίου
συνεδριάσεων του Δ.Σ., ώστε να ικανοποιηθούν οι απαι-
τήσεις άµεσης επίλυσης και ρύθµισης θεµάτων που θα
προκύψουν το προσεχές διάστηµα από την εφαρµογή
του σχεδιασµού για την εγκατάσταση και λειτουργία των
Κτηµατολογικών Γραφείων και των Υποκαταστηµάτων
τους.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της περίπτωσης α΄

της παραγράφου 3 επέρχονται νοµοτεχνικές διορθώσεις
προς αποσαφήνιση ερµηνευτικών δυσχερειών. Απαλεί-
φεται η αναφορά στη σχέση εργασίας, καθώς η συγκε-
κριµένη θέση είναι δυνατό να καταληφθεί είτε από υπη-
ρετούντες στο δηµόσιο τοµέα, εγγεγραµµένους στο Ε-
θνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δηµόσιας Διοί-
κησης του άρθρου 1 του ν. 4369/2016, είτε από υποψηφί-
ους που δεν υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα. 
Με τις ρυθµίσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου

3 συµπληρώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 και προ-
στίθεται ρητή ανάθεση της αρµοδιότητας επιλογής του
Γενικού Διευθυντή στο Τµήµα Α΄ του Ειδικού Συµβουλί-
ου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ) του άρθρου 10 του
ν. 4369/2016 για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας.
Επιπροσθέτως, µε την περίπτωση γ΄ προτείνεται νοµο-
τεχνική βελτίωση όσον αφορά την αρµοδιότητα σύνα-
ψης συµβάσεων του Γενικού Διευθυντή, ώστε να εναρ-
µονίζεται µε την αντίστοιχη προβλεπόµενη αρµοδιότητα
του Δ.Σ. του Φορέα. Με τη ρύθµιση της περίπτωσης δ΄ α-
παλείφεται η αναφορά στη σχέση εργασίας, για τη θέση
Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, καθώς η συγκεκριµένη
θέση είναι δυνατό να καταληφθεί είτε από υπηρετούντες
στο δηµόσιο τοµέα, εγγεγραµµένους στο Εθνικό Μη-
τρώο Επιτελικών Στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης του
άρθρου 1 του ν. 4369/2016 είτε από υποψηφίους που δεν
υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα. Τέλος, µε τις ρυθµίσεις
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της περίπτωσης ε΄ αναδιατυπώνονται οι προβλεπόµενες
στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της
παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4512/2018 περιγραφές αρ-
µοδιοτήτων των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών Κτη-
µατολογίου και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κατά τρόπο
ανάλογο µε την αντίστοιχη ισχύουσα ρύθµιση για τον Α-
ναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Έργων. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 4 απο-

καθίσταται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του ν. 4512/2018 µε την προσθήκη ρητής παραποµπής σε
διατάξεις που προβλέπουν ήδη εισπραττόµενα έσοδα α-
πό τα τέλη κτηµατογράφησης των αρχικών εγγραφών
και τα τέλη για τη χορήγηση στοιχείων από τη λειτουρ-
γία του Γραφείου Κτηµατολογίου Πρωτευούσης, οι οποί-
ες εκ παραδροµής δεν είχαν συµπεριληφθεί. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 5

συµπληρώνονται οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 του
ν. 4512/2018 για τα τέλη έκδοσης και χορήγησης πιστο-
ποιητικών από τα βιβλία που τηρούν τα Κτηµατολογικά
Γραφεία και τα Υποκαταστήµατα. Συγκεκριµένα, ρυθµί-
ζεται το ύψος των τελών για την έκδοση πιστοποιητικού
κτηµατολογικών εγγραφών από τα κτηµατολογικά βι-
βλία, ακινήτου ή προσώπου, καθώς και ο τρόπος υπολο-
γισµού των οφειλόµενων τελών, όταν το ίδιο πιστοποιη-
τικό περιέχει περισσότερες από µία ενότητες δικαιωµά-
των, όπως αυτές απεικονίζονται στα οικεία κτηµατολογι-
κά φύλλα, σύµφωνα µε την αρχή της κτηµατοκεντρικής
τήρησης των πληροφοριών. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 6 προ-

στίθεται εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε να µπορεί να τρο-
ποποιηθεί ο τρόπος απόδοσης τελών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 7 ε-

πέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση στη διάταξη της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4512/2018 για τις απαλ-
λαγές από την καταβολή τελών, καθώς και για την κατα-
βολή µειωµένων τελών στις συναλλαγές µε τα Κτηµατο-
λογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατα. Συγκεκριµένα,
διακρίνεται εννοιολογικά η πλήρης απαλλαγή από την
καταβολή τελών, παγίων και αναλογικών, που διατηρεί-
ται για τα δικαιούµενα, κατά την κείµενη νοµοθεσία,
πρόσωπα, από την καταβολή µειωµένων τελών, η οποία
επίσης διατηρείται για τα δικαιούµενα, κατά την κείµενη
νοµοθεσία πρόσωπα, όπως προβλέπεται για τις συναλ-
λαγές µε τα έµµισθα Υποθηκοφυλακεία. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 8 µει-

ώνεται το διοικητικό κόστος για την εγκατάσταση και
λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστη-
µάτων που συνιστούν Περιφερειακές Υπηρεσίες κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4512/2018. Η
ρύθµιση προσδιορίζει την Κεντρική Υπηρεσία ως το επί-
κεντρο ελέγχου αλλά και των οποιωνδήποτε φορολογι-
κών υποχρεώσεων του Φορέα, καθιστώντας έτσι αποδο-
τικότερη τη λειτουργία του Φορέα, δεδοµένης της προο-
πτικά µεγάλης γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών
του. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 9 απο-

καθίσταται παραδροµή που έχει εµφιλοχωρήσει στην
παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4512/2018.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις των περιπτώσεων α΄

και β΄ της παραγράφου 10 συµπληρώνεται η παρ. 2 του
άρθρου 14 του ν. 4512/2018 όσον αφορά στη συγκρότη-
ση της Διεύθυνσης Κτηµατολογίου του Φορέα «Ελληνι-
κό Κτηµατολόγιο» και µε το Γραφείο Κτηµατολογίου των
Δήµων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νοµού Αττι-

κής και επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τη λει-
τουργία των Γραφείων αυτών.
Με τις ρυθµίσεις των περιπτώσεων γ΄ έως ιβ΄ της πα-

ραγράφου 10 αναδιαρθρώνεται η οργανωτική δοµή της
Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών και συγχωνεύο-
νται δύο τµήµατα που κατά την αρχική διατύπωση της
διάταξης είχαν αλληλοεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες
σε σηµαντικό βαθµό. Διορθώνονται στο ορθό παραδρο-
µές που έχουν εµφιλοχωρήσει ως προς επιµέρους αρµο-
διότητα της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης και
Μισθοδοσίας και ως προς την ονοµατολογία των Τµηµά-
των της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Φορέα
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο». Ακόµα, αναδιατυπώνονται οι
αρµοδιότητες του Τµήµατος Τεχνικής Υπηρεσίας και α-
ναδιαρθρώνεται η οργανωτική δοµή της Διεύθυνσης Δι-
οικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναµικού µε την
ίδρυση ενός νέου Τµήµατος που θα απορροφήσει αρµο-
διότητες που σήµερα διαχειρίζεται το Τµήµα Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναµικού. Η διάκριση των σχετικών αρµο-
διοτήτων σε δύο τµήµατα, αναµένεται να εξυπηρετήσει
αποτελεσµατικότερα τον εξαιρετικά µεγάλο φόρτο που
θα προκαλέσει η µεγάλης κλίµακας µεταφορά προσωπι-
κού στον Φορέα. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της περίπτωσης α΄ της

παραγράφου 11 προβλέπεται ότι, για λόγους οµαλής µε-
τάβασης, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας έκαστου Κτηµα-
τολογικού Γραφείου θα ορίζεται στην ίδια την απόφαση
µε την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλα-
κείο της έδρας και δεν θα τεκµαίρεται από τη δηµοσίευ-
ση της εν λόγω απόφασης. Με τη ρύθµιση της περίπτω-
σης β΄ ενεργοποιείται η δυνατότητα εκκίνησης και λει-
τουργίας Υποκαταστηµάτων, ανάλογα µε την πρόοδο
της προετοιµασίας τους και ανεξάρτητα από την πρόοδο
του Υποθηκοφυλακείου της έδρας του οικείου Κτηµατο-
λογικού Γραφείου, υπό το ανάλογο ισχύον προηγούµενο
του Κτηµατολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άµεση λειτουργία Υ-
ποκαταστηµάτων και η επιτάχυνση της κατάργησης των
αντίστοιχων Υποθηκοφυλακείων, εµµίσθων και αµίσθων.. 
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της παραγράφου 12

συµπληρώνονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5
του άρθρου 16 και εξασφαλίζεται η δυνατότητα έκδοσης
φορολογικών παραστατικών (τιµολογίων, αποδείξεων εί-
σπραξης κ.λπ.) από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του
Φορέα, Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα,
για τις πράξεις αρµοδιότητάς τους που αφορούν οικονο-
µική διαχείριση, καθώς και η δυνατότητα σύναψης συµ-
βάσεων από τα Κτηµατολογικά Γραφεία µετά τον ορισµό
αυτών ως χωριστών επιχειρησιακών µονάδων κατά τις
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 13 ε-

πεκτείνεται η προβλεπόµενη εξαίρεση για τις προϋποθέ-
σεις πλήρωσης των θέσεων της κατηγορίας Πανεπιστη-
µιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ] στις Περιφερειακές Υπηρεσίες
του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» και στον κλάδο
Νοµικών, καθόσον πρόκειται για ειδικότητα απολύτως α-
παραίτητη για τη λειτουργία του Φορέα και δεν συντρέ-
χει δυνατότητα κάλυψης από το προσωπικό των καταρ-
γούµενων έµµισθων και άµισθων Υποθηκοφυλακείων. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 14 ε-

πέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση, για τον ορισµό και την
τοποθέτηση του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού
Γραφείου και του Υποκαταστήµατος, ώστε να αποσαφη-
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νιστεί ότι τα σχετικά θέµατα και οι χρόνοι ανάληψης κα-
θηκόντων θα ρυθµίζονται ρητά µε την απόφαση της πα-
ραγράφου 7 του άρθρου 1 για την κατάργηση του έµµι-
σθου ή άµισθου Υποθηκοφυλακείου της έδρας του Κτη-
µατολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήµατος και τον
ορισµό της έναρξης λειτουργίας του οικείου Γραφείου ή
Υποκαταστήµατος.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 15 συ-

µπληρώνεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου
18 του νόµου 4512/2018 και προβλέπεται ρητά η δυνατό-
τητα ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταµένου Υποκαταστή-
µατος ή Κτηµατολογικού Γραφείου σε Αναπληρωτή
Προϊστάµενο καταργούµενου Υποθηκοφυλακείου, προς
το σκοπό της αξιοποίησης των προσώπων της κατηγο-
ρίας αυτής για την κάλυψη σχετικών αναγκών που θα
χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης κατά την πρώτη εφαρ-
µογή του νόµου 4512/2018. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της περίπτωσης α΄ της

παραγράφου 16 αίρεται η άνιση µεταχείριση µιας κατη-
γορίας υπαλλήλων, οι οποίοι προσελήφθησαν αρχικά µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου, κατέληξαν, όµως, να κα-
λύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αδιάλειπτα, επί
δέκα και πλέον έτη. Το έτος 2009, οι συµβάσεις της πλει-
οψηφίας των εργαζοµένων που απασχολούνταν ως ορι-
σµένου χρόνου, µετατράπηκαν µε απόφασή της Διοίκη-
σης σε συµβάσεις αορίστου χρόνου, εξαιρώντας όµως,
άνευ αιτιολόγησης, οκτώ υπαλλήλους, εκ των οποίων έ-
ξι ανήκουν στον κλάδο των αγρονόµων-τοπογράφων µη-
χανικών και δύο ανήκουν στον κλάδο τεχνολόγων τοπο-
γραφίας. Το σύνολο των ανωτέρω υπαλλήλων υπηρετεί
στη Διεύθυνση Έργων του Φορέα, είτε σε θέσεις ελέγ-
χου ποιότητας των έργων της κτηµατογράφησης, είτε σε
θέσεις επίβλεψης των εκπονούµενων έργων κτηµατο-
γράφησης. Εποµένως, τα καθήκοντα τους συνδέονται
άρρηκτα µε την ολοκλήρωση του έργου της κτηµατογρά-
φησης. Σε επόµενη απόφαση της, το 2009, η Διοίκηση α-
ναγνώρισε την αναγκαιότητα µετατροπής των συµβάσε-
ων των συγκεκριµένων υπαλλήλων, δεχόµενη ότι καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και χρήζουν ανάλο-
γης αντιµετώπισης. Ωστόσο, οι συγκεκριµένοι υπάλλη-
λοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου, οι οποίες µάλιστα παρα-
τάθηκαν δια νόµου το 2013. Σε συνέχεια των ανωτέρω
προτείνεται η µετατροπή των συµβάσεων τους, και η έ-
νταξη τους σε υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις,
προς αποκατάσταση του κοινού περί δικαίου αισθήµα-
τος, αλλά και προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέ-
ξεων οι οποίες µε βεβαιότητα θα αποβούν εις βάρος του
φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». Με τη ρύθµιση της πε-
ρίπτωσης β΄ διευκολύνεται η υλοποίηση προγραµµάτων
κατάρτισης, τα οποία είναι απαραίτητο να διενεργηθούν
στο πλαίσιο της θέσης σε λειτουργία των περιφερειακών
δοµών του φορέα, µε την αντίστοιχη υποδοχή των
καταργούµενων υποθηκοφυλακείων. Με τη ρύθµιση της
περίπτωσης γ΄ καταργείται το άρθρο τέταρτο του
ν. 4159/2013 (Α’ 127), το οποίο παρέτεινε τις συµβάσεις
ορισµένου χρόνου, οι οποίες αναλύονται ανωτέρω υπό
την περίπτωση α΄. 
Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 17 προστίθεται

διάταξη στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018�
δηλαδή στις µεταβατικές διατάξεις που αφορούν την έ-
νταξη του προσωπικού των εµµίσθων και αµίσθων Υπο-
θηκοφυλακείων στον Φορέα. Η προσθήκη κρίνεται ανα-

γκαία, ενόψει της αρχής της ίσης µεταχείρισης όλων
των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα έµµισθα Υποθη-
κοφυλακεία και στα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και
Κω-Λέρου πριν την 1.1.2015. Ειδικότερα, κατά τη θέση
σε εφαρµογή του ν. 4512/2018 ο νοµοθέτης δεν συµπε-
ριέλαβε στο προσωπικό των ε��ίσθων Υποθηκοφυλακεί-
ων της παραγράφου 1 τους δέκα επτά (17) υπαλλήλους
που υπηρετούσαν σε αυτά µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), µολονότι και οι υ-
πάλληλοι αυτοί είχαν αξιολογηθεί ως κατάλληλοι από τα
αρµόδια υπηρεσιακά (δικαστικά) συµβούλια, κατά τον ί-
διο τρόπο µε τους µόνιµους δικαστικούς υπαλλήλους
που υπηρετούσαν στα έµµισθα Υποθηκοφυλακεία και τα
Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου. Για τον
λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιµη η σύσταση προσωρινού
κλάδου υπαλλήλων ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ,
των πρώην εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων, µε δέκα επτά
θέσεις, οι οποίες κατανέµονται, όπως και οι λοιπές θέ-
σεις της παραγράφου 1, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 20 του ν. 4512/2018. Για τους υπαλλήλους αυτούς,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου
20 του ν. 4512/2018. Με την περίπτωση β΄ προβλέπεται
η δυνατότητα ανακατανοµής των θέσεων του προσωπι-
κού στα Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα
στις έδρες των αντίστοιχων καταργούµενων έµµισθων
Υποθηκοφυλακείων. Με τις περιπτώσεις γ΄ και ε΄ προ-
βλέπεται ότι ο χρόνος µεταφοράς και ένταξης του προ-
σωπικού των καταργούµενων άµισθων και εµµίσθων υ-
ποθηκοφυλακείων στο Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
θα ορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 1 για την κατάργηση του οικείου έµµισθου ή άµι-
σθου Υποθηκοφυλακείου. Με την περίπτωση δ΄ αποκαθί-
σταται στο ορθό ο αριθµός των συνιστώµενων θέσεων.
Με την περίπτωση στ΄ προβλέπεται η κατάταξη του προ-
σωπικού των πρώην άµισθων υποθηκοφυλακείων σε εκ-
παιδευτική κατηγορία, κλάδο και βαθµό, στο πλαίσιο της
ενιαίας αντιµετώπισης του προσωπικού του φορέα. Με
την περίπτωση ζ΄ επιτρέπεται η ταχύτερη απόσπαση στο
Φορέα εργαζόµενων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου από τα άµισθα Υποθηκοφυλακεία
που µετατράπηκαν σε έµµισθα το έτος 2017. Πρόκειται
για εργαζόµενους που ούτως ή άλλως δεν έχουν δικαίω-
µα µετάταξης σε άλλες υπηρεσίες και δεδοµένου ότι µε
την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου στο οποίο υπη-
ρετούν, µεταφέρονται αυτοδίκαια στο Φορέα, παρέχεται
η δυνατότητα άµεσης αξιοποίησής τους, ιδιαίτερα στην
Κεντρική Υπηρεσία. Δεδοµένου δε ότι η µισθοδοσία τους
συνδέεται µε τα εισπραττόµενα τέλη, για όσο διάστηµα
θα απασχολούνται ως αποσπασµένοι στο Φορέα, οι µηνι-
αίες τους αποδοχές θα βαρύνουν την υπηρεσία προέ-
λευσης. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 18 ε-

πέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση στη ρύθµιση του τρίτου
εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4512/2018 για
τον υπολογισµό του χρόνου υπηρεσίας του προσωπικού
ΠΕ Νοµικών, που µεταφέρθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις,
σύµφωνα µε την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 17, προς το σκοπό της
προσµέτρησης του χρόνου προϋπηρεσίας που είχε δια-
νυθεί µε οποιαδήποτε σχέση στην ΕΚΧΑ Α.Ε. και στα νο-
µικά πρόσωπα που αυτή διαδέχθηκε.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις των περιπτώσεων α΄

και β΄ της παρ. 20 επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις
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και αποσαφηνίζονται θέµατα διαδικασίας εγκρίσεων µε-
ταξύ των οργάνων διοίκησης του Φορέα «Ελληνικό Κτη-
µατολόγιο», προς το σκοπό της άρσης ερµηνευτικών αµ-
φιβολιών και της εναρµόνισής τους µε τις αντίστοιχα
τροποποιούµενες διατάξεις των άρθρων 4 και 5 που ορί-
ζουν τις αρµοδιότητες των ίδιων οργάνων για την έγκρι-
ση δαπανών και την σύναψη συµβάσεων για λογαριασµό
του Φορέα. Αποσαφηνίζεται επίσης η σχέση συνεργα-
σίας του Φορέα µε τις Τράπεζες για την είσπραξη εσό-
δων και την πληρωµή δαπανών. 
Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων 20 έως 22 επέρχο-

νται νοµοτεχνικές βελτιώσεις σε υφιστάµενες διατάξεις
που αφορούν διαδικασίες έγκρισης και εκκαθάρισης δα-
πανών.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 23,

βελτιώνεται ο τρόπος αντιµετώπισης των µικροδαπανών
του Φορέα, οι οποίες, λόγω των επειγουσών υπηρεσια-
κών αναγκών, απαιτούν ένα ευέλικτο πλαίσιο διαχείρι-
σης. Αντίστοιχα, ρυθµίζεται η δυνατότητα λήψης προκα-
ταβολής των εξόδων µετακίνησης του προσωπικού του
φορέα και των προσώπων διοίκησης αυτού και προβλέ-
πεται η απόδοση λογαριασµού και η εκκαθάριση αυτών.
Και οι δύο αυτές ρυθµίσεις είναι κατ’ αντιστοιχία των ο-
ριζόµενων στα άρθρα 100 και 101 του ν. 4270/2014.
Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ της πα-

ραγράφου 24 συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου
27, στην κατεύθυνση της αποσαφήνισης ζητηµάτων που
αφορούν την οικονοµική λειτουργία του φορέα και απο-
σαφηνίζεται µε ρητό τρόπο η απαλλαγή του Φορέα από
δηµοτικούς φόρους και τέλη, µε συµπλήρωση της σχετι-
κής διάταξης. 
Με την παράγραφο 25 επέρχονται νοµοτεχνικές βελ-

τιώσεις ώστε να τηρείται ενιαία ορολογία στις επιµέρους
διατάξεις που αφορούν την οικονοµική διαχείριση του
Φορέα. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 26 αποδίδεται

ορθά το αρµόδιο τµήµα του Φορέα.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 27 ε-

πέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση της παρ. 2 του άρθρου
31 του ν. 4512/2018 για την εναρµόνισή της µε την πα-
ράγραφο 1, όπου ως µόνο αρµόδιο όργανο προς υποβο-
λή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του Φορέα
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» ορίζεται ο Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 28 ε-

πέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση του πρώτου εδαφίου
της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4512/2018 για το χρόνο
υποβολής της έκθεσης από τους ορκωτούς ελεγκτές,
δηλαδή µέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους, προς το σκοπό
της εναρµόνισή της µε την πρόβλεψη της παραγράφου 2
του άρθρου 31 για την υποχρέωση σύνταξης από το Φο-
ρέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, σύµφωνα µε το νόµο 4308/2014. 
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της περίπτωσης α΄

της παραγράφου 29 διευκρινίζεται ότι για τη σύναψη
συµβάσεων προµηθειών, αγαθών, έργων και υπηρεσιών,
αποφασίζει το εκάστοτε αρµόδιο όργανο του Φορέα, σε
αντιστοιχία µε τις ανωτέρω αποσαφηνίσεις σχετικά µε
τις αρµοδιότητες του Δ.Σ. και του γενικού διευθυντή για
σύναψη συµβάσεων. Με τις ρυθµίσεις της περίπτωσης β΄
συµπληρώνεται η υφιστάµενη ρύθµιση µε την προσθήκη
της εξέτασης των ενστάσεων στις αρµοδιότητες των ε-
πιτροπών. Με τις ρυθµίσεις της περίπτωσης γ΄ αντιστοι-

χίζεται η αρµοδιότητα για τη συγκρότηση των επιτροπών
πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβής υπηρε-
σιών στις αρµοδιότητες που ισχύουν για τη σύναψη
της σύµβασης. Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρα-
γράφου 30 διατηρείται σε ισχύ, µέχρι την έκδοση της
απόφασης της παρ.1 του άρθρου 40, η υπ’ αριθµ.
9427/1.3.2007 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β΄361) για την
είσπραξη του τέλους των παλαιών προγραµµάτων κτη-
µατογράφησης, η αναφορά στην οποία είχε παραληφθεί,
σε συµφωνία µε την προτεινόµενη ρύθµιση για την τρο-
ποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4512/2018. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 31 α-

ποσαφηνίζεται ότι ο Φορέας δεν ευθύνεται για οφειλές
που δηµιουργήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία κατά την υ-
πηρεσία του άµισθου Υποθηκοφύλακα ή των ασκούντων
καθήκοντα άµισθου Υποθηκοφύλακα µέχρι την κατάργη-
ση του άµισθου Υποθηκοφυλακείου, καθότι δεν αποτελεί
διάδοχο νοµικό πρόσωπο έναντι του τελευταίου. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της περίπτωσης α΄ της

παραγράφου 32 προβλέπεται η δυνατότητα να υπεισέλ-
θει ο Φορέας προσωρινά, και για απώτατο διάστηµα δε-
καοκτώ µηνών, και σε µισθώσεις καταργούµενων Υποθη-
κοφυλακείων που δεν συνιστούν έδρες Υποκαταστηµά-
των ή Κτηµατολογικών Γραφείων, για τις ανάγκες της
προσωρινής φύλαξης των αρχείων τους και µε τον τρό-
πο αυτό εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος για την επι-
χειρησιακή προετοιµασία του χώρου του Υποκαταστήµα-
τος ή του Κτηµατολογικού Γραφείου που θα πρέπει να υ-
ποδεχθεί τα αρχεία τους. Με την προτεινόµενη ρύθµιση
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 33 προβλέπεται ρη-
τά ότι η κυριότητα του εξοπλισµού των καταργούµενων
έµµισθων Υποθηκοφυλακείων περιέρχεται στο Φορέα
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο», όπως ήδη προβλέπεται άλ-
λωστε για τον εξοπλισµό των καταργούµενων άµισθων
Υποθηκοφυλακείων µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39
του ν. 4512/2018.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις των περιπτώσεων α΄

και β΄ της παραγράφου 33 προβλέπονται εξουσιοδοτή-
σεις για τη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων τεχνικού χαρα-
κτήρα εφαρµογής διατάξεων του ν. 4512/2018 και επί-
σης, εισάγεται ρύθµιση για την έκδοση Κανονισµού Λει-
τουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο». 
Με την παράγραφο 34 αποσαφηνίζεται ο ορισµός του

εργοταξίου, προκειµένου να επιτευχθεί ο προσδιορισµός
του συντελεστή α, δηλαδή ο αριθµός των εργαζοµένων
του εργοταξίου, ώστε να υπολογίζεται το ύψος του προ-
στίµου για κάθε τελεσθείσα παράβαση από τον εκµεταλ-
λευτή των διατάξεων του ΚΜΛΕ, των εντολών του Προϊ-
σταµένου του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλ-
λείων της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών
και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, καθώς και κάθε παράβαση των παραγράφων 4 και
6 του άρθρου 58 του ν. 4512/2018.
Επίσης, αναφέρονται οι υποχρεώσεις έκαστου εκµε-

ταλλευτή, µε κύρια υποχρέωση την αποστολή, ανά συ-
γκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, κατάστασης µε το συ-
νολικό αριθµό εργαζοµένων που παρέχει οποιουδήποτε
είδους εργασία ανά εργοτάξιο και δίνονται λεπτοµέρει-
ες για τον τρόπο και τη διαδικασία της υποχρέωσης αυ-
τής.
Με την παράγραφο 35 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρ-
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θρου 59 του ν. 4512/2018, αναφορικά µε τον υπολογισµό
του προστίµου, εφαρµόζονται για όσες παραβάσεις δια-
πιστώθηκαν βάσει ελέγχου που εκκίνησε µετά την δηµο-
σίευση του συγκεκριµένου νόµου. Σκοπός της ρύθµισης
είναι η διεκπεραίωση υποθέσεων που έχουν παραµείνει
εκκρεµείς λόγω αλλαγής του νοµοθετικού πλαισίου.
Με την παράγραφο 36 δίνεται παράταση στην προθε-

σµία κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών που προβλέ-
πονται για την αποκατάσταση περιβάλλοντος. Συγκεκρι-
µένα, οι εκµεταλλευτές λατοµείων αδρανών υλικών που
λειτουργούν εντός καθορισµένων λατοµικών περιοχών
και οι εκµεταλλευτές µεταλλείων υποχρεούνται να τις
καταθέσουν στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης ή στην αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντίστοιχα, µέ-
χρι τις 17.10.2019. 
Με την παράγραφο 37 προστίθεται Παράρτηµα 4 στον

ν. 4512/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩ 

ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1337/1983 (Α’ 33)

Με το άρθρο 59 προστίθενται εδάφια στην παρ. 4 του
άρθρου 9 του ν. 1337/1983, προκειµένου να προβλεφθεί
για ακίνητα τα οποία ανήκουν είτε στο Ελληνικό Δηµό-
σιο είτε σε ανώνυµη εταιρεία στην οποία µοναδικός µέ-
τοχος είναι το Δηµόσιο ή ανώνυµη εταιρεία µε µοναδικό
µέτοχο το Δηµόσιο, η δυνατότητα µετατροπής της ει-
σφοράς σε χρήµα σε εισφορά σε γη και µετά την πάροδο
της γενικά προβλεπόµενης 6µηνης προθεσµίας. Η παρο-
χή της δυνατότητας αυτής αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση
του δηµοσίου συµφέροντος, µέσω της διασφάλισης της
δυνατότητας αξιοποίησης ακινήτων τα οποία ανήκουν
στο Δηµόσιο ή σε εταιρείες των οποίων το µετοχικό κε-
φάλαιο ανήκει είτε στο Δηµόσιο είτε σε ανώνυµη εται-
ρεία µε µοναδικό µέτοχο το Δηµόσιο. Η αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου αποτελεί κρίσιµη έκ-
φανση του δηµόσιου συµφέροντος, λαµβάνοντας υπόψη
ιδίως τα δηµοσιονοµικά οφέλη που προκύπτουν στη δε-
δοµένη χρονική συγκυρία. Σε διαφορετική περίπτωση, η
ακίνητη περιουσία θα κινδύνευε να παραµείνει αναξιο-
ποίητη, ενόψει της υποχρέωσης καταβολής της επιβλη-
θείσας εισφοράς σε χρήµα, ιδίως εάν η τελευταία ανέρ-
χεται σε ποσό δυσανάλογο µε την τρέχουσα αξία του α-
κινήτου. Σηµειώνεται δε ότι η δυνατότητα µετατροπής
καταλαµβάνει αναδροµικά και πράξεις εφαρµογής οι ο-
ποίες έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση τόσο του παρόντος
νόµου, όσο και του ν. 4315/2014. Ειδικά για την περίπτω-
ση των ανωτέρω ακινήτων προβλέπεται επίσης η δυνα-
τότητα µετατροπής να υφίσταται όχι µόνο για επιφάνει-
ες οι οποίες µπορούν να συµπεριληφθούν σε όµορο κοι-
νόχρηστο ή κοινωφελή χώρο, αλλά και για επιφάνειες οι
οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν αυτοτελώς ως κοινό-
χρηστοι ή κοινωφελείς χώροι. Εφόσον η εισφερόµενη ε-
πιφάνεια είναι δυνατό να αξιοποιηθεί αυτοτελώς ως κοι-
νόχρηστος ή κοινωφελής χώρος, τότε δεν είναι ανα-
γκαίο να υπάρχει η δυνατότητα συµπερίληψής της σε ό-
µορο κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο προκειµένου η ει-
σφορά σε χρήµα να µετατραπεί σε εισφορά σε γη.

Άρθρο 60
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2508/1997 (Α΄ 124)

Με την παράγραφο 1 εισάγεται η υποχρέωση εκπόνη-
σης µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεω-
τεχνικής µελέτης σε περίπτωση κατά την οποία η από-
σταση νέου, ή επεκτεινόµενου, κοιµητηρίου µειώνεται έ-
ως πενήντα µέτρα από το σχέδιο πόλης ή όριο οικισµού
ή νοµίµως υφιστάµενη µεµονωµένη κατοικία, προκειµέ-
νου να αποδειχθεί ότι δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης
ή µόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώµατος. Ακό-
µα, διευρύνεται η υποχρέωση ύπαρξης κοινόχρηστων ή
αδόµητων χώρων ή χώρων πρασίνου µεταξύ του κοιµη-
τηρίου και του οικισµού, ανεξαρτήτως ορίου µείωσης της
απόστασης. 
Με την παράγραφο 2 εισάγεται αντίστοιχη υποχρέω-

ση εκπόνησης υδρογεωτεχνικής µελέτης και στο
π.δ. 1128/1980 στο οποίο περιέχονται οι πάγιες ρυθµί-
σεις για τις αποστάσεις για την ίδρυση κοιµητηρίων. 

Άρθρο 61
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4030/2011 (Α΄249)

1. Με την παράγραφο 1 διευκρινίζεται ότι δυνατότητα
εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης και απόδει-
ξης του χρόνου επαγγελµατικής εµπειρίας έχουν και οι
πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που
δεν είναι µέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, αλλά είναι εγγεγραµµένοι
στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυµιών του Τ.Ε.Ε. ή σε αντί-
στοιχο µητρώο του Τ.Ε.Ε.. Επίσης, ορίζεται ότι η δυνα-
τότητα αυτή ισχύει αναδροµικά από το χρόνο εγγραφής
κάθε µηχανικού στο µητρώο.

2. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Οργανισµό του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (π.δ. 132/2017,
Α΄ 160), επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στο οργανόγραµ-
µα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µέσω
σύστασης νέων υπηρεσιών, κατάργησης ορισµένων θέ-
σεων και αναδιάρθρωσης ορισµένων διευθύνσεων.
Συγκεκριµένα, η Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Επιθε-

ώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Με-
ταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) µετατράπηκε σε Ειδική Γραµµατεία
του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ – ΥΠΕΝ), µε α-
ποτέλεσµα να έχει καταργηθεί η θέση του Γενικού Διευ-
θυντή του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµη-
σης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) και να έχει
συσταθεί η θέση του Ειδικού Γραµµατέα. Επίσης, η Διεύ-
θυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών και Γεωχωρικών Πλη-
ροφοριών, διασπάστηκε σε δύο αυτοτελείς διευθύνσεις,
µε αποτέλεσµα η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών
να υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας, ενώ η
διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών στη Γενική Διεύ-
θυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών
Πληροφοριών.
Περαιτέρω, δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 51 του

ν. 4409/2016 (Α΄ 136), οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Επιθεωρητών Δόµησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ)
µεταφέρθηκαν στα Τµήµατα Ελέγχου Δόµησης και Κατε-
δαφίσεων που υπάγονται σήµερα στην Ειδική Γραµµα-
τεία του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ του Υ-
ΠΕΝ).
Τέλος, λόγω µη ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθε-

ωρητών Δόµησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) στο οργανό-
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γραµµα του ΥΠΕΝ, δεν υφίσταται πλέον και η θέση του
Γενικού Επιθεωρητή Δόµησης. Για τους λόγους αυτούς,
οι προτεινόµενες ρυθµίσεις των παραγράφων 2 έως 4 α-
ποσκοπούν στην τροποποίηση ορισµένων διατάξεων
των άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249),
προκειµένου να γίνουν πιο σαφείς και να εναρµονιστούν
µε το οργανόγραµµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. 

Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)

Με τη παρούσα διάταξη προκειµένου να διευκολύνε-
ται, να διασφαλίζεται ή να βελτιώνεται η προσβασιµότη-
τα, ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις του α΄ εδαφίου της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 27 που αφορούν ρυθµίσεις σχε-
τικά µε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια που δεν διαθέτουν α-
νελκυστήρα ισχύουν και σε περιοχές εκτός εγκεκριµέ-
νου σχεδίου πόλεως. 

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174)

Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρατείνεται για ένα ε-
πιπλέον έτος η δυνατότητα εκσυγχρονισµού και κτιρια-
κής επέκτασης σε κτίρια ή εγκαταστάσεις µε νοµίµως υ-
φιστάµενες χρήσεις, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λει-
τουργούν µε οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µε τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000. 

Άρθρο 64
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)

Με την παράγραφο 1 διευκρινίζεται ότι η περιοχή ε-
ντός των οριογραµµών των υδατορεµάτων θεωρείται πά-
ντα εκτός σχεδίου περιοχή και ως εκ τούτου η διαδικα-
σία της οριοθέτησης δεν συνεπάγεται την απαλλοτρίω-
ση εκτάσεων εντός της ως άνω περιοχής. Περαιτέρω, ο-
ρίζεται ότι εκκρεµείς πράξεις αναλογισµού που έχουν
συνταχθεί για εκτάσεις ή τµήµατα εκτάσεων εντός των
οριογραµµών των υδατορεµάτων, κατά παράβαση της α-
νωτέρω ρύθµισης, ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς
καµία άλλη διατύπωση, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να
βεβαιωθεί η ανάκληση µε διοικητική απόφαση ή πράξη. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 2

και 3 επέρχονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ι-
σχύον θεσµικό πλαίσιο ώστε να καταστεί τεχνικά εφαρ-
µόσιµο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις περιπτώσεις
οικισµών οι οποίοι έχουν πληγεί από το γεωλογικό φαι-
νόµενο της κατολίσθησης. Συγκεκριµένα, η ισχύουσα
ρύθµιση, η οποία αναφέρεται στους οικισµούς που χαρα-
κτηρίσθηκαν ως κατολισθαίνοντες µε απόφαση Νοµάρ-
χη, δεν καταλαµβάνει πρόσφατες κατολισθήσεις, για
τις οποίες έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση στε-
γαστικής συνδροµής, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
ν. 2576/1998 και περιπτώσεις οικισµών οι οποίοι έχουν
κριθεί ως µεταφερόµενοι λόγω κατολίσθησης, σύµφωνα
µε το άρθρο 16 του ν. 4467/1965. Ακόµα, συµπληρώνεται
το ισχύον πλαίσιο όσον αφορά τις προδιαγραφές για την
εκπόνηση των µελετών γεωλογικής καταλληλότητας.
Προτείνεται η εφαρµογή των προδιαγραφών που ήδη ι-
σχύουν για τις προς πολεοδόµηση περιοχές, µε κατάλ-

ληλη συµπλήρωση αυτών, όπου απαιτείται να εκπονη-
θούν έργα αποκατάστασης. Με τις ρυθµίσεις αυτές επι-
διώκεται η βελτιστοποίηση του µηχανισµού έκδοσης α-
δειών δόµησης στις πληγείσες περιοχές, σύµφωνα µε
τις αρχές της χρηστής διοίκησης, προς όφελος των πο-
λιτών. 

Άρθρο 65
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)

Με την παράγραφο 1 προστίθεται γενική ρήτρα αρµο-
διότητας του ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ., κατά τον ίδιο τρόπο που υ-
φίσταται για το ΚΕ.Σ.Α., σε σχέση µε τις περιπτώσεις
που από γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωµοδό-
τηση του εν λόγω συµβουλίου για ζητήµατα που συνδέο-
νται µε ακίνητα κείµενα στη χωρική αρµοδιότητα του ε-
κάστοτε φορέα Μακεδονίας – Θράκης. 
Με την παράγραφο 2 συµπληρώνεται και διευκρινίζε-

ται ότι για εργασίες που εµπίπτουν στις λδ΄ και λε΄ περι-
πτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 που αφορούν
εργασίες εγκατάστασης φ/β συστηµάτων και εργασίες
εγκατάστασης ανεµογεννητριών, σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισµού
των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την ε-
κτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόµησης µι-
κρής κλίµακας ανεξαρτήτως προϋπολογισµού. 
Με την παράγραφο 3 συστήνεται Επιτροπή για την πα-

ρακολούθηση της λειτουργίας του πληροφοριακού συ-
στήµατος ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης
των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 και των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών του παρόντος και εντοπισµού των
δυσλειτουργιών, υποβολή προτάσεων βελτίωσης αυτού,
όπου απαιτείται, καθώς και της αποτελεσµατικής λει-
τουργίας των Υ.ΔΟΜ.. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιο-
δότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
προκειµένου να καθορίσει τη σύνθεση, τη συγκρότηση,
τη θητεία των µελών, τον τρόπο, τη διαδικασία λειτουρ-
γίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης. 
Με την παράγραφο 4 προστίθεται στα δικαιολογητικά

για την έκδοση προέγκρισης οικοδοµικής άδειας και η
τεχνική έκθεση που να περιγράφει µε ακρίβεια το έργο,
τα µεγέθη και τις χρήσεις, µε σκοπό την πληρέστερη ε-
ξέταση της αίτησης για χορήγηση της προέγκρισης. 
Με την παράγραφο 5 προστίθεται στα συνυποβαλλό-

µενα έγγραφα για την έκδοση οικοδοµικής άδειας κατη-
γορίας 3, υπεύθυνη δήλωση του µελετητή µηχανικού κα-
τά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως συνοδευτικό έγγρα-
φο της βεβαίωσης όρων δόµησης και απαιτούµενων ε-
γκρίσεων του παρόντος άρθρου. Με τον τρόπο αυτό ο
µελετητής µηχανικός βεβαιώνει τη µη µεταβολή των ό-
ρων και προϋποθέσεων δόµησης στην περιοχή του ακι-
νήτου για το οποίο εκδόθηκε η έγγραφη βεβαίωση, από
το χρόνο έκδοσης αυτής έως και την υποβολή της. 
Με την παράγραφο 6 προστίθενται στα δικαιολογητικά

για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, τοπογραφικό διά-
γραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγ-
µένων, καθώς και διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες προδιαγραφές, µε σκοπό την πληρέστερη εξέ-
ταση της αίτησης για χορήγηση οικοδοµικής άδειας. 
Με την παράγραφο 7 προστίθενται στα δικαιολογητικά

για την έκδοση άδειας κατεδάφισης, οι τίτλοι ιδιοκτη-
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σίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηµατολο-
γικό φύλλο και απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµα-
τος για κάθε κατεδαφιζόµενο ακίνητο, µε σκοπό την
πληρέστερη εξέταση του σχετικού φακέλου για τη χορή-
γηση άδειας κατεδάφισης. 
Με την παράγραφο 8 εισάγεται ρύθµιση για την υπα-

γωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου αυθαίρετων
κατασκευών οι οποίες βρίσκονται µεταξύ της οριογραµ-
µής και της οικοδοµικής γραµµής. Περαιτέρω, εισάγεται
ρύθµιση για την προσωρινή οριοθέτηση ρεµάτων τα ο-
ποία δεν έχουν οριοθετηθεί ή στα οποία ελλείπουν οι
προσωρινές οριογραµµές, η οποία εφαρµόζεται αποκλει-
στικά και µόνο για τη διευκόλυνση της υπαγωγής κατά
τις διατάξεις του παρόντος και δεν επεκτείνεται σε κα-
µία άλλη περίπτωση πλην της παρούσας.
Με την παράγραφο 9 δίδεται παράταση στους ιδιοκτή-

τες αυθαιρέτων που επιθυµούν να προβούν οικειοθελώς
σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισµάτων τους έως τη
λήξη της προθεσµίας για υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 4495/2017. Επίσης, προβλέπεται η άµεση κατεδάφιση
όλων των αυθαιρέτων κτισµάτων και αλλαγών χρήσης
που θα εντοπίζονται από την 9.11.2019, είτε κατά την ώ-
ρα που κατασκευάζονται είτε ενώ έχουν συντελεσθεί και
τα οποία δεν υπήχθησαν στις διατάξεις του παρόντος
νόµου έως τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 1
του άρθρου 102, ήτοι έως την 8.11.2019. 
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της παραγράφου 10

απαλείφεται και εισάγεται αυτοτελώς σε νέο εδάφιο, το
µέρος που αφορά στην υποβολή των δικαιολογητικών
για υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δηµοσί-
ου συµφέροντος, το οποίο εκ παραδροµής περιλήφθηκε
στην περίπτωση ια΄. 
Με την παράγραφο11 ορίζεται ότι µέχρι την έναρξη

λειτουργίας των Περιφερειακών Συµβουλίων Αρχιτεκτο-
νικής (ΠΕ.Σ.Α.), το ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. είναι εξίσου αρµόδιο
µεταβατικό όργανο µαζί µε το ΚΕ.Σ.Α., κατά το λόγο της
χωρικής τους αρµοδιότητας, για να επιλαµβάνονται της
διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών ή
χρήσεων που έχουν εκτελεσθεί ή εγκατασταθεί σε δια-
τηρητέα κτίρια. Με τη διάταξη αυτή κατανέµονται οι αρ-
µοδιότητες των Κεντρικών Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής
ανάλογα µε τη χωρική τους αρµοδιότητα και ρυθµίζεται
οµοιόµορφη προδικασία για την έκδοση σχετικών απο-
φάσεων από αυτά. 

Άρθρο 66
Ρυθµίσεις θεµάτων κατεδαφίσεων

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 επιλύονται δυσχέ-
ρειες που είχαν δηµιουργηθεί κατά την εκτέλεση πράξε-
ων κατεδάφισης στις περιοχές που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και καθίσταται
πιο αποτελεσµατικό το έργο των αρµόδιων υπηρεσιών.
Ειδικότερα, διευκολύνεται η διαδικασία κατεδάφισης,
καθώς συχνά παρατηρούνταν διαφοροποιήσεις στις κα-
τασκευές που έχουν περιληφθεί στις αποφάσεις κατεδά-
φισης και υποχρέωναν τη διοίκηση σε αναστολή της κα-
τεδάφισης λόγω επικαιροποίησης του πρωτοκόλλου.
Σηµειώνεται ότι, λόγω των δικαστικών προσφυγών

των ιδιοκτητών αυθαιρέτων κατασκευών κατά των απο-
φάσεων κατεδάφισης και µέχρι αυτές να καταστούν α-
µετάκλητες, απαιτούνται αρκετά έτη µέχρι την εκτέλεση
των αποφάσεων αυτών από τις αρµόδιες υπηρεσίες, στο
µεσοδιάστηµα των οποίων οι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε

ανακατασκευές, ανακαινίσεις και γενικότερα επεµβά-
σεις επί των αυθαιρέτων κτισµάτων και κατασκευών γε-
γονός που µέχρι τώρα απαιτούσε την έκδοση συµπληρω-
µατικής και νέας απόφασης κατεδάφισης και κατά συνέ-
πεια νέο κύκλο δικαστικών προσφυγών.
Επιπλέον, µε την πάροδο των ετών (και συχνά για εξυ-

πηρέτηση των αναγκών επιχειρήσεων αναψυχής, εστία-
σης κ.ά.) παρατηρείται συχνά η µετατόπιση ελαφριών
κατασκευών σε διπλανούς και παράπλευρους χώρους α-
πό τους αρχικά καταγεγραµµένους στις αποφάσεις κα-
τεδάφισης, γεγονός που δεσµεύει τη διοίκηση στην µη
υλοποίηση της κατεδάφισης. 
Ελαφριά κατασκευή, σύµφωνα και µε τον ορισµό του

άρθρου 2 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, είναι η κατα-
σκευή µε φέροντα οργανισµό και στοιχεία πλήρωσης
µειωµένου µόνιµου φορτίου ιδίου βάρους σε σχέση µε
τις συµβατικές κατασκευές (όπως δηλαδή αυτές από ο-
πλισµένο σκυρόδεµα ή λιθοδοµή φέρουσας τοιχοποιίας).
Σε αυτές περιλαµβάνονται όλες οι διακριτές κατηγορίες
τύπων δόµησης µε κοινό χαρακτηριστικό τη µειωµένη
παρέµβαση στο φυσικό περιβάλλον σε σχέση µε τις συµ-
βατικές που, ωστόσο, λόγω της φύσης τους είναι εύκολο
να µετακινούνται συχνά από τους ιδιοκτήτες.
Με τη διάταξη της παραγράφου 2 ορίζεται ότι η από-

φαση καταλογισµού δαπάνης της εκτέλεσης των πράξε-
ων κατεδάφισης, σύµφωνα µε το άρθρο πρώτο της Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 10ης Αυγούστου
2018 (Α΄ 149), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του
ν. 4576/2018 (Α΄ 196), εφόσον υπερβαίνει το ποσό των
10.000 ευρώ, υπογράφεται από τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. 
Τέλος, µε τη διάταξη της παραγράφου 3 εισάγεται

ρύθµιση για την κάλυψη των νοµικών και δικαστικών δα-
πανών σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης κατά υ-
παλλήλων- Επιθεωρητών του Τµήµατος Επιθεώρησης
Δόµησης και Κατεδαφίσεων ή τεχνικών υπαλλήλων που
έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό, εξαιτίας πράξεων ή
παραλείψεών τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (A΄ 168)

Η προτεινόµενη ρύθµιση αφορά ειδικά σε θέµατα έκ-
δοσης οικοδοµικών αδειών για τα έργα υποδοµής και τα
λοιπά συνοδευτικά έργα αιολικών σταθµών, οι οποίοι κα-
τασκευάστηκαν και ενεργοποιήθηκαν προ της ισχύος
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και οι κάτοχοι των οποίων
προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση αυτών ή
ανακαίνιση του παραγωγικού τους εξοπλισµού
(repowering). Με τη ρύθµιση αυτή προβλέπεται ότι για
την έκδοση της οικοδοµικής άδειας από τις κατά νόµο
αρµόδιες υπηρεσίες ο έλεγχος των όρων και περιορι-
σµών δόµησης (λ.χ. έλεγχος για τον υπολογισµό της ε-
πιτρεπόµενης και πραγµατοποιούµενης κάλυψης και δό-
µησης) θα διενεργείται αυτοτελώς επί της αρχικής έκτα-
σης, η οποία είχε παραχωρηθεί, µισθωθεί ή ιδιοχρησιµο-
ποιηθεί για την εγκατάσταση του αρχικού έργου. Για τη
συγκεκριµένη έκταση θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά το-
πογραφικό διάγραµµα µε εξάρτηση των κορυφών µόνο
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αυτής, ανεξαρτήτως του εάν αυτή αποτελείται από πε-
ρισσότερες της µίας ιδιοκτησίες, και δεν απαιτείται η το-
πογραφική απεικόνιση της ευρύτερης έκτασης, τµήµα
της οποίας ενδέχεται να είναι η έκταση αυτή. Έτσι, σε
περιπτώσεις λ.χ. µίσθωσης τµήµατος ευρύτερης έκτα-
σης για την εξασφάλιση του δικαιώµατος χρήσης του
χώρου εγκατάστασης, τα υποβαλλόµενα τοπογραφικά
διαγράµµατα θα περιλαµβάνουν εξάρτηση των κορυφών
του συγκεκριµένου χώρου εγκατάστασης και όχι ολό-
κληρης της ευρύτερης έκτασης και ο διενεργούµενος α-
πό τις αρµόδιες υπηρεσίες έλεγχος όρων δόµησης αφο-
ρά αποκλειστικά στην έκταση του χώρου εγκατάστασης
του έργου. Η πρακτική αυτή ακολουθείται στις περιπτώ-
σεις εγκατάστασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας από ΑΠΕ σε δάση, δασικές και αναδασωτέες ε-
κτάσεις, όπου η απαιτούµενη, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία οικοδοµική άδεια εκδίδεται βάσει του τοπο-
γραφικού που αποτυπώνει τον χώρο της χορηγηθείσας
έγκρισης επέµβασης, αλλά όχι στις περιπτώσεις µίσθω-
σης τµήµατος ιδιωτικών ακινήτων που δεν χαρακτηρίζο-
νται ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Η παρούσα ρύθµιση
κρίνεται αναγκαία, δεδοµένου ότι µε τον τρόπο αυτό ε-
ξασφαλίζεται ενιαία αντιµετώπιση στην έκδοση οικοδο-
µικών αδειών που αφορούν σε ενεργειακά έργα ΑΠΕ
και, παράλληλα, διευκολύνεται η µέγιστη δυνατή υλο-
ποίηση της ανακαίνισης του εξοπλισµού παλαιών αιολι-
κών εγκαταστάσεων και περιορίζει τα φαινόµενα απέ-
νταξης σταθµών χωροθετηµένων εν γένει σε περιοχές
υψηλού δυναµικού στην πορεία επίτευξης των δεσµευτι-
κών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ µε αξιοποίηση υφιστά-
µενων υποδοµών και περιορισµό των επιπτώσεων στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον µε σηµαντικά θε-
τικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Παράλληλα µε την
προτεινόµενη ρύθµιση αποφεύγονται φαινόµενα κατα-
χρηστικών κατατµήσεων γηπέδων. Αυτονόητο είναι ότι
αν για τις ανάγκες του repowering έχουν µισθωθεί, παρα-
χωρηθεί ή ιδιοχρησιµοποιούνται και άλλα αυτοτελή α-
γροτεµάχια που δεν αποτελούσαν µέρος της εγκατάστα-
σης του αρχικού έργου, θα πρέπει για αυτά να προσκοµι-
στεί χωριστό τοπογραφικό διάγραµµα.

Άρθρο 68
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α΄129)

Με τις παραγράφους 1 και 3 εισάγεται η δυνατότητα
χρήσης του ενεργειακού συµψηφισµού και του εικονικού
ενεργειακού συµψηφισµού από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχει-
ρήσεων, σχολικών µονάδων προσχολικής, πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας
και νοσοκοµείων δηµόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερδο-
σκοπικό χαρακτήρα. Αντίστοιχα, τροποποιείται και ο ορι-
σµός του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται πλέον η αυτοδίκαιη

παύση ισχύος της άδειας παραγωγής στις περιπτώσεις
παρέλευσης του χρονικού διαστήµατος ισχύος της άδει-
ας εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερή-
σεις που προκαλεί η διοικητική διαδικασία ανάκλησης
της άδειας παραγωγής.

Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ορίζεται ρητά
ότι όλα τα µέλη της ΡΑΕ είναι όχι µόνο πλήρους, αλλά
και αποκλειστικής απασχόλησης, µε παράλληλη υποχρέ-
ωση αναστολής οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµα-
τος, συµπεριλαµβανοµένου του δικηγορικού και οποιασ-
δήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας. Με τον τρόπο
αυτό ενισχύονται η ανεξαρτησία και η αµεροληψία της
Αρχής έναντι των φορέων της αγοράς. Διατηρείται η δυ-
νατότητα ανάληψης διδακτικών καθηκόντων πανεπιστη-
µιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευ-
σης. Με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 συµπλη-
ρώνεται το νοµικό καθεστώς που διέπει τα µέλη της
ΡΑΕ. Ο περιορισµός της αστικής και ποινικής ευθύνης
των µελών των ανεξάρτητων αρχών αποσκοπεί στην ενί-
σχυση της λειτουργικής τους ανεξαρτησίας. Ειδικά τα
µέλη της ΡΑΕ, λαµβάνουν αποφάσεις που δύνανται να
ζηµιώσουν µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, στον
τοµέα της ενέργειας, κατά δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Στόχος είναι η θωράκιση των µελών της Αρχής από πα-
ρελκυστικές αγωγές τρίτων ιδιωτών, οι οποίοι, ενώ µπο-
ρούν να ικανοποιηθούν από την περιουσία της Αρχής,
για τυχόν προκληθείσα βλάβη, ενδέχεται να κινηθούν
και εναντίον των µελών ατοµικά, µε σκοπό επηρεασµού
τους. 
Με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 τρο-

ποποιείται το καθεστώς προσλήψεων του προσωπικού
της Γραµµατείας της ΡΑΕ, ώστε να ανταποκρίνεται στις
ιδιαίτερες ανάγκες της Αρχής. Συγκεκριµένα, προβλέπε-
ται ότι η επιλογή του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
θα γίνεται µετά από αξιολόγηση των υποψηφίων και κα-
τάρτιση των προσωρινών πινάκων από τη ΡΑΕ, υπό την
εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο ασκεί έλεγχο νοµιµότητας
επί της διαδικασίας. Με την προτεινόµενη διαδικασία ε-
πιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των προσλήψεων
και αντιµετωπίζεται το πρόβληµα υποστελέχωσης της
Αρχής, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η αξιοκρατική α-
ντιµετώπιση των υποψηφίων. Επισηµαίνεται ότι τα µέλη
της ΡΑΕ έχουν κριθεί και περιβάλλονται µε τα απαραίτη-
τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, και γνωρί-
ζουν σε βάθος λόγω της εξειδίκευσής τους, τις ανάγκες
της Αρχής και το αντικείµενο των αρµοδιοτήτων της. 
Με την παράγραφο 3 εισάγεται µεταβατική διάταξη ώ-

στε η νέα διαδικασία προσλήψεων να ισχύσει και για την
πλήρωση των εβδοµήντα εννέα (79) κενών οργανικών
θέσεων στη ΡΑΕ, όπως αυτή έχει αποφασιστεί µε την υπ’
αρίθµ. απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085 (σχετ.
18354) της 21ης.6.2018 της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 4 επέρ-

χονται επουσιώδεις τροποποιήσεις στα απαριθµούµενα
θέµατα τα οποία ρυθµίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονι-
σµό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ, προς εξυπη-
ρέτηση της εύρυθµης λειτουργίας της Αρχής. 
Με την παράγραφο 5 εισάγεται αυτοτελής διάταξη µε

την οποία αίρεται η συµµετοχή της ΡΑΕ σε οποιαδήποτε
διαδικασία ή επιτροπή φιλικής διαπραγµάτευσης έχει ε-
νεργοποιηθεί, ή ενεργοποιείται, σύµφωνα µε τους όρους
των ισχυουσών συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέρ-
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γειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί βά-
σει των πρότυπων συµβάσεων πώλησης του άρθρου 12
του ν. 3468/2006. Δεδοµένης της νοµοθετικής κατοχύ-
ρωσης του θεσµού της καταγγελίας ενώπιον της ΡΑΕ,
και της δυνατότητας λήψης προσωρινών µέτρων ενα-
ντίον των κυρίων και των διαχειριστών του τοµέα ηλε-
κτρισµού και φυσικού αερίου, και δεδοµένης της θέσπι-
σης διαδικασίας υπαγωγής σε διαιτησία -σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Διαιτησίας της ΡΑΕ, η προηγούµενη συµ-
µετοχή της Αρχής στη διαδικασία φιλικών διαπραγµα-
τεύσεων µεταξύ του Παραγωγού και του Διαχειριστή κα-
θίσταται πλέον ασύµβατη, λόγω της ενδεχόµενης θεσµι-
κής εµπλοκής της σε µεταγενέστερο στάδιο. Τα µέρη θα
πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν
τη µεταξύ τους διαφορά µε φιλική διαπραγµάτευση, και
στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ουσιώδης δια-
φωνία η οποία εµπίπτει στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της
ΡΑΕ, θα µπορούν να απευθύνονται στην Αρχή, µέσω των
προβλεπόµενων θεσµικών εργαλείων. 
Με την παράγραφο 6 προστίθεται εδάφιο στην παρά-

γραφο 1 του άρθρου 81 για λόγους συστηµικής ορθότη-
τας. Στο πλαίσιο περαιτέρω προώθησης της αεριοκίνη-
σης οχηµάτων, εξαιρούνται από τη λήψη Άδειας Προµή-
θειας τα πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας, για
την πώληση φυσικού αερίου για τελική χρήση σε κινητή-
ρες οχηµάτων.
Με την παράγραφο 7 τροποποιείται µερικώς το άρθρο

93 του ν. 400/2011, ώστε να εκδίδεται κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας για κάθε υπόγειο φυσικό χώρο, µε την οποία να
ρυθµίζονται κατά περίπτωση οι όροι και οι προϋποθέσεις
παραχώρησης για τη µετατροπή του σε υπόγειο χώρο α-
ποθήκευσης φυσικού αερίου. Οι υπόγειοι φυσικοί χώροι
που µετατρέπονται σε χώρους αποθήκευσης φυσικού α-
ερίου αποτελούν σηµαντικό εργαλείο άσκησης ενεργει-
ακής πολιτικής, καθώς συµβάλλουν στην ενίσχυση της
ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και στην απρόσκοπτη
τροφοδοσία του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου.
Συγχρόνως, µπορούν να παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες α-
νά περίπτωση, όπως σε ποιόν ανήκουν τα δικαιώµατα
χρήσης, εκµετάλλευσης και ανάπτυξης, το προηγούµενο
καθεστώς εκµετάλλευσης, το ύψος της επένδυσης που
απαιτείται, τη γεωγραφική τους θέση κ.ά. Ζητήµατα, ό-
πως η ένταξή τους στο ΕΣΦΑ ή ΑΣΦΑ και υποχρεώσεις
που είναι δυνατόν να τεθούν σε σχέση µε την ενεργεια-
κή ασφάλεια και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, εί-
ναι δυνατόν να αποτελούν αντικείµενο των όρων και
προϋποθέσεων παραχώρησης, χωρίς ωστόσο να είναι ε-
φικτό να ορισθούν µε τρόπο ενιαίο και γενικό για όλες
τις περιπτώσεις υπόγειων φυσικών χώρων.
Με τις παραγράφους 8 και 9 καθορίζεται ως αρµόδιος

για την έκδοση των αποφάσεων εξαίρεσης από την υπο-
χρέωση κατοχής άδειας παραγωγής για εφεδρικούς
σταθµούς ο Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ ή ΕΣΜΗΕ, ανάλογα µε
το σηµείο σύνδεσης του καταναλωτή. Η ρύθµισή αυτή εί-
ναι αναγκαία τόσο για λόγους ορθής λειτουργίας και πα-
ρακολούθησης του δικτύου, δεδοµένου ότι οι διαχειρι-
στές ελέγχουν τις προϋποθέσεις σύνδεσης των εφεδρι-
κών σταθµών στο δίκτυο, αλλά και προκειµένου να απο-
συµφορηθεί το έργο της ΡΑΕ από διαδικασίες οι οποίες
δεν είναι αµιγώς ρυθµιστικές. 

Άρθρο 70
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4122/2013 (Α΄42)

Με την προτεινόµενη τροποποίηση της παρ. 1 του άρ-
θρου 9 του ν. 4122/2013, εναρµονίζεται ορθά η οδηγία
2012/31/ΕΕ, ώστε η διάταξη να αφορά µόνο τα κτίρια ι-
διοκτησίας του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση της παρ. 1 του άρ-

θρου 21 του ν. 4122/2013, καθορίζεται η ηµεροµηνία έ-
ναρξης της απαίτησης για υποβολή ΜΕΑ που τεκµηριώ-
νει ότι το νέο κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές –
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 

Άρθρο 71
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4342/2015 (Α΄ 143)

1. Στο πλαίσιο των µέτρων για τη βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας, αλ-
λά και του υποδειγµατικού ρόλου τον οποίο καλούνται
να διαδραµατίσουν τα κτίρια που ανήκουν σε δηµόσιους
φορείς, κρίνεται σκόπιµος ο ορισµός Ενεργειακών Υπευ-
θύνων σε όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται από το
Δηµόσιο και τον ευρύτερο Δηµόσιο τοµέα. Ο ορισµός
αυτός πρέπει να ακολουθεί µια συγκεκριµένη, λεπτοµε-
ρώς περιγραφόµενη διαδικασία, βάσει διαφανών κριτη-
ρίων και αυξηµένων τυπικών προσόντων. Παράλληλα,
πρέπει να περιγράφονται µε σαφήνεια οι σχετικές αρµο-
διότητες.
Με την προτεινόµενη προσθήκη της παρ. 14 στο άρθρο

7 του ν. 4342/2015, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας να καθορίσει τη διαδικασία ο-
ρισµού Ενεργειακών Υπευθύνων σε κτίρια που χρησιµο-
ποιούνται από το Δηµόσιο και τον ευρύτερο Δηµόσιο Το-
µέα, προσδιορίζοντας τα απαραίτητα τυπικά προσόντα
και τις σχετικές αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη λε-
πτοµέρεια.

2. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 4342/2015, ορίζεται ότι στην κατηγορία Α΄ ενεργεια-
κών ελέγχων υπάγονται τα επαγγελµατικά εργαστήρια
µε εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα
είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερµική ισχύ που δεν υπερ-
βαίνει τα πενήντα κιλοβάτ (50 kW).
Τα σχετικά µε τη λειτουργία επαγγελµατικών εργα-

στηρίων θέµατα αποτελούν πρωτίστως αντικείµενο ρύθ-
µισης του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), ο οποίος, όπως τροπο-
ποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4155/2013
(Α΄ 120), έχει ορίσει ως ανώτερα όρια ισχύος των επαγ-
γελµατικών εργαστηρίων σε 37 KW για την κινητήρια και
70 KW για τη θερµική ισχύ, αντίστοιχα.
Επειδή: α) τα όρια ισχύος στα επαγγελµατικά εργα-

στήρια, όπως ορίζονται στον ν. 3982/2011, είναι σε ανα-
ντιστοιχία µε τα όρια της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 4342/2015 και β) επειδή τα ανωτέρω όρια µπορεί στο
µέλλον να τροποποιηθούν εκ νέου, διαγράφεται, για λό-
γους καλής νοµοθέτησης, στο εδάφιο α) της παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν. 4342/2015 η φράση «µε εγκατεστηµένη
κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ
(22 kW) ή θερµική τα πενήντα κιλοβάτ (50 kW)».
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Άρθρο 72
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4414/2016 (Α΄ 149)

Με την παράγραφο 1 επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος ι-
σχύος των µειωµένων ορίων για τον καθορισµό του τύ-
που των συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης από την
πρώτη ηµέρα του µεθεπόµενου στην πρώτη ηµέρα του ε-
πόµενου ηµερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της
σχετικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για σκοπούς εναρµόνισης της ελληνικής νο-
µοθεσίας µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή.
Η παράγραφος 2 ρυθµίζει την περίπτωση κατά την ο-

ποία οι σταθµοί ΑΠΕ οι οποίοι έχουν συνάψει σύµβαση
λειτουργικής ενίσχυσης και δεν έχουν τεθεί σε λειτουρ-
γία αυξάνουν την ισχύ παραγωγής εντός του ορίου του
10%. Ορίζεται ότι οι εν λόγω σταθµοί συνάπτουν νέα
Σύµβαση για τη συνολική ισχύ παραγωγής. Η διάταξη θε-
ωρείται αναγκαία, καθώς διαφορετικά θα έπρεπε ο ίδιος
σταθµός να λειτουργεί έχοντας συνάψει δύο συµβάσεις,
οι οποίες διέπονται από την ίδια Τιµή Αναφοράς. Επίσης,
στην περίπτωση όπου η αρχική ισχύς του σταθµού έχει
τεθεί λειτουργία, ορίζεται ότι συνάπτεται µία νέα σύµβα-
ση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παρα-
γωγής µε την ίδια ηµεροµηνία λήξης µε αυτή της αρχι-
κής σύµβασης.
Με την παράγραφο 3 καλύπτεται το κενό του ορισµού

τιµής αναφοράς (Τ.Α.) για φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε
εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη από 500 kW και για φω-
τοβολταϊκούς σταθµούς που ανήκουν σε Ενεργειακές
Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) µε εγκατεστηµένη ι-
σχύ µικρότερη ή ίση του 1ΜW.
Με την παράγραφο 4 εισάγεται αυτοτελής µεταβατική

διάταξη µε την οποία ορίζεται ότι η Τ.Α. για τους φωτο-
βολταϊκούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη
από 500 kW αρχίζει να εφαρµόζεται από την 1.1.2020,
µετά δηλαδή τη λήξη της περιόδου κατά την οποία οι
σταθµοί αυτοί µπορούν να πληρώνονται µε την οριακή τι-
µή συστήµατος (Ο.Τ.Σ.) του προηγούµενου έτους προ-
σαυξηµένη κατά δέκα ή είκοσι τοις εκατό (10 ή 20%).
Με την παράγραφο 5 οριοθετείται χρονικά έως το τέ-

λος του 2019 η δυνατότητα των φωτοβολταϊκών σταθ-
µών να επιλέγουν τη µη συµµετοχή τους στις ανταγωνι-
στικές διαδικασίες του ν. 4414/2016, αλλά την πληρωµή
της εγχεόµενης στο σύστηµα από αυτούς ηλεκτρικής ε-
νέργειας µε σταθερή τιµή που αντιστοιχεί σε ποσοστό ε-
κατόν δέκα τοις εκατό (110%) ή εκατόν είκοσι τοις εκα-
τό (120%) της οριακής τιµής συστήµατος (ΟΤΣ) του
προηγούµενου έτους.
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι η Τιµή Αναφοράς

(Τ.Α.) για τους µικρούς φωτοβολταϊκούς σταθµούς, ό-
πως αυτή καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, ισχύει από το επόµενο της έκ-
δοσης της απόφασης έτος. Αυτή η διαφοροποίηση ως
προς το έτος ισχύος των νέων Τ.Α. για τους µικρούς φω-
τοβολταϊκούς σταθµούς κρίνεται εύλογη λόγω της σύ-
ντοµης ολοκλήρωσης της υλοποίησης των σχετικών ε-
πενδύσεων, συγκριτικά µε άλλες τεχνολογίες ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας ή µε µεγάλα φωτοβολταϊκά έργα.
Με την παράγραφο 7 αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της

καταστρατήγησης της υποχρέωσης συµµετοχής σε δια-
γωνιστικές διαδικασίες υποβολής ανταγωνιστικών προ-
σφορών, µέσω της κατάτµησης έργων ΑΠΕ σε περισσό-
τερα µικρά έργα που λόγω της εγκατεστηµένης ισχύος

τους εξαιρούνται από τη συµµετοχή στους διαγωνι-
σµούς. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, άµεσα ή έµµεσα, µπορεί να κατέχει έ-
ως δύο έργα που δικαιούνται να συνάπτουν συµβάσεις
ενίσχυσης εκτός διαγωνισµών, ενώ οι Ενεργειακές Κοι-
νότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) µπορούν να κατέχουν α-
ντίστοιχα έργα συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος έως
18 MW. Η τήρηση της ανωτέρω πρόβλεψης ελέγχεται
τόσο κατά το στάδιο της λήψης άδειας παραγωγής, όσο
και κατά το στάδιο σύναψης σύµβασης ενίσχυσης µε τον
λειτουργό της αγοράς των ΑΠΕ. Τέλος, ορίζεται ο τρό-
πος επικαιροποίησης των εκκρεµών ενώπιον της ΡΑΕ αι-
τήσεων για λήψη άδειας παραγωγής αιολικών έργων ε-
ντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 (Α΄ 170) 

Με την παρούσα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα
στους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της
περίπτωσης α΄ του ίδιου άρθρου να προµηθεύονται το
15% της πρώτης ύλης και εκτός της έκταση των 30 χλµ.,
καθώς το ποσοστό αυτό µπορεί να αντιστοιχεί σε πρώτη
ύλη χρήσιµη για την παραγωγική διαδικασία, η οποία εν-
δέχεται να µην είναι διαθέσιµη σε µικρότερη απόσταση.
Επίσης, αποσαφηνίζεται το ισχύον καθεστώς για τις µε-
ταβατικές περιπτώσεις, όπου µία µονάδα της περίπτω-
σης α΄ είχε κατασκευασθεί και είχε λάβει άδεια λειτουρ-
γίας πριν την θέση των νέων προϋποθέσεων και για την
οποία δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί τόσο κατά τη
λειτουργία της όσο και σε περίπτωση που αιτηθεί τροπο-
ποίηση της ΑΕΠΟ.

Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101)

Η συγκεκριµένη τροπολογία αφορά στην προσωρινή
αποζηµίωση των εν λειτουργία (µε Άδεια Λειτουργίας ή
µε ενεργοποίηση της σύνδεσής τους για όσους εξαιρού-
νται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Λειτουργίας) νέ-
ων σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπό ΣΕΔΠ, για µεταβατική
περίοδο από την έναρξη λειτουργίας τους και έως και
τρεις µήνες µετά την έκδοση της απόφασης του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά µε τον ο-
ρισµό του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.. Η ανάγκη για τη λήψη του ως ά-
νω προσωρινού µέτρου προκύπτει από το γεγονός ότι
µέχρι την ολοκλήρωση του δευτερογενούς θεσµικού
πλαισίου αναφορικά µε τη συµµετοχή των νέων σταθ-
µών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν υπογράψει ΣΕΔΠ παρί-
σταται άµεση ανάγκη ρύθµισης των θεµάτων που αφο-
ρούν στην αποζηµίωση των εν λειτουργία νέων σταθµών
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπό ΣΕΔΠ, οι οποίοι δικαιούνται να απο-
ζηµιώνονται για την ενέργεια που έχουν εγχύσει και εγ-
χέουν στο Σύστηµα ή/και το Δίκτυο.

Άρθρο 75
Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό 
στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 

Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.)

Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 75 δίδεται, στο Διαχειρι-
στή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), η
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δυνατότητα να συνάψει είκοσι πέντε (25) συµβάσεις µί-
σθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου µε διετή διάρκεια, χάριν αντιµετώπισης της σο-
βαρής υποστελέχωσής του, η οποία προέκυψε µετά την
ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου της Αγοράς Η-
λεκτρικής Ενέργειας από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (νυν ΔΑΠΕΕΠ
Α.Ε.), µε τη σύσταση της εταιρείας «Ελληνικό Χρηµατι-
στήριο Ενέργειας Α.Ε.». Η µείωση του προσωπικού της
εταιρείας, σε συνδυασµό µε την πρόσφατη αύξηση των
αρµοδιοτήτων της, καθιστούν επιτακτική την προτεινό-
µενη ρύθµιση, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στις
θεσµικές της λειτουργίες. Επισηµαίνεται ότι η ΔΑΠΕΕΠ
Α.Ε έχει ήδη καταθέσει αίτηµα προς το ΑΣΕΠ για τη διε-
ξαγωγή διαγωνισµού για την πρόσληψη τακτικού προ-
σωπικού, η ολοκλήρωση του οποίου, ωστόσο, θα απαιτή-
σει σηµαντικό χρονικό διάστηµα.

Άρθρο 76
Πρόσληψη προσωπικού στην ανώνυµη εταιρεία ειδικού

σκοπού µε την επωνυµία «Ηλεκτρική Διασύνδεση 
Κρήτης- Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ»

Η ανώνυµη εταιρία ειδικού σκοπού µε την επωνυµία
«Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης- Αττικής Αριάδνη
Α.Ε.Ε.Σ» έχει συσταθεί ως θυγατρική εταιρεία του Ανε-
ξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) σε συµµόρφωση µε την υπ’ αριθµ.
816/2018 απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.) (ΑΔΑ: 9Σ2ΥΙΔΞ-ΚΔΔ) και έχει οριστεί, δυνάµει
της υπ’ αριθµ. 838/2018 απόφασης της Ρ.Α.Ε. (ΑΔΑ:
6ΘΔ3ΙΔΞ-5ΦΩ), ως φορέας για τη χρηµατοδότηση και
κατασκευή του Έργου «Γραµµή Μεταφοράς µεταξύ Κο-
ρακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)».
Σύµφωνα µε την παραπάνω υπ’ αριθµ. 816/2018 από-

φαση της ΡΑΕ, το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί και να
τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε πε-
ρίπτωση εντός του έτους 2022. 
Οι παραπάνω αποφάσεις στης ΡΑΕ ελήφθησαν, λαµ-

βάνοντας υπόψη την κρισιµότητα του εθνικού ζητήµατος
της ασφάλειας και επάρκειας ενεργειακού εφοδιασµού
της νήσου Κρήτης κατά τα προσεχή έτη, καθώς επίσης
και την ωφέλεια για την εθνική οικονοµία, λόγω της ση-
µαντικής µείωσης του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία µέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλει-
ας (ΥΚΩ) µετακυλίεται στους καταναλωτές. 
Περαιτέρω, το έργο έχει χαρακτηρισθεί ως Έργο Μεί-

ζονος Σηµασίας µε την υπ’ αριθµ. 256/2018 απόφαση της
ΡΑΕ για την έγκριση του Δεκαετούς Προγράµµατος Ανά-
πτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), περιόδου 2018-2027, κα-
θώς κρίθηκε ότι εισφέρει σηµαντικό κοινωνικοοικονοµι-
κό όφελος σε σχέση µε το κόστος του.
Επίσης το έργο έχει χαρακτηρισθεί, µε την υπ’ αριθµ

ΗΛ/Β/Φ8/2954/οικ.184578/2017 απόφαση του αρµόδιου
Υπουργού (Β΄ 4450), ως έργο γενικότερης σηµασίας για
την οικονοµία της Χώρας µε στόχο την επιτάχυνση των
διαδικασιών για την υλοποίησή του. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το έργο έχει τον χαρακτή-

ρα του κατεπείγοντος και η υλοποίησή του απαιτεί την έ-
γκαιρη και στοχευµένη κάλυψη των αναγκών της ανώνυ-
µης εταιρίας ειδικού σκοπού µε την επωνυµία «Ηλεκτρι-

κή Διασύνδεση Κρήτης- Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ» σε αν-
θρώπινο δυναµικό υψηλής εξειδίκευσης λόγω της τεχνι-
κής ιδιαιτερότητάς του, η οποία απαιτεί εφαρµογή διε-
θνώς καινοτόµων τεχνολογιών. 
Για την αντιµετώπιση όλων των ανωτέρω και µε σκοπό

την απρόσκοπτη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, καθί-
σταται αναγκαίο όπως η εταιρεία, µε αποφάσεις των αρ-
µοδίων οργάνων της, προσλαµβάνει άµεσα το προσωπι-
κό που απαιτείται.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα περιλαµβάνει,

λόγω της ιδιάζουσας φύσης του έργου, µεταξύ των άλ-
λων, ειδικούς επιστήµονες που θα χειριστούν τα σύνθε-
τα ζητήµατα που συνδέονται µε την υλοποίηση του Έρ-
γου (όπως Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μη-
χανικούς, Οικονοµολόγους, Υπεύθυνους Έργου) αλλά
και διοικητικό/υποστηρικτικό προσωπικό.
Προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία

και παρακολούθηση του έργου, µετά την κατασκευή του,
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης
και εκ του λόγου ότι πρόκειται για έργο µε τεχνικές ιδι-
αιτερότητες οι οποίες απαιτούν εφαρµογή διεθνώς και-
νοτόµων τεχνολογιών, παρίσταται ανάγκη όπως, οι συµ-
βάσεις εργασίας, έχουν µέγιστη διάρκεια ένα επιπλέον
έτος µετά την ολοκλήρωσή του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 167 
του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277)

Με την παρούσα τροποποίηση προστίθεται η δυνατό-
τητα της επιβολής στον εκµεταλλευτή του µέτρου της
έγγραφης σύστασης προς συµµόρφωση αντί των χρηµα-
τικών προστίµων, στις περιπτώσεις παραβάσεων χαµη-
λής σοβαρότητας που δεν έχουν τελεσθεί καθ’ υποτρο-
πή. Εκ παραδροµής, µε την τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973, δυνάµει της παρ. 9 του
άρθρου 64 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), δεν προβλέφθηκε η
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018 και
για τα µεταλλευτικά ορυκτά (όπως ισχύει για τα λατοµι-
κά). Πρόκειται για την εξειδίκευση του µέτρου των «συ-
στάσεων συµµόρφωσης» που προβλέπει το άρθρο 151
του ίδιου νόµου, το οποίο αποτελεί ένα ουσιαστικό και ή-
πιο µέτρο προώθησης της συµµόρφωσης των εκµεταλ-
λευτών.

Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (Α΄ 289)

Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 προ-
στίθενται, στις κατ’ εξαίρεση, επιτρεπτές επεµβάσεις σε
εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία,
οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας και περίθαλψης άγριων ζώ-
ων, όπως και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων. Δι-
καιούχοι της επέµβασης είναι το Δηµόσιο, νοµικά πρό-
σωπα δηµοσίου δικαίου (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ), νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία
έχουν ως σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και
πραγµατοποιούν δράσεις προστασίας και διαχείρισης
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των άγριων ζώων και των βιοτόπων τους. Η ίδρυση και
λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων από τους φο-
ρείς του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 336107/14.2.2000 Υ-
πουργικής Απόφασης (Β΄ 223), όπως κάθε φορά ισχύει,
συµβάλλει στην προστασία της άγριας πανίδας παρέχο-
ντας φιλοξενία και περίθαλψη στα άγρια ζώα, συνδυάζο-
ντας επιπλέον δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης πολιτών σε ότι αφορά στην προστασία των βιοτό-
πων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. Η α-
πουσία νοµοθετικής ρύθµισης για την δυνατότητα ίδρυ-
σης τέτοιων εγκαταστάσεων σε εκτάσεις που προστα-
τεύονται από την δασική νοµοθεσία δυσχεραίνει την ά-
σκηση του περιβαλλοντικού έργου τους, την λειτουργία
και τον εκσυγχρονισµό τους.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 2 εισά-

γεται ειδική µεταβατική ρύθµιση για τις εγκαταστάσεις
κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών της άγριας
πανίδας και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων εντός
εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νοµοθε-
σία, οι οποίες στερούνται έγκρισης επέµβασης. Συγκε-
κριµένα παρέχεται στους φορείς των ως άνω εγκατα-
στάσεων προθεσµία δύο ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας παραγράφου προκειµένου να λάβουν έ-
γκριση για την επέµβαση που έχουν πραγµατοποιήσει. Ο
σκοπός της ρύθµισης είναι να διασφαλιστεί η απρόσκο-
πτη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, η νοµιµοποί-
ηση και ο εκσυγχρονισµός τους.
Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 58 του

ν. 998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36
του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), ορίστηκε ότι εξαιρούνται της
κατεδάφισης υφιστάµενα κτίρια και υποδοµές χωρίς έ-
γκριση εντός πάρκων και αλσών εφόσον πληρούν συ-
γκεκριµένες προϋποθέσεις και δόθηκε χρονικό διάστηµα
τριών ετών στους οικείους Ο.Τ.Α. για να προβούν στις α-
παραίτητες ενέργειες για την έγκριση των κατασκευών
αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθε-
σίας. Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 3 παρατεί-
νεται έως 8.8.2020 η προθεσµία για την έκδοση των α-
παιτούµενων αδειών για τα υφιστάµενα κτίρια και υπο-
δοµές. Η παράταση ισχύος της ως άνω προθεσµίας είναι
αναγκαία προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία νο-
µιµοποίησης από τους οικείους Ο.Τ.Α. των ανωτέρω ε-
γκαταστάσεων εντός πάρκων και αλσών, ώστε να λει-
τουργήσουν αυτές νόµιµα και, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της δασικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 79
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2289/1995 (Α΄ 27)

Με το άρθρο 79 εισάγεται ακριβέστερος ορισµός των
υδρογονανθράκων, οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο του
νόµου. Συγκεκριµένα, διευκρινίζεται ότι οι υδρογονάν-
θρακες οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο του νόµου είναι
τα εξορυσσόµενα πετρελαιοειδή και τα συνεξορυσσόµε-
να µε αυτά ορυκτά και ουσίες, χωρίς να περιλαµβάνονται
το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο.

Άρθρο 80
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 (Α΄ 230)

Με τις παραγράφους 1 έως 4 τροποποιούνται ή καταρ-
γούνται διατάξεις του ν. 3054/2002, στο πλαίσιο της

δράσης για τον εντοπισµό νοµικών κενών και δυσλει-
τουργιών στο υφιστάµενο νοµοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο που σχετίζονται µε τον καθορισµό των όρων και
προϋποθέσεων για την έκδοση αδειών εµπορίας πετρε-
λαιοειδών προϊόντων αρµοδιότητας του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, σε συσχέτιση µε την έκδοση
αδειών φορολογικών αποθηκών και εγκεκριµένων απο-
θηκευτών των ιδίων προϊόντων, αρµοδιότητας Υπουργεί-
ου Οικονοµικών και την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας
των δύο Υπουργείων που περιλαµβάνεται στο «Στρατη-
γικό Σχέδιο Καταπολέµησης Λαθρεµπορίου Προϊόντων
ΕΦΚ», δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αποθηκευτι-
κοί χώροι που περιλαµβάνονται στις άδειες εµπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων είναι αποκλειστικής χρήσης
από τον κάτοχο της άδειας (άρθρο 6 παρ. 5β του
ν. 3054/2002), ενώ, σύµφωνα µε αυτή του Υπουργείου
Οικονοµικών, επιτρέπεται η από κοινού χρήση αποθηκευ-
τικών χώρων πετρελαιοειδών προϊόντων σε κάτοχους α-
δειών φορολογικών αποθηκών και εγκεκριµένων αποθη-
κευτών. 
Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίστα-

ται η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και επαναδια-
τυπώνεται στο ορθότερο ο ορισµός της Εµπορίας. Συ-
γκεκριµένα, απαλείφεται από τον ορισµό η περιγραφή
των σηµείων διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, τα
οποία αναλυτικά περιλαµβάνονται στον ορισµό της Δια-
κίνησης (παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου). Με την περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η παρ. 18
του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και διευρύνεται ο ορι-
σµός «παραγωγή βιοκαυσίµων» για τη δραστηριότητα
αυτή και πέραν της ελληνικής επικράτειας. Με την περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η παρ. 19
του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και επεκτείνεται ο ορι-
σµός «Μονάδα Παραγωγής Βιοκαυσίµων», ώστε να αφο-
ρά και εγκαταστάσεις πέραν της ελληνικής επικράτειας.
Με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
η παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και ως Διάθεση
Bιοκαυσίµων νοείται η εµπορία αυτών εντός της ελληνι-
κής επικράτειας. Με τις ως άνω τροποποιήσεις ευθυ-
γραµµίζονται οι διατάξεις των παραγράφων 18, 19 και 20
του άρθρου 3 µε αυτές του άρθρου 5Α.
Με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 αντι-

καθίστανται οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 4 του ν. 3054/2002 αντίστοιχα, µε σκοπό την πρό-
βλεψη υποχρέωσης αναφοράς στις άδειες εµπορίας και
των εγκαταστάσεων τήρησης των εµπορικών αποθεµά-
των της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ίδιου νόµου.
Με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 προστίθεται

εδάφιο που αφορά τις άδειες εµπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.
Συγκεκριµένα, προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της
ευθυγράµµισης του ν. 3054/2002 µε τη νοµοθεσία του Υ-
πουργείου Οικονοµικών αναφορικά µε το θέµα της απο-
θήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων, αίρεται, ειδικά για
τις άδειες εµπορίας, η απαίτηση να πληρούνται χωριστά
για κάθε άδεια οι προϋποθέσεις διαθεσιµότητας αποθη-
κευτικών χώρων και µεταφορικών µέσων.
Με την παράγραφο 3, µε την οποία αντικαθίσταται

το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5Α του
ν. 3054/2002, περιγράφεται η άσκηση της δραστηριότη-
τας του κατόχου άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων ως διά-
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θεση, εντός της ελληνικής επικράτειας, των εν λόγω
προϊόντων σε συγκεκριµένους αποδέκτες, όπως προ-
βλέπεται και για τις λοιπές κατηγορίες αδειών εµπορίας
του νόµου αυτού.
Με τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 4 α-

ντικαθίστανται εδάφια της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του
άρθρου 6 του ν. 3054/2002 και καταργείται η υποχρέωση
της αποκλειστικής χρήσης των αποθηκευτικών χώρων
από τους κατόχους των αδειών εµπορίας προκειµένου
να επιτευχθεί ο σκοπός της ευθυγράµµισης του
ν. 3054/2002 µε τη νοµοθεσία του Υπουργείου Οικονοµι-
κών. 
Με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 καταργούνται

το δέκατο και ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, προκειµένου να
ευθυγραµµιστούν οι διατάξεις του ν. 3054/2002 µε την
κοινοτική νοµοθεσία. 
Με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 απαλείφεται

η «περίπτωση Β» από το δέκατο τέταρτο εδάφιο της πε-
ρίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002.
Με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4, η οποία α-

ντικαθιστά την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002,
κατ’ αρχάς εξειδικεύεται η υποχρέωση τήρησης εµπορι-
κών αποθεµάτων για κάθε κατηγορία προϊόντων της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 ανά κατηγορία
άδειας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρε-
ους τήρησης εµπορικών αποθεµάτων να αποθηκεύουν α-
πό κοινού τα προϊόντα τους σε δεξαµενές που λειτουρ-
γούν ως φορολογικές αποθήκες, του άρθρου 63 του
ν. 2960/2001 όπως ισχύει. Παράλληλα, παρέχεται εξου-
σιοδότηση στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Οικονοµικών, να καθορίσουν, µε κοινή τους α-
πόφαση, τις λεπτοµέρειες τήρησης και ελέγχου των ε-
µπορικών αποθεµάτων πετρελαιοειδών προϊόντων. Με
την εν λόγω τροποποίηση επιτυγχάνεται η ευθυγράµµι-
ση µε τη νοµοθεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, όσον
αφορά την αποθήκευση πετρελαιοειδών προϊόντων.
Τέλος, µε την παράγραφο 5 τροποποιείται η παρ. 10

του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 που αφορά την υπο-
χρέωση ανάµιξης βενζίνης µε βιοκαύσιµα. Συγκεκριµέ-
να, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις παρέχεται προς τους
υπόχρεους φορείς η ευελιξία τήρησης της υποχρέωσης
ανάµιξης της βενζίνης µε βιοκαύσιµα σε επίπεδο έτους
και όχι για κάθε αποστολή καυσίµου και προβλέπεται ότι
η υποχρέωση αφορά τα οχήµατα που αναφέρονται στις
αποφάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές της βενζίνης
και όχι γενικά στον τοµέα των µεταφορών. Επίσης, προ-
στίθενται διατάξεις που αφορούν τα στοιχεία βάσει των
οποίων θα πραγµατοποιείται ο έλεγχος της υποχρέω-
σης, την επιβολή κυρώσεων και τις τεχνικές προδιαγρα-
φές της βενζίνης. Τέλος, για λόγους νοµοτεχνικούς, δια-
γράφεται το δεύτερο εδάφιο της ισχύουσας περίπτ. γ’
σχετικά µε την παραλαβή των απαιτούµενων ποσοτήτων
βιοκαυσίµων από κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσί-
µων, χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάµενες υποχρεώ-
σεις σχετικά µε την απαίτηση κατοχής άδειας διάθεσης
βιοκαυσίµων, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 5Α του ν.
3054/2002.

Άρθρο 81
Τροποποίηση του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση, η περιγραφή των Μι-
κρών πράσινων σηµείων εναρµονίζεται µε την κατηγο-
ριοποίηση των δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση και καταργείται ο περιορισµός των 1000
µέτρων για τα εκτός σχεδίου µικρά ΠΣ, ο οποίος δεν εί-
ναι αναγκαίο να συντρέχει στην περίπτωση που το µικρό
ΠΣ δεν χωροθετείται εντός πόλεως, ώστε να διευκολύ-
νεται η κατασκευή και λειτουργία αυτών. 

Άρθρο 82
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4062/2012 (Α΄ 70)

Με τις παραγράφους 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου
82 ενσωµατώνονται τροποποιήσεις των Οδηγιών
98/70/ΕΚ και 2015/652, διατάξεις των οποίων έχουν εν-
σωµατωθεί στο άρθρο 19Α του ν. 4062/2012 και στα Πα-
ραρτήµατα Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ του ίδιου νόµου, µε σκοπό
την συµµόρφωση και εναρµόνιση µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018. Οι εν λόγω τροπο-
ποιήσεις αφορούν τη διαγραφή της απαίτησης υποβολής
στοιχείων σχετικά µε τον τόπο αγοράς και την προέλευ-
ση των καυσίµων και τη διασαφήνιση της προθεσµίας υ-
ποβολής της εθνικής έκθεσης.
Με την παράγραφο 5 διορθώνεται η εσφαλµένη παρα-

ποµπή του Παραρτήµατος Δ΄, που αφορά τον τρόπο υ-
πολογισµού της έντασης εκποµπών αερίων του θερµο-
κηπίου των βιοκαυσίµων, σε αριθµούς άρθρων περί αει-
φορίας βιοκαυσίµων του ν. 3468/2006 (άρθρα 32ζ και
32θ), αντί των ορθών αντίστοιχων άρθρων περί αειφο-
ρίας βιοκαυσίµων του ν. 4062/2012 (άρθρα 20 και 22).

Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)

Με την προτεινόµενη διάταξη παρατείνεται έως τις
31.12.2019 η καταβολή της ανά έλεγχο αµοιβής των µε-
λών των Κ.Ε.Δ.Α.Κ που καθορίζεται µε Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εν λόγω αµοιβή, η ο-
ποία είχε καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 µε το
άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), επανήλθε µε το άρ-
θρο 128 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) µέχρι τις 31.12.2017
και στη συνέχεια µε το άρθρο 52 του ν. 4546/2018
(Α΄ 101) µέχρι τις 31.12.2018.
Η ρύθµιση είναι αναγκαία, καθώς τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. είναι έ-

νας κρατικός ελεγκτικός µηχανισµός που από τη σύστα-
σή του παράγει έργο συµµετέχοντας ενεργά και συνει-
σφέροντας αποτελεσµατικά στην πάταξη της νοθείας
και της λαθρεµπορίας καυσίµων που εντοπίζονται σε ό-
λο τον κύκλο της αγοράς καυσίµων, στην αύξηση των ε-
σόδων του κρατικού προϋπολογισµού, καθώς και στην ε-
νηµέρωση, την κινητοποίηση και τη συνδροµή διαφόρων
αρχών και υπηρεσιών.
Κατά την πενταετία 2013-2017 ελέγχτηκαν περίπου

16.000 πρατήρια και εγκαταστάσεις, ενώ επιβλήθηκαν α-
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πό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόστι-
µα συνολικού ύψους πέντε εκατοµµυρίων τετρακοσίων
ογδόντα έξι χιλιάδων (5.486.000) ευρώ. Λαµβάνοντας υ-
πόψη ότι το συνολικό κόστος λειτουργίας των
Κ.Ε.Δ.Α.Κ. την ίδια περίοδο ανήλθε στις εννιακόσιες δε-
κατέσερεις χιλιάδες (914.000) ευρώ, τα καθαρά έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισµού από τη λειτουργία των
Κ.Ε.Δ.Α.Κ. ανέρχονται στα τέσσερα εκατοµµύρια πεντα-
κόσιες εβδοµήντα δύο χιλιάδες (4.572.000) ευρώ. 
Ειδικότερα, κατά τη τριετία 2016-2018 ελέγχθηκαν

τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ (4.358) πρα-
τήρια και εγκαταστάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιµα συ-
νολικού ύψους ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων ογδό-
ντα πέντε χιλιάδων (1.585.000) ευρώ ενώ το συνολικό
κόστος λειτουργίας των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. την ίδια περίοδο α-
νήλθε στις εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια
τριάντα (163.430) ευρώ, άρα τα καθαρά έσοδα του κρατι-
κού προϋπολογισµού από τη λειτουργία των Κ.Ε.Δ.Α.Κ.
ανέρχονται στο ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες είκοσι µία
χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα (1.421.570) ευρώ. 
Ως εκ τούτου, τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. αποτελούν κατ’ ουσία έ-

ναν πλήρως «αυτοχρηµατοδοτούµενο µηχανισµό».
Στα παραπάνω έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού

θα πρέπει να προσµετρηθούν και τα πρόστιµα που επι-
βάλλονται από άλλες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες (ό-
πως Περιφέρειες και άλλα Υπουργεία), οι οποίες ενηµε-
ρώνονται από τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. για παραβάσεις που διαπι-
στώνονται κατά τον έλεγχο που διενεργούν και για τις
οποίες είναι εκείνες αρµόδιες να επιβάλλουν κυρώσεις
(διοικητικές-πρόστιµα).
Οι έλεγχοι των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. πραγµατοποιούνται όλες

τις ώρες και ηµέρες, εργάσιµες και µη, σε δύσκολες και
ανθυγιεινές συνθήκες, σε επικίνδυνες ενίοτε εγκατα-
στάσεις, ενώ οι υπάλληλοι που συµµετέχουν σε αυτούς
εκπληρώνουν, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, επιπλέ-
ον καθήκοντα από αυτά της οργανικής τους θέσης και
συχνά εκτός του ωραρίου εργασίας τους. 

Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)

Με την προτεινόµενη διάταξη διευρύνεται το πεδίο ε-
φαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 και
ειδικότερα του δευτέρου εδαφίου αυτής, σύµφωνα µε το
οποίο για τον σκοπό της εγκατάστασης των έργων και
δραστηριοτήτων που συνιστούν συστήµατα περιβαλλο-
ντικών υποδοµών, απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η
οποία κατά παρέκκλιση των διατάξεων 5, 7 και 48Β, συ-
νίσταται στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης στην πε-
ρίπτωση που δεν προκύπτει συµβατότητα µε τις θεσµο-
θετηµένες χρήσεις γης.
Η ρύθµιση επεκτείνεται µε την προτεινόµενη νοµοθε-

τική τροποποίηση και για την περίπτωση που δεν υφίστα-
νται θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, εκεί δηλαδή όπου ε-
φαρµόζεται το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόµησης, ό-
πως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. Η διοικητική
πράξη της βεβαίωσης χωροθέτησης, δυνάµει της οποίας
δίδεται η έγκριση εγκατάστασης, όπως προαναφέρθηκε,
επιτελεί τη λειτουργία της διασφάλισης της εφαρµογής
κριτηρίων χωροθέτησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επέκτα-
ση του ρυθµιστικού της πεδίου και στην περίπτωση που

δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, για το σκο-
πό της εγκατάστασης των έργων και δραστηριοτήτων
που συνιστούν συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών,
κρίνεται απολύτως θεµιτή.

Άρθρο 85
Τροποποίηση διατάξεων Κανονισµού Μεταλλευτικών

και Λατοµικών Εργασιών

Η διάταξη αναθέτει, την αρµοδιότητα του ελέγχου ε-
φαρµογής των διατάξεων του Κανονισµού Μεταλλευτι-
κών και Λατοµικών Εργασιών σε θέµατα υγείας και α-
σφάλειας των εργαζοµένων, για τα έργα έρευνας και εκ-
µετάλλευσης υδρογονανθράκων, στα Τµήµατα Επιθεώ-
ρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρη-
σης και Ελέγχου ΥΠΕΝ. Περιλαµβάνονται τόσο οι ειδικό-
τερες διατάξεις του Κανονισµού, όσο και οι γενικότερες
του ν. 3250/2010 (Α΄ 84) και των προεδρικών διαταγµά-
των που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του.
Η εν λόγω διευκρίνιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να αρ-

θεί οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την αρµοδιότητα της
άσκησης ελέγχου για τα εν λόγω θέµατα για τα έργα έ-
ρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. 

Άρθρο 86
Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον 

και την Ασφάλεια της Έρευνας 
και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων

Οι δραστηριότητες της έρευνας και εκµετάλλευσης υ-
δρογονανθράκων αποτελούν αναπτυξιακή ευκαιρία τόσο
σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο οι δραστη-

ριότητες αυτές ασκούνται στο πλαίσιο συµβάσεων που
το Ελληνικό Δηµόσιο συνάπτει µε εταιρείες-αναδόχους
οι οποίες εκτελούν, προβλεπόµενες από την σύµβαση,
εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης σε συγκεκριµένες
γεωγραφικές περιοχές µε σκοπό την ανακάλυψη και εκ-
µετάλλευση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων.
Εν γένει οι δραστηριότητες αυτές προκαλούν ανησυ-

χίες ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, ιδιαί-
τερα στις τοπικές κοινωνίες. Ο σύνθετος και τεχνικός
χαρακτήρας αυτών των δραστηριοτήτων, η παρουσία ι-
διωτικών εταιρειών, η έλλειψη εµπειρίας και εξοικείωσης
µε τέτοιες δραστηριότητες, η άγνοια και η παραπληρο-
φόρηση δηµιουργούν καχυποψία στους κατοίκους των
περιοχών και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η δηµιουργία και λειτουργία ενός θεσµού όπως το Πε-

ριφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Α-
σφάλεια της Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογοναν-
θράκων θα καλύψει την ανάγκη σε συµβουλευτικές υπη-
ρεσίες τεχνικής φύσεως και θα ενισχύσει την διαφάνεια
για τα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφά-
λειας των προγραµµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υ-
δρογονανθράκων σε περιφερειακό επίπεδο.
Τα Παρατηρητήρια θα λειτουργούν µε αντικειµενικότη-

τα και θα διαθέτουν την τεχνική επάρκεια ώστε να παρα-
κολουθούν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των
προγραµµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων και να υποστηρίζουν τεχνικά τους αρµόδιους για
τα σχετικά ζητήµατα φορείς, ιδίως αυτούς της τοπικής
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αυτοδιοίκησης. Επίσης θα ενηµερώνουν υπεύθυνα και µε
αξιοπιστία φορείς και τοπικές κοινότητες για τα θέµατα
δραστηριοποίησης τους.
Οι προβλέψεις για την χρηµατοδότηση, την συγκρότη-

ση και την σύνθεση των Παρατηρητηρίων επιχειρούν να
διαµορφώσουν έναν θεσµό ο οποίος θα λειτουργεί µε α-
νεξαρτησία και αντικειµενικότητα, θα διαθέτει επιστηµο-
νικό κύρος, θα καλύπτει υπαρκτές ανάγκες και θα είναι
χρήσιµος για το περιβάλλον, τους τοπικούς και εθνικούς
φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. 

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Άρθρο 87
Έναρξη ισχύος

Ορίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου νόµου.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Γαβρόγλου
α.α.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων

αντί του απουσιάζοντος 
για υπηρεσιακούς λόγους

Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων

(άρθρο 45 παρ. 3 
του π.δ. 63/2005, Α΄ 98)

Α. Χαρίτσης Κ. Φωτάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Όλ. Γεροβασίλη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Καλογήρου Ευκλ. Τσακαλώτος

ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α. Ξανθός Μ. - Ε. Ξενογιαννακοπούλου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ. Σταθάκης Χρ. Σπίρτζης

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στ. Αραχωβίτης Ε. Κουντουρά

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ           ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. Χουλιαράκης Στ. Πιτσιόρλας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π. Πολάκης Σ. Φάµελλος

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ευστ. Γιαννακίδης Αικ. Παπανάτσιου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. Δηµαράς
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Έκθεση τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση 

και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων 

διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» 

 

Μέρος Α΄ 

Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας 

Άρθρο 24 

Τροποποιούμενες και καταργούµενες διατάξεις 

1.α) Με την παρ. 1 τροποποιείται ο ορισμός της ιαματικής πηγής του άρθρου 1 του 

ν. 3498/2006 (Α’ 230), η οποία έχει ως εξής:  

«Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με 

τεχνικό έργο, όπως από γεώτρηση, φρέαρ, τάφρο ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή) ή 

φυσική δημιουργία ιαματικού πηλού. Ως ιαματικοί φυσικοί πόροι θεωρούνται 

φυσικά νερά (ψυχρά ή θερμά), ατμοί, φυσικά αέρια ή πηλοί, που έχουν ιαματικές 

ιδιότητες, αναγνωρισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.» 

β) Με την παρ. 2 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3498/2006, η οποία 

έχει ως εξής: 

«1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις χρήσης ή 

άλλης αξιοποίησης ιαματικών φυσικών πόρων, καθώς και στα κέντρα 

θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης.» 

γ) Με την παρ. 3 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3498/2006, η οποία έχει 

ως εξής: 

«2. Οι διατάξεις για την έρευνα ή εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού δεν 

έχουν εφαρμογή στους ιαματικούς φυσικούς πόρους.» 

δ) Με την παρ. 4 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3498/2006, η οποία 

έχει ως εξής: 

«5. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται κατόπιν 

εισηγήσεως του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος διανομής ιαματικών φυσικών πόρων σε 

περισσότερες εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού ή κέντρα θαλασσοθεραπείας ή 
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αναζωογόνησης, καθώς και η διάθεση ιαματικών φυσικών πόρων για άλλες χρήσεις, 

όπως η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας.» 

ε) Με την παρ. 8 τροποποιείται η περίπτ. 6 της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 

3498/2006, η οποία έχει ως εξής: 

«6) Εναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης με βαθμό Α΄, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., από 

την υπηρεσία μεταλλείων, με ειδικότητα μεταλλειολόγου Α.Ε.Ι..» 

στ) Με την παρ. 9 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 

3498/2006, το οποίο έχει ως εξής: 

«Η διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων περιλαμβάνει κάθε μορφής 

αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων, ιδίως τη χρήση τους σε εγκαταστάσεις 

του Ε.Ο.Τ., τη διάθεση και τη διανομή τους σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, την 

αποκλειστική ή μη παραχώρηση εκτάσεων και εγκαταστάσεων σε τρίτους για 

ορισμένο χρόνο και έναντι ανταλλάγματος, την επεξεργασία, τυποποίηση και 

διάθεση ιαματικών φυσικών πόρων ή προϊόντων τους από τον Ε.Ο.Τ. ή από τρίτους, 

την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας, την εμφιάλωση ή την παραγωγή 

ειδικών προϊόντων με βάση τους ιαματικούς φυσικούς πόρους.» 

ζ) Με την παρ. 10 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 3175/2003 (Α’ 207), όπως 

τροποποιήθηκε με τα αρ. 28 του ν.3468/2006 (Α΄129), 37 του ν. 3734/2009 (Α’ 8), 

180 του ν.4001/2011 (Α΄179), 25 του ν. 4123/2013 (Α΄43) και 129 του 4495/2017 

(Α΄167), τα οποία έχουν ως εξής:  

«Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Σκοπός του νόμου αυτού είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την 

ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας. 

Η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, 

προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον. 

Αξιοποίηση θεωρείται η έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού 

δυναμικού. 

2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζει ότι το δικαίωμα διαχείρισης του γεωθερμικού 

δυναμικού κατισχύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης άλλων μεταλλευτικών ή 

λατομικών ορυκτών, εφόσον κατά την κρίση του η συγκεκριμένη εκμετάλλευση του 

γεωθερμικού δυναμικού είναι μεγαλύτερης σημασίας για την εθνική οικονομία. 

Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις των όρθρων 128 έως 138 

του Μεταλλευτικού Κώδικα. 
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3. Ζητήματα που ανακύπτουν μεταξύ των φορέων της εκμετάλλευσης ιαματικών 

πηγών και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού, σχετικό με τις επιπτώσεις από τα 

έργα έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στη δίαιτα, στην παροχή ή 

την ποιότητα του νερού αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών, ρυθμίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Προστασίας 

Ιαματικών Φυσικών Πόρων και Ιαματικών Πηγών της Γενικής Γραμματείας 

Τουρισμού και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) 

την οποία εκφράζουν μέσα σε προθεσμία που ορίζεται, κατά περίπτωση, από τον 

Υπουργό Ανάπτυξης. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

1. Για την εφαρμoγή του νόμου: 

(α) Γεωθερμικό δυναμικό είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών ατμών, των θερμών 

νερών, επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των γεωλογικών 

σχηματισμών, που υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε βαθμούς Κελσίου (25ο C). 

(β) Γεωθερμικό πεδίο είναι ο ενιαίος μεταλλευτικός χώρος μέσα στον οποίο 

εντοπίζεται αυτοτελές γεωθερμικό δυναμικό. 

(γ) Προϊόν του γεωθερμικού πεδίου θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό 

του περιεχόμενο. 

(δ) Παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα προϊόντα που συμπαράγονται εκτός από το 

θερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωθερμικού πεδίου. 

(ε) Υποπροϊόν θεωρείται το γεωθερμικό ρευστό που απομένει, ύστερα από την 

απόληψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων. 

(στ) Τα γεωθερμικό πεδία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

αα. χαμηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 25ο 

C 90ο C, 

ββ. υψηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90ο 

C. 

(ζ) Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο είναι το πεδίο του οποίου τα χαρακτηριστικό 

είναι πιστοποιημένα με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας με ερευνητικές εργασίες. Με 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και ο βαθμός 

αξιοπιστίας των εκτιμήσεων προκειμένου ένα γεωθερμικό πεδίο να χαρακτηρισθεί 

βεβαιωμένο. 
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(η) Πιθανό γεωθερμικό πεδίο είναι το πεδίο, του οποίου τα χαρακτηριστικό 

εκτιμώνται από προκαταρκτικό ερευνητικά έργα. Με την υπουργική απόφαση της 

προηγούμενης περιπτώσεως καθορίζονται τα χαρακτηριστικό και ο βαθμός 

αξιοπιστίας των εκτιμήσεων προκειμένου ένα γεωθερμικό πεδίο να χαρακτηρισθεί 

πιθανό. 

(θ) Διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

αποσκοπούν στην παραγωγική εξόρυξη του γεωθερμικού ρευστού, την ορθολογική 

αξιοποίηση προϊόντος και παραπροϊόντων, τη διανομή και ελεύθερη διάθεσή τους 

σε τρίτους για κάθε είδους εφαρμογές και την περιβαλλοντική συμβατή διάθεση 

των υποπροϊόντων. 

Η διαχείριση μπορεί να αφορά και σε τμήμα του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής 

θερμοκρασίας. 

2. Ο χαρακτηρισμός κάθε γεωθερμικού πεδίου και η υπαγωγή του σε κατηγορία 

γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη του Ι.Γ.Μ.Ε. 

Άρθρο 3 

Εφαρμοζόμενες διατάξεις 

1. Το γεωθερμικό δυναμικό εντάσσεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 

210/1973 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος" (ΦΕΚ 277 Α). 

2. Το δικαίωμα έρευνας και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού και των 

γεωθερμικών πεδίων ανήκει, κατά την έννοια του άρθρου 143 του Ν.Δ. 210/1973, 

μόνο στο Δημόσιο. 

3. Οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και γενικότερα της μεταλλευτικής 

νομοθεσίας εφαρμόζονται και για το γεωθερμικό δυναμικό, εφόσον δεν γίνεται 

διαφορετική ρύθμιση με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

4. Η αδειοδότηση εγκαταστάσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση των προϊόντων και 

παραπροϊόντων, όπως αφαλάτωση θέρμανση θερμοκηπίων, δεν ρυθμίζονται από 

τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 4 

Άσκηση δικαιώματος έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού 

1. Το δικαίωμα του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού 

εκμισθώνεται ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες 

προσφορές. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας ορίζεται μέχρι 

πέντε έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δύο επιπλέον 
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έτη. Η διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης ορίζεται μέχρι είκοσι πέντε 

έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δέκα επιπλέον έτη. 

2. Για χώρους που δεν έχουν ερευνηθεί ή για πιθανά γεωθερμικά πεδία 

εκμισθώνεται το δικαίωμα έρευνας. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων 

αναφέρεται στις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών εντός του υπό μίσθωση χώρου, 

στο είδος των ερευνών και τη σταδιακή εξέλιξη τους σε συνάρτηση με το χρόνο 

εκτέλεσης τους και πραγματοποίησης των δαπανών. Εφόσον μετά τη λήξη της 

ερευνητικής περιόδου, που καθορίζεται στη σύμβαση, πιστοποιηθεί βεβαιωμένο 

γεωθερμικό πεδίο και υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τον μισθωτή 

οικονομοτεχνική μελέτη διαχείρισης του πεδίου, παρέχεται σε αυτόν και το 

δικαίωμα διαχείρισης, εκτός εάν η μελέτη κριθεί από τον εκμισθωτή, με 

αιτιολογημένη απόφαση, ως ανακριβής, ανεπαρκής ή και μη συμφέρουσα. Στην 

περίπτωση αυτή επέρχεται, αυτοδικαίως, λύση της μίσθωσης και ακολουθείται η 

διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου. Για την παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης ακολουθείται 

επιπλέον η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, εφόσον η διαχείριση 

περιλαμβάνει και τη Διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους. 

3. Στην περίπτωση βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων εκμισθώνεται το δικαίωμα 

διαχείρισης. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέρεται στο ύψος 

του προϋπολογισμού, στη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, στο βαθμό 

ορθολογικής διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου, με βάση οικονομοτεχνική 

μελέτη που υποβάλλεται με την προσφορά για αξιολόγηση, και στα κριτήρια που 

προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας σε τρίτους του 

άρθρου 14, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερμικής ενέργειας 

σε τρίτους. 

4. Για την επιλογή του πλειοδότη εκτιμάται και η δυνατότητα αυτών που 

διαγωνίζονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με την 

προσφορά τους. 

5. Στην περίπτωση που βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας 

περικλείονται από ή γειτνιάζουν με πιθανά γεωθερμικά πεδία, η εκμίσθωση του 

δικαιώματος διαχείρισης των βεβαιωμένων και του δικαιώματος έρευνας των 

πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας δύναται να διενεργείται 

ενιαία, με έναν πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ο συναγωνισμός των διαγωνιζομένων 

στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στα κριτήρια τόσο της παραγράφου 2 όσο και της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

6. Ειδικότερα, στην περίπτωση βεβαιωμένου ή πιθανού γεωθερμικού πεδίου 

χαμηλής θερμοκρασίας, το δικαίωμα του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση 

εκμισθώνεται για το σύνολο ή τμήματα του γεωθερμικού πεδίου με ανοικτό 
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πλειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ή με διαδικασία 

υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά μεγέθη του 

πεδίου (όπως θερμοκρασία, έκταση, βάθος), καθώς και τις ειδικές συνθήκες και 

περιστάσεις που αφορούν την εκμίσθωση του. 

Η προσφυγή στη διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προτάσεων ύστερα από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος και ιδιαίτερα προκειμένου να επισπευσθεί η διενέργεια έρευνας, 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού ή πεδίου και η 

εκμίσθωση των σχετικών επ` αυτών δικαιωμάτων του Δημοσίου. 

Οι προσφορές ή οι επενδυτικές προτάσεις αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή που 

συνιστάται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

εντός των ορίων της οποίας ευρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο ή το μεγαλύτερο 

τμήμα αυτού. Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους της εν λόγω 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή και από δημόσιους λειτουργούς. Η εκμίσθωση 

διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η εκμίσθωση δικαιωμάτων του Δημοσίου επί τμημάτων γεωθερμικού πεδίου 

διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

μετά από σύμφωνη γνώμη του ΙΓΜΕ, η οποία γνώμη διατυπώνεται εντός δύο (2) 

μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για 

γνωμοδότηση. 

Είναι δυνατή η εκμίσθωση του δικαιώματος επί των τμημάτων βεβαιωμένων ή 

πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας και μπορεί να παρατείνεται 

για πέντε (5) επιπλέον έτη κάθε φορά μέχρι τη συμπλήρωση 35ετίας, εφόσον 

τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης και οι όροι προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας τμημάτων πιθανού γεωθερμικού πεδίου 

γίνεται για δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος μετά από 

αιτιολογημένη αίτηση του μισθωτή. 

7. Η διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου περιλαμβάνει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων, χρήσεων και εφαρμογών που απαιτεί η ολοκληρωμένη 

ορθολογική αξιοποίησή του για γεωργική, οικιστική, βιοτεχνική, βιομηχανική και 

ηλεκτροπαραγωγική εκμετάλλευση. 

Άρθρο 5 

Όροι και αρμοδιότητα εκμίσθωσης διαχείρισης γεωθερμικών πεδίων 
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1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η 

διαδικασία εκμίσθωσης του αναφερόμενου στις παραγράφους 1, 2 και 3 του 

άρθρου 4 δικαιώματος και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της 

Χώρας. 

Η απόφαση αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 

(α) Τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης. 

(β) Τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως την αξιολόγηση από τη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) των προσφoρών που υποβάλλονται σχετικώς με 

τη Διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους. 

(γ) Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στη δημοπρασία και καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης. 

(δ) Τα δικαιολογητικά και προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι 

υποψήφιoι μισθωτές. 

(ε) Τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και 

προκειμένου για τα προϊόντα βάσει της αποδιδόμενης ενέργειας ή του ενεργειακού 

περιεχομένου. 

(στ) Τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές. 

(ζ) Τους ειδικότερους όρους της σύμβασης. 

(η) Τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της 

σύμβασης, κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύμβασης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος 

έρευνας και διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας κατόπιν 

πλειοδοτικού διαγωνισμού ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ανάλογα με τα ειδικότερα 

χαρακτηριστικά μεγέθη του πεδίου, που διενεργούνται από τον Γενικό Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται ιδίως: 

α) Οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης και η διαδικασία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού ή οι ειδικότεροι όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

υποβολή δεσμευτικών προτάσεων. 

β) Τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και οι μελέτες που καλούνται να υποβάλλουν οι 

υποψήφιοι μισθωτές, καθώς και οι προδιαγραφές των μελετών. 
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γ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και το περιεχόμενο των επενδυτικών 

προτάσεων. 

δ) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στις ανωτέρω διαδικασίες, καθώς και οι 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

ε) Οι όροι της σύμβασης. 

στ) Ο τρόπος καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και ο τρόπος 

επιμερισμού των εσόδων από το τέλος υπέρ των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

ζ) Οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της 

σύμβασης, οι λόγοι κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και λύσης της 

σύμβασης. 

3. Η εκμίσθωση και διαχείριση των πιθανών και βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων 

χαμηλής θερμοκρασίας διενεργείται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Κατά 

των πράξεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται ενδικοφανής 

προσφυγή ουσίας που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο στον Υπουργό Ανάπτυξης 

μέσα σε έναν (1) μήνα από την επίδοση της πράξεως. 

4. Η εκμίσθωση και διαχείριση μη ερευνημένων χώρων και των γεωθερμικών 

πεδίων υψηλής θερμοκρασίας διενεργείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Κατά των 

σχετικών πράξεων του Υπουργού Ανάπτυξης επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται 

από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε έναν μήνα από την επίδοση της πράξεως ενώπιον 

του Διοικητικού Eφετείoυ Αθηνών, το οποίο εκδικάζει τη διαφορά σε πρώτο και 

τελευταίο βαθμό. 

5. Στην περίπτωση σύνταξης οποιουδήποτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, το 

οποίο αφορά σε συμβάσεις εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης 

γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων 

μεταλλευτικών χώρων, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων, του Ταμείου 

Νομικών και οποιουδήποτε τρίτου και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν δύνανται, στις 

περιπτώσεις αναλογικού καθορισμού αυτών, να υπερβαίνουν το ποσό των τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ προ ΦΠΑ ή το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ προ ΦΠΑ σε 

κάθε άλλη περίπτωση. Για κάθε εγγραφή ή καταχώρηση σύστασης ή μεταβίβασης ή 

άρσης ή διαγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε 

δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο, αναφορικά με τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιώματα του κτηματολογίου και των 

εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 

εξακοσίων (600) ευρώ προ ΦΠΑ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, 

επιβάρυνσης ή τέλους. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή 
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απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικών πεδίων 

1. Ο μισθωτής κάθε γεωθερμικού πεδίου μεταξύ των άλλων υποχρεούται: 

(α) Στην κατάθεση εγγυητικών επιστολών εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης. 

(β) Στην εκτέλεση και πιστή εφαρμογή των ερευνητικών προγραμμάτων και 

οικονομοτεχνικών μελετών του άρθρου 4, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος. 

(γ). Στην καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο από την έναρξη της εκμετάλλευσης 

αναλογικού μισθώματος, 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. 

(δ) Στην εφαρμoγή, κατά τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών και των 

εργασιών διαχείρισης (παραγωγή προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων) 

των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και του 

Κανονισμού Γεωθερμικών Eργασιών. 

(ε) Πριν από κάθε επέμβαση, είτε κατά το ερευνητικό στάδιο είτε κατά το στάδιο 

διαχείρισης, να εφοδιασθεί με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για 

την άσκηση της δραστηριότητας διοικητικές άδειες και εγκρίσεις. 

2. Ο μισθωτής κάθε γεωθερμικού πεδίου μεταξύ των άλλων δικαιούται: 

(α) Να διαχειρίζεται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης μελέτης και να διαθέτει τα 

προϊόντα, παραπροϊόντα και υποπροϊόντα του πεδίου υπό τους όρους και 

περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος. 

(β) Να καταλαμβάνει προσωρινώς εδάφη για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών 

με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 39 έως 41 του Ν.Δ. 210/1973. 

Άρθρο 7 

Εκχώρηση μισθωτικών δικαιωμάτων 

1. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε 

τρόπο, τύπο και μορφή τα μισθωτικά του δικαιώματα προς οποιοδήποτε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνον ύστερα από έγκριση του Δημοσίου, το 

οποίο μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους. 
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2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ή εκχώρησης των μισθωτικών δικαιωμάτων, 

μεριδίων ή ποσοστών ή μετοχών των συνεταίρων ή μετόχων προς οποιοδήποτε 

αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιθαγένειας ή εθνικότητας αντιστοίχως 

κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η προβλεπόμενη από τις 

κείμενες διατάξεις έγκριση. 

3. Επίσημο αντίγραφο της οικείας συμβολαιογραφικής πράξης εκχώρησης ή 

μεταβίβασης πρέπει να υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στον εκμισθωτή, μέσα σε 

έναν (1) μήνα από τις κατά τα ως άνω εγκρίσεις. 

Άρθρο 8 

Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Κέντρου Aνανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), θεσπίζεται Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών, που θα 

ρυθμίζει τους όρους και τον τρόπο διενέργειας γεωθερμικών εργασιών και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια από πλευράς ορθολογικής δραστηριότητας, υγιεινής 

και ασφάλειας εργαζομένων και περιοίκων. 

Άρθρο 9 

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 

1. ‘Οποιος ερευνά ή διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται γεωθερμικά πεδία χωρίς να έχει 

(αποκτήσει) σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται ποινικώς με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

(3) μηνών και διοικητικώς με πρόστιμο από χίλια ευρώ έως εκατό χιλιάδες ευρώ, 

ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παραβάσεως. 

2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, κατά της 

οποίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Aνάπτυξης σύμφωνα με το 

άρθρο 170 του Ν.Δ. 210/1973. 

3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων 

ασκείται, βάσει του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, του 

Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα, από τις 

Επιθεωρήσεις Μεταλλείων. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 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. 
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Άρθρο 10 

Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης 

μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων 

θέρμανσης - ψύξης του άρθρου 11. 

2. Με όμοια απόφαση μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη 

έργων έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων. Η απόφαση αυτή 

εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εφόσον μεταξύ των κινήτρων που 

προβλέπονται, συμπεριλαμβάνεται η εγγυημένη τιμή πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας για την περίπτωση που το γεωθερμικό πεδίο χρησιμοποιείται για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Άρθρο 11 

Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης 

1. Η εγκατάσταση για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης 

χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και 

των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου αυτού, γεωθερμικό δυναμικό, επιτρέπεται ύστερα από άδεια 

που χορηγείται στον κύριο του ακινήτου από τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι, 

προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την έκδοση 

των αδειών αυτών. 

Άρθρο 12 

Παράβολα 

Για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται 

με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική 

νομοθεσία, καθώς και την έκδοση αποφάσεων επί σχετικών προσφυγών που 

ασκούνται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το 

ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, 

ποσοστό του ως άνω παραβόλου δύναται να διατεθεί για κάλυψη δαπανών 

μετακίνησης των διενεργούντων τους ελέγχους μηχανικών. 

Άρθρο 13 
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1. Δικαιώματα έρευνας ή εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, που έχουν 

εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί μέχρι τη θέσπιση του νόμου αυτού, παραμένουν ισχυρά 

με τους ίδιους όρους. Όπου στις σχετικές συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις 

αναφέρεται γεωθερμικό δυναμικό υψηλής ή μέσης ή χαμηλής ενθαλπίας νοείται 

γεωθερμικό πεδίο υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος, οι δε σχετικές συμβάσεις νοούνται ως συμβάσεις έρευνας ή διαχείρισης, 

κατά περίπτωση εκτός από την εκχώρηση των μισθωτικών δικαιωμάτων, για τα 

οποία εφαρμόζεται το άρθρο 7 του παρόντος. 

1Α. Δικαιώματα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας, τα 

οποία έχουν εκμισθωθεί έως 29.8.2003, με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του μισθωτή, μπορεί 

να παρατείνονται ανά πενταετία με τους ίδιους συμβατικούς όρους εως ότου 

συμπληρωθεί 35ετία, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων 

μίσθωσης, οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος και οι πρόσθετοι όροι που 

τίθενται από τις αποφάσεις ανανέωσης. 

2. Οποιαδήποτε επέκταση δικαιώματος, πέρα από τα προβλεπόμενα στις 

υφιστάμενες συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις, είναι δυνατή μόνο με τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και εφόσον δεν παραβλάπτεται 

η βιωσιμότητα της διαχείρισης ευρύτερου ή γεωπονικού γεωθερμικού πεδίου. 

3. Mε απόφαση τoυ Υπουργού Ανάπτυξης ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 και έπειτα από γνωμοδότηση 

του Ι.Γ.Μ.Ε. επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί ακόμη και της έκτασης πεδίων της 

παραγράφου 1, για λόγους δημόσιου συμφέρoντος ή άλλους αναγόμενους σε 

ορθολογική διαχείριση ευρύτερου ή γειτονικού γεωθερμικού πεδίου ή χαμηλού 

ρυθμού αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού του εκμισθωμένου πεδίου σε 

σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του μισθωτή. 

4. Όσοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού έχουν εκτελέσει γεωτρήσεις 

για αγροτικούς σκοπούς σε πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας οφείλουν να το 

γνωστοποιήσουν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στον 

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσεως 

των γεωτρήσεων αυτών. Το δικαίωμα τούτο αποκτάται εφόσον από τη χρήση της 

γεώτρησης δεν δημιουργείται πρόβλημα στη διαχείριση του ευρύτερου πεδίου, που 

διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από 

γνώμη του Ι.Γ.Μ.Ε..» 

 

 Μέρος Γ’ 

Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου 
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Άρθρο 54 

Τροποποιούμενες Διατάξεις Μέρους Γ’ 

1.α) Με την παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2364/1995 (Α’ 252), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2992/2002 (Α’ 54), η 

οποία έχει ως εξής:  

«1. Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. ή οι υφιστάμενες Ε.Δ.Α. κατά περίπτωση υποχρεούνται να 

καταβάλλουν ετησίως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι οποίοι 

βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της δραστηριότητας των Ε.Π.Α., ειδικό τέλος που 

θα είναι ίσο με το 10% της αξίας του μερίσματος των Ε.Π.Α. προς τη Δ.ΕΠ.Α. ή τις 

Ε.Δ.Α. κατά περίπτωση, όπως αυτό θα εμφανίζεται στον ετήσιο εγκεκριμένο 

ισολογισμό τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία 

και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. και η κατανομή 

του ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός Ο.Τ.Α. στην πραγματοποιούμενη 

κατανάλωση φυσικού αερίου.» 

β) Με την παρ. 3 αντικαθίσταται ο τίτλος και τροποποιείται το άρθρο 19 του ν. 

4001/2011, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 19 

Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 

1. Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με την πιστοποίηση επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 64 

για το Φυσικό Αέριο και του άρθρου 113 για την ηλεκτρική ενέργεια και, στην 

περίπτωση αιτημάτων που υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα τα οποία 

προέρχονται από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα κριτήρια 

και τη διαδικασία του άρθρου 65 για το Φυσικό Αέριο και του άρθρου 114 για την 

ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να οριστούν ως Διαχειριστές 

Συστήματος Μεταφοράς. 

2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την από μέρους των Διαχειριστών των Συστημάτων 

Μεταφοράς διαρκή συμμόρφωση προς τα κριτήρια του Κεφαλαίου Β` του Τρίτου 

Μέρους και των Κεφαλαίων Β` και Γ` του Τέταρτου Μέρους και για το λόγο αυτόν, 

τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται 

να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από τους Διαχειριστές των 

Συστημάτων Μεταφοράς και τις επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις 

δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού 

Αερίου. 

3. Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε διαδικασία ελέγχου της πλήρωσης των 

κριτηρίων πιστοποίησης και ιδίως: 
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(α) Ύστερα από γνωστοποίηση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς 

σχεδιαζόμενης συναλλαγής, που, ενδεχομένως, να καθιστά αναγκαία την 

επανεκτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Β` του 

Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β` και Γ του Τέταρτου Μέρους. 

(β) Με δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της, ότι σχεδιαζόμενη 

αλλαγή στον Έλεγχο ή στον τρόπο λήψης αποφάσεων των Κυρίων ή των 

Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς ενδέχεται να καταλήξει σε παράβαση 

των άρθρων 62 για το Φυσικό Αέριο και 110 για την ηλεκτρική ενέργεια. 

(γ) Όταν διαπιστώνει, ότι έχει ήδη συντελεστεί παράβαση του άρθρου 62 για το 

Φυσικό Αέριο ή του άρθρου 110 για την ηλεκτρική ενέργεια. 

(δ) Ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.» 

γ) Με την παρ. 4 τροποποιείται η περίπτ. δ’ του άρθρου 60 του ν. 4001/2011, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), η οποία 

έχει ως εξής: 

«(δ) Παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των δραστηριοτήτων των διαχειριστών 

Συστημάτων Φυσικού Αερίου, για την τήρηση των όρων του παρόντος νόμου, των 

Αδειών τους ή/και της πιστοποίησης τους και μπορεί να επιβάλλει στους 

διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου την υποχρέωση, κατά την παροχή των 

υπηρεσιών τους, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή τροποποίηση των 

όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης σε Σύστημα Φυσικού Αερίου, 

προκειμένου να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.» 

δ) Με την παρ. 5 αντικαθίσταται ο τίτλος και τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 66 

του ν. 4001/2011, τα οποία έχουν ως εξής: 

«Άρθρο 66  

Εχεμύθεια Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου  

(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ) 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 του παρόντος ή άλλης διάταξης που καθορίζει 

υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, οι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού 

Αερίου διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων 

πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους και αποτρέπουν τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν στις 

δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα.» 

ε) Με την παρ. 6 αντικαθίσταται το άρθρο 80Β του ν. 4001/2011, όπως αυτό 

προστέθηκε με τα άρθρα 4 και 10 της υποπαρ. Β.1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
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(Α’ 94) και τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 29 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) 

και την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), το οποίο έχει ως εξής:  

«Άρθρο 80Β 

Κυριότητα των Δικτύων Διανομής 

 1. Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί εντός της ελληνικής επικράτειας 

είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, στο 

πλαίσιο των Αδειών Διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 

2364/1995 παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ. 

2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που εκτελούνται από την 1η 

Απριλίου 2017 από τις ΕΔΑ οι οποίες προκύπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 80Α και είναι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης 

και Θεσσαλίας, βάσει των οικείων αδειών διανομής, ανήκουν στην αποκλειστική 

κυριότητα αυτών. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταμένων 

Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ και 

διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδημα της ΔΕΠΑ ΑΕ. Για σκοπούς 

φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα αυτό κατανέμεται και φορολογείται 

ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας ολοκληρώνεται η 

αντικατάσταση ή αποκατάσταση των Δικτύων του προηγούμενου εδαφίου και σε 

όσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Άδειας 

Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.» 

 

Μέρος Δ’ 

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Κεφάλαιο Α’ 

Τροποποίηση διατάξεων για το Κτηματολόγιο 

Άρθρο 56 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2308/1995 (Α΄ 114) 

1. Με την περίπτ. β’ αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 10 

του άρθρου 2, το οποίο έχει ως εξής: 

«Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος άρθρου και την καταχώριση των 

εγγραπτέων δικαιωμάτων στους τελικούς πίνακες της κτηματογράφησης 

καταβάλλεται υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης, εν μέρει 
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πάγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό αα’, και εν μέρει αναλογικό, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό ββ΄, το οποίο καθορίζεται ως εξής:» 

2. Με την περίπτ. στ’ αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 7, η οποία έχει ως εξής: 

«8. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται είτε 

αυτοπροσώπως είτε μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στη διαδικασία αυτή 

επιτρέπεται η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρισταμένων.» 

 

Άρθρο 58 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α΄5) 

1. Με την περίπτ. β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 3 που έχει ως 

εξής: 

«4. Ο γραμματέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 

μεταξύ των υπαλλήλων του Φορέα.» 

2. Με την περίπτ. α’ της παρ. 2 αντικαθίσταται η περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 

4 που έχει ως εξής: 

 «α) Αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των 

πόρων του Φορέα, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε 

χιλιάδων ευρώ (135.000).» 

3. Με την περίπτ. β’ της παρ. 2 αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 4 που έχει ως 

εξής: 

 «8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Φορέα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τέσσερα μέλη του. Στην 

πρόσκληση ορίζονται η ημέρα, η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως 

όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. είναι 

υποχρεωτική, εφόσον τη ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., 

τέσσερα τουλάχιστον μέλη του ή ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα.» 

4. Με την περίπτ. α’ της παρ. 3 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 5 που έχει ως 

εξής: 

«1. Στο Φορέα συστήνεται θέση Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για θητεία 

πέντε ετών. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο 

φορά, εφόσον επιτεύχθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι της συμφωνίας 
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δέσμευσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4369/2016 (Α΄33) ή 

εφόσον η απόκλιση από τους στόχους αυτούς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.» 

5. Με την περίπτ. γ’ της παρ. 3 αντικαθίσταται η περίπτ. ι’ της παρ. 4 του άρθρου 

5 που έχει ως εξής: 

«ι) Συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του Φορέα μέχρι το ποσό των εκατόν 

τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000).» 

6. Με την περίπτ. δ’ της παρ. 3 αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 5 η οποία έχει 

ως εξής: 

«8. Στο Φορέα συστήνονται τρεις θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε ετών. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να 

ανανεώνεται μία μόνο φορά. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται 

ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του 

Φορέα, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγράφους 2 

και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016.» 

7. Με την περίπτ. ε’ της παρ. 3 αντικαθίστανται οι υποπεριπτ. ββ’ και γγ’ της 

περίπτ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 5 που έχουν ως εξής: 

«ββ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηματολογίου έχει αρμοδιότητα τη 

διοίκηση και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Κτηματολογίου της Κεντρικής 

Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα για τη λειτουργία του 

κτηματολογίου και, γενικότερα, την επίτευξη του σκοπού του Φορέα όπως αυτός 

ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος. 

γγ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών έχει 

αρμοδιότητα τη διοίκηση και τον συντονισμό των Διευθύνσεων Πληροφορικής, 

Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Νομικής και Προϊόντων και Υπηρεσιών για την σταδιακή υλοποίηση της 

συγχώνευσης των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και διαμόρφωσης της δομής 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 

15 και 16 του παρόντος.» 

8. Με την περίπτ. στ’ της παρ. 3 απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β’ της 

παρ. 10 του άρθρου 5, που έχει ως εξής: 

«Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται και η σύνθεση της 

Επιτροπής Επιλογής των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, στην οποία μετέχει ο 

Γενικός Διευθυντής του Φορέα.» 

9. Με την παρ. 4 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6, που έχει ως εξής:  
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«1. Τα πάγια και αναλογικά τέλη και τα δικαιώματα ή πρόστιμα που προβλέπεται να 

καταβάλλονται υπέρ της ΕΚΧΑ Α.Ε. ή του ΟΚΧΕ ή του Ελληνικού Δημοσίου, 

σύμφωνα με τις παρ. 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α΄114), το άρθρο 1 

του ν. 3481/2006 (Α΄162), την παρ. 2 του άρθρου 4, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 14, 

την παρ. 2 του άρθρου 22 και την περίπτ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 23, του ν. 

2664/1998, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 

3481/2006 και των άρθρων 2 και 3 του ν. 4164/2013 (Α΄156), αποτελούν έσοδα του 

Φορέα και καταβάλλονται υπέρ αυτού.» 

10. Με την παρ. 7 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 10, που έχει ως εξής: 

«2. Ειδικότερες διατάξεις για την απαλλαγή από την καταβολή, ή την καταβολή 

μειωμένων, παγίων και αναλογικών τελών διατηρούνται σε ισχύ.» 

11. Με την παρ. 8 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 

«1. Ο Φορέας διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες.» 

12. Με την περίπτ. β’ της παρ. 10 αντικαθίσταται η υποπαρ. 2.2.2.4 της παρ. 2.2 

του άρθρου 14 που έχει ως εξής: 

«2.2.2.4. Το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου 

του Νομού Αττικής, που υπήχθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4198/2013, από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκει μαζί με τον εξοπλισμό του, τα αρχεία του και τις 

βάσεις δεδομένων, στο Φορέα και λειτουργεί ως αυτοτελές Γραφείο της Δ/νσης 

Κτηματολογίου του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταφορά στον 

Οργανισμό του τεχνικού εξοπλισμού, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του 

Γραφείου.» 

13. Με την περίπτ. γ’ της παρ. 10 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του 

άρθρου 14 που έχει ως εξής: 

«6. Η Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών συγκροτείται από τα Τμήματα: ι) 

Ανάλυσης και Έρευνας Αναγκών Χρηστών, ιι) Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών, 

ιιι) Υποστήριξης Χρηστών και Εξυπηρέτησης Πολιτών και ιv) Αρχείου Προϊόντων.» 

14. Με την περίπτ. δ’ της παρ. 10 αντικαθίσταται η παρ. 6.2.2. του άρθρου 14 που 

έχει ως εξής: 

«6.2.2. Το Τμήμα Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την 

ανάπτυξη και υποστήριξη των δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών του Φορέα στους ενδιαφερόμενους. Παραλαμβάνει τα 
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αιτήματα για προϊόντα ή υπηρεσίες και διασφαλίζει την έγκαιρη και 

αποτελεσματική ικανοποίησής τους.» 

15. Με την περίπτ. ε’ της παρ. 10 καταργείται η παρ. 6.2.4. του άρθρου 14 που 

έχει ως εξής: 

«6.2.4. Το Τμήμα Αρχείου Προϊόντων είναι αρμόδιο για την παραλαβή, οργάνωση, 

αποθήκευση και φύλαξη αεροφωτογραφιών και τυποποιημένων γεωδαιτικών, 

χαρτογραφικών, κτηματολογικών και άλλων προϊόντων που παράγονται από τις 

αρμόδιες μονάδες του Φορέα, για την κάλυψη αναγκών των ενδιαφερομένων. 

Επίσης, είναι αρμόδιο για την ανάκτησή τους, κατά παραγγελία, από τους χώρους 

αποθήκευσής τους και την αποστολή τους στους ενδιαφερόμενους αποδέκτες.» 

16. Με την περίπτ. ζ’ της παρ. 10 αντικαθίσταται η περίπτ. iv’ της υποπαρ. 7.2.2.2 

της παρ. 7.2 που έχει ως εξής: 

«iv) Tη συγκέντρωση, τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, και την 

προώθηση τους στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης, για την διεκπεραίωση της 

εξόφλησης των προμηθευτών, κ.λπ.» 

17. Με την περίπτ. η’ της παρ. 10 καταργείται η παρ. 7.2.2.3. η οποία έχει ως εξής: 

«7.2.2.3. Το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για: 

i) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση των εγγράφων, την διεξαγωγή της διαδικασίας 

σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη των συμβάσεων έργου, κατά την έννοια 

της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

ii) Την τήρηση των φακέλων των συμβάσεων έργων και την καταχώριση των 

στοιχείων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οι οποίες τηρούνται στην Γενική 

Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

iii) Την κατάρτιση και τήρηση των σχετικών με το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Κληρώσεων» καταλόγων ανά κατηγορία έργου. 

iv) Την παρακολούθηση τον έλεγχο και την διοίκηση των έργων με σκοπό την καλή 

και έγκαιρη εκτέλεση αυτών.» 

18. Με την περίπτ. ι’ της παρ. 10 αντικαθίσταται η περίπτ. i’ της υποπαρ. 7.2.4. της 

παρ. 7.2 που έχει ως εξής: 

«i) Τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών με βάσει τα πλήρη και νόμιμα 

δικαιολογητικά αυτών, που της αποστέλλονται από το αρμόδιο Τμήμα 

Λογιστηρίου.» 
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19. Με την περίπτ. ιβ’ της παρ. 10 αντικαθίσταται η υποπαρ. 8.2.1. της παρ. 8.2 

του άρθρου 14 που έχει ως εξής: 

«8.2.1. Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο ιδίως για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τα εργασιακά 

θέματα του προσωπικού (μισθολογικά, προσλήψεις, προαγωγές, διαδικασίες 

εσωτερικών μετακινήσεων, μετατάξεων, αποσπάσεων, πειθαρχικές διαδικασίες, 

σύναψης συμβάσεων συνεργασίας κ.λπ.), καθώς και για την κατάρτιση 

καταστάσεων κατάταξης (μισθολογικής -βαθμολογικής) και απογραφής του 

προσωπικού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Καταρτίζει, αξιολογεί και αναθεωρεί 

τα περιγράμματα καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, υποβάλλει 

πάσης φύσεως καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διαχειρίζεται και 

τηρεί αρχείο υπηρεσιακών φακέλων προσωπικού, διαχειρίζεται και τηρεί στοιχεία 

ωρομέτρησης, αδειών, απουσιών, υπερωριών, εκτέλεσης εκτός έδρας υπηρεσιών 

και υπηρεσιακών ταξιδιών για το σύνολο του προσωπικού του Φορέα, μεριμνά για 

την εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

εποπτεύει την υγιεινή των χώρων εργασίας.» 

20. Με την περίπτ. α’ της παρ. 11 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 15 το οποίο έχει ως εξής: 

«Η έναρξη λειτουργίας έκαστου Κτηματολογικού Γραφείου, εκκινεί από τη 

δημοσίευση της απόφασης της παρ.7 του άρθρου 1 με την οποία καταργείται το 

αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας, με εξαίρεση το Κτηματολογικό Γραφείο 

Κεντρικής Μακεδονίας η έναρξη λειτουργίας του οποίου διαπιστώνεται με 

απόφαση του Φορέα.» 

21. Με την παρ. 12 αντικαθίστανται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 που έχουν ως 

εξής: 

«4. Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιο για την 

εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, την παραλαβή και πρωτοκόλληση των 

αιτήσεων, τον υπολογισμό και την είσπραξη των αναλογούντων τελών και την εν 

γένει οικονομική διαχείριση, τη διενέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων στα βιβλία 

των επιμέρους συστημάτων δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο και 

την έκδοση πιστοποιητικών από αυτά, την ψηφιοποίηση των εισερχόμενων 

εγγράφων, τη λειτουργία και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και της 

ασφάλειας των κτιριακών και των πληροφοριακών εφαρμογών και την παροχή κάθε 

είδους διοικητικής υποστήριξης στο Κτηματολογικό Γραφείο και τα 

Υποκαταστήματά του. 

5. Κάθε Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου οργανώνεται και λειτουργεί σε 

επίπεδο Τμήματος του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.» 
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22. Με την παρ. 13 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 

που έχει ως εξής: 

«Από τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι θέσεις των 

υποπεριπτώσεων ββ΄, γγ΄ και εε΄ της περίπτ. α΄ και οι υποπεριπτ. ββ΄ και γγ΄ της 

περίπτ. β΄ της παρ. 2.» 

23. Με την παρ. 15 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 18 που έχει ως εξής: 

«5. Τα καθήκοντα της θέσης Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή 

Υποκαταστήματος η οποία δεν καλύπτεται κατά την προηγούμενη παρ. ή κενώνεται 

για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να ασκούνται από τον Προϊστάμενο άλλου 

Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του 

Γενικού Διευθυντή του Φορέα.» 

24. Με την περίπτ. α’ της παρ. 16 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 19 η οποία 

έχει ως εξής: 

«4. Προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε. με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εντάσσεται σε 

συνιστώμενες στο Φορέα προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση και για τον ίδιο 

χρόνο. Για την ένταξη εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ.» 

25. Με την περίπτ. γ’ της παρ. 16 καταργείται το άρθρο τέταρτο του ν. 4159/2013 

(Α’ 127) το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο τέταρτο 

Παρατείνονται από τη λήξη τους οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, των απασχολούμενων στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» με τις ει-

δικότητες των αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, τεχνολόγων τοπογράφων και 

τεχνολόγων μηχανικών γεωπληροφορικής και τοπογραφίας μέχρι την ολοκλήρωση 

του προγράμματος των νέων έργων μελετών με κύριο άξονα τα έργα των «ενεργών» 

τίτλων και της β΄ φάσης της κτηματογράφησης. Οι παραπάνω συμβάσεις σε καμία 

περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου.» 

26. Με την περίπτ. δ’ της παρ. 17 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του 

άρθρου 20 το οποίο έχει ως εξής: 

«5. Στο Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων Κτηματολογικών 

Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαμβάνει 

επτακόσιες τριάντα οκτώ (738) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής: α) Κατηγορίας ΠΕ: θέσεις εκατόν εβδομήντα 

τέσσερις (174), β) Κατηγορίας ΤΕ: θέσεις ογδόντα (80) γ) Κατηγορίας ΔΕ: θέσεις 

τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (478) και δ) Κατηγορίας ΥΕ: θέσεις έξι (6).» 
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27. Με την περίπτ. στ’ της παρ. 17 αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 20 η οποία 

έχει ως εξής; 

«7. Για την ένταξη της προηγουμένης παραγράφου, εκδίδεται διαπιστωτική 

απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, με την οποία γίνεται και η κατάταξή του προσωπικού 

σε βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως 

τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. Για την 

κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που διανύθηκε 

στο καταργούμενο Υποθηκοφυλακείο. Ο ανωτέρω προσωρινός Κλάδος και οι 

αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 

αποχώρηση όσων τις κατέχουν.» 

28. Με την παρ. 18 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 που 

έχει ως εξής: 

«Για το προσωπικό της παρ. 3 του άρθρου 19, το οποίο μεταφέρεται στις θέσεις της 

υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17, ως χρόνος υπηρεσίας 

θεωρείται ο χρόνος από την πρόσληψη με έμμισθη εντολή στην ΕΚΧΑ Α.Ε.» 

29. Με την περίπτ. α’ της παρ. 19 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 22 που έχει 

ως εξής: 

«4. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα 

του Φορέα να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις 

διαχείρισης.» 

30. Με την περίπτ. β’ της παρ. 19 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 22 που έχει 

ως εξής: 

«6. Οι εισπράξεις των εσόδων ενεργούνται από τις Τράπεζες με τις οποίες 

συνεργάζεται ο Φορέας. Οι εισπράξεις των εσόδων και οι πληρωμές των πάσης 

φύσεως δαπανών, διενεργούνται από τις Τράπεζες στις οποίες τηρούνται ειδικοί 

λογαριασμοί του Φορέα.» 

31. Με την περίπτ. α’ της παρ. 20 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 23 που έχει 

ως εξής: 

«2. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, απαιτείται έγκριση του Προέδρου του 

Δ.Σ. ή των εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων καθώς και η ύπαρξη σχετικού 

κονδυλίου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.» 

32. Με την περίπτ. β της παρ. 20 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 23 που έχει ως 

εξής: 
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«3. Ο Πρόεδρος δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα 

έγκρισης δαπανών στον Γενικό Διευθυντή του Φορέα.» 

33. Με την περίπτ. β’ της παρ. 20 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 23 που έχει 

ως εξής: 

«4. Η έγκριση παρέχεται με ιδιαίτερο έγγραφο που συντάσσεται σε δύο αντίτυπα 

από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή 

από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αυτή.» 

34. Με την παρ. 21 αντικαθίστανται ο τίτλος του άρθρου 24 και η παρ. 1 που 

έχουν ως εξής: 

«Άρθρο 24 Διαδικασία εκκαθάρισης εξόδων 

1. Η εκκαθάριση των εξόδων, δηλαδή ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων των 

πιστωτών του Φορέα, ενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα, με πράξη που εμφανίζει 

ολογράφως και αριθμητικώς το εκκαθαριζόμενο χρηματικό ποσό.» 

35. Με την παρ. 23 αντικαθίστανται η παρ. 4 του άρθρου 26 που έχει ως εξής: 

«4. Επιτρέπεται η προπληρωμή προς αντιμετώπιση δαπανών για τις οποίες είναι, 

λόγω της φύσης τους ή της επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δυσχερής η τήρηση 

των διατυπώσεων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.» 

36. Με την περίπτ. α’ της παρ. 24 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 27 που έχει 

ως εξής:  

«3. Δικαιολογητικό της πληρωμής αποτελεί το Ε.Π. ή Τ.Π. και η εμφάνιση της 

συναλλαγής στις κινήσεις που αποστέλλει η κάθε Τράπεζα για τη χρέωση του 

λογαριασμού του Φορέα και την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωμής των 

δικαιούχων.» 

37. Με την παρ. 27 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 31 που έχει ως εξής: 

«2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 

4308/2014 και υποβάλλονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.» 

38. Με την παρ. 28 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 

που έχει ως εξής: 

«Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές που ασκούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο, 

υποβάλλουν μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τον 

απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε.» 

39. Με την περίπτ. α’ της παρ. 29 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 34 που έχει ως εξής:  
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«Οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών, καθώς και οι αναθέσεις εκτέλεσης έργων και 

παροχής υπηρεσιών του Φορέα, διενεργούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα ή 

του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση των 

αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.» 

40. Με την περίπτ. β’ της παρ. 29 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 34 που έχει 

ως εξής: 

«2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και η διαδικασία 

διαπραγμάτευσης γίνεται από επιτροπές, η σύνθεση και η θητεία των μελών των 

οποίων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό 

οργάνου.» 

41. Με την περίπτ. γ’ της παρ. 29 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 34 που έχει 

ως εξής:  

«3. Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης βεβαιώνεται από τριμελή 

επιτροπή παραλαβής, η σύνθεση και η θητεία των μελών της οποίας καθορίζονται 

με απόφαση του Δ.Σ. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.» 

42. Με την περίπτ. α’ της παρ. 30 αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 37 που έχει 

ως εξής:  

«9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 40, διατηρείται σε ισχύ 

η απόφαση 53256/ 19.12.2007 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Περί καθορισμού του τρόπου και 

της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ του Φορέα Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε) πάγιων και ανταποδοτικών τελών 

κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α΄ υποπερ. αα΄ και γ΄ του άρθρου 2 του ν. 

2308/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2452).» 

43. Με την περίπτ. β’ της παρ. 30 αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου 37 που 

έχει ως εξής: 

«11. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και 8 του άρθρου 40, 

κανονιστικές πράξεις έχουν εκδοθεί κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόμων 

2308/1995 και 2664/1998, διατηρούν την ισχύ τους.» 

44. Με την περίπτ. α’ της παρ. 33 αντικαθίσταται η περίπτ. γ’ της παρ. 9 του 

άρθρου 40 που έχει ως εξής: 

«γ) το ειδικότερο περιεχόμενο και τα πεδία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά 

κατά την ψηφιακή εγγραφή των αιτήσεων στα βιβλία του άρθρου 9 και κάθε θέμα 

τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με τα ανωτέρω ζητήματα.» 
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45. Με την παρ. 36 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 22 του άρθρου 68, 

το οποίο έχει ως εξής: 

«Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούν εντός 

καθορισμένων λατομικών περιοχών, καθώς και οι εκμεταλλευτές μεταλλείων 

υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

αντίστοιχα, εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 

55, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, η οποία ισούται με το 

20% του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στην 

ισχύουσα ΑΕΠΟ.» 

 

Κεφάλαιο Β’ 

Τροποποιήσεις διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας 

Άρθρο 60 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2508/1997 (Α’ 124) 

Με την παρ. 1 τροποποιείται η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 

2508/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 148 του ν. 4495/2017 

(Α΄167), η οποία έχει ως εξής: 

«1.α. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη 

του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) 

και του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δύναται να μειώνεται η απόσταση των 

ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων που ορίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 

1 του π.δ. 1128/1980 (Α’ 284) έως πενήντα (50) μέτρα από εγκεκριμένο σχέδιο 

πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία, εφόσον από 

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκύπτει ότι η μείωση αυτή δεν έχει 

επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Στην περίπτωση που η 

απόσταση μεταξύ του κοιμητηρίου και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου 

οικισμού μειώνεται κάτω των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, προϋπόθεση για την 

ίδρυση ή επέκταση του κοιμητηρίου είναι να υπάρχουν μεταξύ αυτού και του 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού αδόμητοι ή κοινόχρηστοι χώροι ή 

χώροι πρασίνου και επιπλέον να μην προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του 

υπογείου υδροφόρου στρώματος, αποδεικνυομένου από υδρογεωτεχνική μελέτη, 

που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. 

Οι αποστάσεις των κοιμητηρίων από τα φρέατα ή τις πηγές πόσιμου ύδατος, όπως 

ορίζονται στην ως άνω παράγραφο 1 του π.δ. 1128/1980, εφαρμόζονται εφόσον 

αποδεικνύεται από υδρογεωτεχνική μελέτη που εγκρίνεται από την αρμόδια 
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υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ότι δεν δημιουργούνται κίνδυνοι ρύπανσης ή 

μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί τα εν λόγω φρέατα ή πηγές.» 

 

Άρθρο 61 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4030/2011 (Α΄249) 

1. Με την παρ. 1 τροποποιούνται: 

α) η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4030/2011, η οποία έχει ως εξής: 

«β) πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., ή»  

και β) οι περιπτ. β’ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4030/2011, οι οποίες 

έχουν ως εξής: 

«β) Στην κατηγορία ΙΙ εγγράφονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε., 

που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον πέντε (5) ετών, οι πτυχιούχοι 

μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τουλάχιστον για 

πέντε (5) έτη, καθώς και οι μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση 

επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι ελεγκτές της κατηγορίας ΙΙ δύνανται να 

διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας έως 1.000 τ.μ. ή για 

εγκαταστάσεις. 

 γ) Στην κατηγορία ΙΙΙ εγγράφονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τ.Ε.Ε., που 

έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον δέκα (10) ετών, οι πτυχιούχοι 

μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τουλάχιστον για 

δέκα (10) έτη καθώς και οι μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση 

επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Οι ελεγκτές της κατηγορίας III δύνανται να 

διενεργούν ελέγχους για όλα τα κτίρια και κατασκευές, ανεξαρτήτως επιφάνειας, 

καθώς και για εγκαταστάσεις.» 

2. Με την παρ. 2 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του ν. 4030/2011, 

όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), 

το οποίο έχει ως εξής: 

«Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας τέλεσης της οι 

Επιθεωρητές Δόμησης που διενέργησαν τον έλεγχο συντάσσουν αιτιολογημένη 

πράξη βεβαίωσης ή μη, της παράβασης, η οποία υπογράφεται από τον βοηθό του 

Γενικού Επιθεωρητή Δόμησης.» 
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3. Με την παρ. 3α τροποποιείται η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 

4030/2011, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 

4280/2014 (Α΄159) και είχε αντικατασταθεί με την παρ. Ε του άρθρου 156 του ν. 

4389/2016 (Α’ 94), η οποία έχει ως εξής: 

«α. Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου» 

4. Με την παρ. 3β τροποποιείται η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 

4030/2011, η οποία έχει ως εξής: 

«γ. τον Γενικό Διευθυντή του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 

Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον 

αναπληρωτή του,» 

5. Με την παρ. 3γ τροποποιείται η περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 

4030/2011, η οποία έχει ως εξής: 

«ε. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών 

Πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,» 

6. Με την παρ. 4 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 

4030/2011, το οποίο έχει ως εξής: 

«Το Εποπτικό Συμβούλιο εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στην πράξη 

βεβαίωσης παράβασης της ΕΥΕΔΕΝ και εφόσον ο ελεγκτής δόμησης:» 

 

Άρθρο 63 

Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) 

Με την παρούσα διάταξη τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περιπτ. γ΄ του 

άρθρου 51 του ν. 4178/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 

148 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), το οποίο έχει ως εξής: 

«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες 

διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με οικοδομικές άδειες 

που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 

τις 31.12.2018 ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους 

δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση 

του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, 

επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που 

αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους 
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αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε 

αυτά.» 

 

Άρθρο 64 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4258/2014 (Α’ 94) 

1. Με την παρ. 2 τροποποιείται η παρ. 4.1 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014, η οποία 

έχει ως εξής: 

«4.1. Δύναται να εκδοθεί έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης επί ακινήτων εντός 

των ορίων οικισμών ή τμημάτων αυτών, όπως τα όρια αυτά φαίνονται στα 

διαγράμματα και στις αποφάσεις των αρμόδιων νομαρχών βάσει των διατάξεων 

του, από 24.4.1985, προεδρικού διατάγματος (Δ 181/3.5.1985) και οι οποίοι 

παλαιότερα έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες μόνον υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α. Μετά από αίτηση του αρμόδιου δήμου εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ειδική γεωλογική μελέτη καταλληλότητας για το σύνολο 

του οικισμού προκειμένου να καθοριστούν τα τμήματα του οικισμού ως κατάλληλα 

για δόμηση. 

β. Σε περίπτωση που επιβάλλονται από τη μελέτη έργα αποκατάστασης για τα 

τμήματα του οικισμού που έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για 

δόμηση για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης από την αρμόδια ΥΔΟΜ στο 

σύνολο ή σε τμήματα του οικισμού απαιτείται η προηγούμενη έκδοση 

διαπιστωτικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 

την ολοκλήρωση των έργων μετά από γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας της 

περιφέρειας.» 

2. Με την παρ. 3 καταργείται η παρ. 4.2 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014, η οποία 

έχει ως εξής: 

«4.2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

δύναται να καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης και έγκρισης της ειδικής 

γεωλογικής μελέτης.» 

 

Άρθρο 65 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α’ 167) 
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1. Με την παρ. 2 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο πριν από το τέλος της παρ. 2 του 

άρθρου 29 του ν. 4495/2017, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 34 

του ν. 4546/2018 (Α’ 101), το οποίο έχει ως εξής: 

«Για εργασίες που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’, ιθ’ και λ’, 

της παρούσης παραγράφου, δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι 

πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση 

εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.» 

2. Με την παρ. 9α τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 3 του 

άρθρου 94 του ν. 4495/2017, όπως προστέθηκε με την περίπτ. γ’ της παρ. 4 του 

άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α’ 101),το οποίο έχει ως εξής: 

«Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προβούν σε κατεδάφιση μέχρι τις 31.12.2018, μετά από 

έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του άρθρου 28 παράγραφος ε’.» 

3. Με την παρ. 9β τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 7 του 

άρθρου 94 του ν. 4495/2017, το οποίο έχει ως εξής: 

«α) Άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτου: 

 Για τα κτίσματα που εντοπίζονται είτε από το τοπικό παρατηρητήριο είτε από 

αστυνομικό όργανο, κατά την ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ αυτοφώρω) 

και δεν υπάρχει έγκυρη πινακίδα του έργου, συντάσσεται εντός τριών (3 ) ημερών 

πρωτόκολλο κατεδάφισης από το Τοπικό Παρατηρητήριο, το οποίο καταχωρίζεται 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αυθαίρετων, αποστέλλεται στο Περιφερειακό 

Παρατηρητήριο και κοινοποιείται στο φερόμενο ιδιοκτήτη.» 

4. Με την παρ. 10α τροποποιείται η περίπτ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 

4495/2017, η οποία έχει ως εξής: 

«ια) των Ο.Τ.Α. που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μετά την υποβολή 

αίτησης, τοπογραφικού διαγράμματος και τεχνικής έκθεσης μηχανικού, με 

αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων,» 

5. Με την παρ. 11 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 125 

του ν. 4495/2017, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), το 

οποίο έχει ως εξής: 

«Μέχρι την συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων 

Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 12, το ΚΕΣΑ, μετά από 

εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

επιλαμβάνεται της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 117.» 
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Κεφάλαιο Γ’ 

Τροποποιήσεις διατάξεων για ενεργειακά θέματα 

Άρθρο 68 

 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α΄129) 

Με την παρ. 2 τροποποιείται η περίπτ. α’ της υποπαρ. β1 της παρ. 10 του άρθρου 8 

του ν. 3468/2006, η οποία έχει ως εξής: 

«α) ανακαλείται η άδεια παραγωγής και παύει να ισχύει κάθε άλλη διοικητική 

πράξη ή σύμβαση που αφορούν στο σταθμό και» 

 

Άρθρο 69 

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4001/2011 (Α’ 179) 

1. Με την παρ. 1 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 

4001/2011, το οποίο έχει ως εξής: 

«Τα μέλη της ΡΑΕ είναι πλήρους απασχόλησης, αλλά δύνανται να αναλαμβάνουν 

διδακτικά καθήκοντα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό καθεστώς 

μερικής απασχόλησης.» 

2. Με την παρ. 2 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011, η οποία 

έχει ως εξής: 

«2. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της ΡΑΕ, στην οποία 

καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).» 

3. Με την παρ. 4α τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4001/2011, η οποία 

έχει ως εξής: 

«2. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως: 

(α) η Διάρθρωση της Γραμματείας της ΡΑΕ σε επί μέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και 

στο Γραφείο Προέδρου, 

(β) οι αρμοδιότητες των επί μέρους Διευθύνσεων της Γραμματείας και του 

Γραφείου Προέδρου της ΡΑΕ, 
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(γ) οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες πρόσληψης του 

προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, η κατανομή του στις επί μέρους Διευθύνσεις, 

Τμήματα και το Γραφείο Προέδρου και οι όροι εργασίας του, 

(δ) οι λεπτομέρειες αναφορικά με το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο τρόπος, η 

διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της αξιολόγησης του προσωπικού της 

Γραμματείας της ΡΑΕ, 

(ε) τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και 

των Τμημάτων της Γραμματείας της ΡΑΕ, 

(στ) η εσωτερική Λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως η διαδικασία των συνεδριάσεων και 

της λήψης αποφάσεων, 

(ζ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων, του υλικού και της περιουσίας της ΡΑΕ, καθώς 

και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οικονομική διαχείριση της ΡΑΕ, 

(η) κάθε ζήτημα σχετικό με τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, 

(θ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την Πειθαρχική διαδικασία των μελών της ΡΑΕ, 

(ι) τα θέματα που αφορούν τη δημόσια Διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

δημοσιότητας και το περιεχόμενο αυτής, τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια, 

(ια) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα μέλη της ΡΑΕ και το Προσωπικό της 

Γραμματείας της, καθώς και τους συνεργάτες αυτής, 

(ιβ) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη Λειτουργία της ΡΑΕ και της Γραμματείας της.» 

4. Με την παρ. 7 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 93 του ν. 4001/2011, 

το οποίο έχει ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παραχώρησης 

της χρήσης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την 

αποθήκευση Φυσικού Αερίου.» 

5. Με την παρ. 8 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 132 του ν. 

4001/2011, το οποίο έχει ως εξής: 

«Με απόφαση της ΡΑΕ δημιουργείται μητρώο εξαιρέσεων στο οποίο 

καταγράφονται οι περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται η συνδρομή των 

προϋποθέσεων εξαίρεσης.» 

 

Άρθρο 70 
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Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4122/2013 (Α΄42) 

1. Με την παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4122/2013, η οποία 

έχει ως εξής: 

«1. Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου 

και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 

1.1.2019. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κτιρίων, για τις οποίες η ανάλυση της 

σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου 

έχει αρνητικό αποτέλεσμα και οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση της 

παρούσας παραγράφου.» 

2. Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013, η οποία 

έχει ως εξής: 

«1. Για τη χορήγηση άδειας δόμησης νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφιστάμενου 

κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία 

Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), η οριζόμενη στην παράγραφο 25 του άρθρου 2 Μελέτη 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) του κτιρίου.» 

 

Άρθρο 71 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4342/2015 (Α΄143) 

Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 

4342/2015, η οποία έχει ως εξής: 

«α) Κατηγορία Α’: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες 

τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.), εμπορικά καταστήματα έως και δύο χιλιάδες 

τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.) και επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη 

κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερμική τα 

πενήντα κιλοβάτ (50 kW).» 

 

Άρθρο 72 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4414/2016 (Α’ 149)  

1. Με την παρ. 1 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 

4414/2016, το οποίο έχει ως εξής: 
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«Στην περίπτωση αυτή τα νέα μειωμένα όρια ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου 

των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται, από την πρώτη ημέρα 

του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» 

2. Με την παρ. 5 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, η οποία 

έχει ως εξής: 

«3. Οι Τ.Α. για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 

500kW που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1η Ιανουαρίου 

2016, υπολογίζονται με βάση την τελευταία γραμμή του Πίνακα της παρ. 3 του 

άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α’ 8), όπως ισχύει, που αφορά σε φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία κάθε έτος από το έτος 2015 και μετά, με 

την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές 

διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7.» 

 

Άρθρο 73 

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 (Α’ 170)  

Με την παρ. 1 τροποποιείται η περιπτ. α’ του άρθρου 26 του ν. 4496/2017, η οποία 

έχει ως εξής: 

«α) σε αγροτεμάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της Επικράτειας εκτός Αττικής και 

χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, η 

εγκατάσταση σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, 

βιοαέριο ή βιορρευστά, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούμενες 

ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές 

εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) 

χιλιομέτρων,»  

 

Άρθρο 74 

Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 (Α’ 101) 

Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 61 του ν. 4546/2018, το οποίο έχει ως 

εξής: 

«Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 

Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) πριν την έκδοση της απόφασης του Υπουργού 
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016, με την 

οποία ορίζεται ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου 

(Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν οι σταθμοί τους και 

απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

αναδρομικά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσής τους και μέχρι και 

τον τρίτο μήνα εκκαθάρισης μετά το μήνα έκδοσης της ανωτέρω απόφασης και όχι 

πέραν της 31.12.2018, χωρίς να απαιτείται, κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα, 

η εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρείται από τον Λειτουργό της 

Αγοράς ή η σύναψη Σύμβασης Εκπροσώπησης με Φορέα Σωρευτικής 

Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.).» 

 

Κεφάλαιο Δ’ 

Λοιπές διατάξεις 

Άρθρο 77 

Τροποποίηση του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973 (Α΄277) 

Με το άρθρο 77 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 64 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και με την παρ. 

10 του άρθρου 63 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), η οποία έχει ως εξής: 

«1. Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του Κανονισμού 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, των εντολών του Προϊστάμενου του 

αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος 

Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατ` 

εφαρμογή των άρθρων 31,32 και 61 τεθέντων όρων, καθώς και των άρθρων 158, 

160 και 163 ανεξάρτητα από άλλες αστικές, διοικητικές ή ποινικές συνέπειες, 

τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018.» 

 

Άρθρο 79 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2289/1995 (Α’ 27) 

Με το άρθρο 79 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995, η οποία 

έχει ως εξής: 

«1. Υδρογονάνθρακες: Τα κάθε είδους πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια 

κατάσταση και συγκεκριμένα το ορυκτό αργό πετρέλαιο ή φυσική βενζίνη, τα 

φυσικά υδρογονανθρακούχα αέρια, καθώς και κάθε είδους ορυκτά ή ουσίες που 

εξορύσσονται μαζί τους.»  
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Άρθρο 80 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 (Α’ 230) 

1. α) Με την περίπτ. α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 

3054/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (Α’ 304), η οποία 

έχει ως εξής:  

«9. Εμπορία: Η αποθήκευση και διακίνηση, με σκοπό το κέρδος, αργού πετρελαίου 

ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, τα οποία προέρχονται από Διυλιστήριο ή 

εγκατάσταση κατόχου Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων ή σημείο Εισαγωγής και 

προορίζονται για σημείο Εξαγωγής ή άλλο Διυλιστήριο, άλλη εγκατάσταση 

Εμπορίας ή εγκατάσταση Λιανικής Εμπορίας ή εγκατάσταση Τελικού Καταναλωτή με 

ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.» 

β) Με την περίπτ. β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 18 του άρθρου 3 του ν. 

3054/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3423/2005, η οποία έχει ως 

εξής: 

«18. Παραγωγή Bιοκαυσίμων: Η κατεργασία κατάλληλων πρώτων υλών που 

πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας, για 

την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.» 

γ) Με την περίπτ. γ’ της παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 

3054/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3423/2005, η οποία έχει ως 

εξής: 

«19. Μονάδα Παραγωγής Bιοκαυσίμων: Οι ειδικές εγκαταστάσεις εντός της 

Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες πραγματοποιείται η παραγωγή αυτούσιων 

Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των 

αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων και συστημάτων διακίνησης.» 

δ) Με την περίπτ. δ’ της παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 

3054/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3423/2005, η οποία έχει ως 

εξής: 

«20. Διάθεση Bιοκαυσίμων: Η παραγωγή ή εισαγωγή ή η εμπορία εντός της 

Ελληνικής Επικράτειας, αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων 

σύμφωνα με το άρθρο 5Α.» 

2. α) Με την περίπτ. α’ της παρ. 2 αντικαθίσταται η περίπτ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 

4 του ν. 3054/2002, η οποία έχει ως εξής: 
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«δ. οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας, η 

περιγραφή αυτών και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται,» 

β) Με την περίπτ. β’ της παρ. 2 αντικαθίσταται η περίπτ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 4 

του ν. 3054/2002, η οποία έχει ως εξής: 

«ε. περιγραφή των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας και της τήρησης 

Αποθεμάτων Ασφαλείας, εφόσον έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούμενος,» 

3. Με την παρ. 3 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 

3054/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3423/2005 (Α’ 304), το οποίο 

έχει ως εξής: 

«2. Ο κάτοχος Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων μπορεί να παράγει ή να εισάγει 

αυτούσια Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα και να διαθέτει αυτά εντός 

της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους Άδειας Διύλισης, Άδειας Εμπορίας 

κατηγορίας Α και σε Τελικούς Καταναλωτές.» 

4. α) Με την περίπτ. α’ της παρ. 4 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της περίπτ. β’ της 

παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 1 του 

άρθρου 6 του ν. 3335/2005 (Α’ 95) και αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 

104 του ν.4172/2013 (Α’ 167) και με την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4447/2016 (Α’ 

241), το οποίο έχει ως εξής: 

«Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν 

παραχωρηθεί και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της Άδειας.»  

β) Με την περίπτ. β’ της παρ. 4 αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο της περίπτ. β’ της 

παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, το οποίο έχει ως εξής: 

«Οι αποθηκευτικοί χώροι χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της διακίνησης 

προϊόντων, της τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και της τήρησης των 

εμπορικών αποθεμάτων της παραγράφου 6 περίπτωση Β` του παρόντος και έχουν 

την αναγκαία και κατάλληλη δυναμικότητα για την άσκηση της εμπορίας.» 

γ) Με την περίπτ. γ’ της παρ. 4 αντικαθίσταται το έκτο εδάφιο της περίπτ. β’ της 

παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, το οποίο έχει ως εξής: 

«Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες 

διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την 

ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διακίνηση των προϊόντων.» 

δ) Με την περίπτ. δ’ της παρ. 4 καταργούνται το δέκατο και ενδέκατο εδάφιο της 

περίπτ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, τα οποία έχουν ως εξής: 
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«Σε περίπτωση που η τροφοδοσία των αποθηκευτικών χώρων γίνεται αποκλειστικά 

με βυτιοφόρα οχήματα, για τα διακινούμενα καύσιμα πρέπει να έχουν καταβληθεί 

οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι. Οι αποθηκευτικοί αυτοί χώροι δεν θεωρούνται 

ως αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.» 

ε) Με την περίπτ. ε’ της παρ. 4 τροποποιείται το δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτ. 

β’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, το οποίο έχει ως εξής: 

«Σε κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων δεν πρέπει να 

υπολείπεται του αναγκαίου για την τήρηση των προβλεπόμενων, στην παράγραφο 

6 περίπτωση Β’ του παρόντος άρθρου, εμπορικών αποθεμάτων.» 

στ) Με την περίπτ. στ’ της παρ. 4 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 

3054/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4447/2016 (Α’ 

241), η οποία έχει ως εξής: 

«6. Για την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια αγορά οι 

αποθηκευτικοί χώροι του κατόχου της άδειας εμπορίας, όπως αυτοί αναφέρονται 

στην άδειά του, πρέπει να πληρούν τα εξής: 

Α. Για όλες τις κατηγορίες αδειών: 

Να είναι συνδεδεμένοι με ένα ή περισσότερα συστήματα εφοδιασμού και 

φόρτωσης προς διανομή (βυτιοφόρων, σιδηροδρομικών συρμών, αγωγών 

μεταφοράς ή πλωτών μέσων). 

Β. Για όλες τις κατηγορίες αδειών, εκτός των κατηγοριών iv (ασφάλτου) και v 

(υγραερίων): 

Να τηρούνται σε αυτούς συνεχώς εμπορικά αποθέματα ίσα τουλάχιστον με 

ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων στην εγχώρια αγορά που πραγματοποίησε ο 

κάτοχος Άδειας Εμπορίας κατά το προηγούμενο έτος.» 

5. Με την περίπτ. α’ της παρ. 5 αντικαθίσταται η περίπτ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 

15Α του ν. 3054/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3769/2009 (Α’ 105) 

και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), η οποία έχει ως 

εξής: 

«10. α) Από 1.1.2019 η βενζίνη που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις 

μεταφορές αναμιγνύεται υποχρεωτικά είτε με αυτούσια βιοαιθανόλη είτε με 

βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης. 

Η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης 

που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού 

περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης ορίζεται σε 1% για το έτος 2019 και 

3,3% για το έτος 2020 και για τα επόμενα έτη. 
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Μετά το έτος 2020, η συμμετοχή της βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής 

προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του 

ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης μπορεί να αυξηθεί με 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το 

μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοαιθανόλης και βιοαιθέρων με βενζίνη, σύμφωνα με 

την 316/2010 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) που εγκρίθηκε 

με την 316/2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β`501), καθώς και τις 

ανάγκες ασφαλούς εφοδιασμού του υπάρχοντος στόλου οχημάτων. 

Για την ανάμειξη της βενζίνης ως ανωτέρω, το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας 

της βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή βιοαιθέρων οφείλει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας σύμφωνα με τα 

άρθρα 32η, 32θ και 32ι του ν. 3468/2006.» 

β) Με την περίπτ. β’ της παρ. 5 τροποποιείται η περίπτ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 

15Α του ν. 3054/2002, η οποία έχει ως εξής: 

«β) Υπόχρεοι για την ανάμειξη βενζίνης σύμφωνα με την περίπτωση α` της 

παρούσας παραγράφου είναι: 

αα) οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν για 

εγχώρια κατανάλωση, 

ββ) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α`, εφόσον 

πραγματοποιούν εγχώριες παραλαβές ή εισαγωγές, σύμφωνα με το στοιχείο 4 του 

άρθρου 3, βενζίνης που δεν πληροί τις απαιτήσεις ανάμειξης της περίπτωσης α` και 

την οποία διαθέτουν για εγχώρια κατανάλωση. 

Για τη διάθεση του τελικού μείγματος βενζίνης στην τελική κατανάλωση απαιτείται 

η έκδοση πιστοποιητικού χημικής ανάλυσης το οποίο πιστοποιεί ότι το τελικό 

προϊόν πληροί τις προδιαγραφές για τη βενζίνη σύμφωνα με την 316/2010 

απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) που εγκρίθηκε με την 316/ 

2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 501) όπως εκάστοτε ισχύει. Το 

πιστοποιητικό εκδίδεται με ευθύνη του υπόχρεου ανάμειξης από φορέα 

διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025. Το ανωτέρω 

πιστοποιητικό απαιτείται για την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης.» 

β) Με την περίπτ. γ’ της παρ. 5 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ’ της 

παρ. 10 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, το οποίο έχει ως εξής: 

«Οι υπόχρεοι ανάμιξης της περίπτωσης β` παραλαμβάνουν τις απαιτούμενες 

ποσότητες βιοκαυσίμου από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων του άρθρου 

5Α.» 
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Άρθρο 81 

Τροποποίηση του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012 (Α΄ 24)  

Με το άρθρο 75 αντικαθίσταται η περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44Α του ν. 

4042/2012, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4447/2016 (Α’ 

241), η οποία έχει ως εξής: 

«β) Τα Μικρά ΠΣ καταλαμβάνουν μέγιστη έκταση 1000 τ.μ. και αποτελούν 

υπαίθριους - περιφραγμένους χώρους που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και 

υποδομές. Για την ανέγερση τυχόν υποστηρικτικών τους κτισμάτων, όπως γραφείου 

προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, τηρούνται οι 

επιτρεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής σε συνδυασμό με τις 

προδιαγραφές που διέπουν τα ΠΣ. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι ισχύουσες 

διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και οι διατάξεις περί εγκρίσεων 

αδειών δόμησης, όπως ισχύουν.» 

 

Άρθρο 82 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4062/2012 (Α΄70) 

1. Με την παρ. 2 τροποποιείται η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 

4062/2012, η οποία έχει ως εξής: 

«α) το συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόμενου καυσίμου ή ενέργειας, 

αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευσή του,» 

2. Με την παρ. 3 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 19Α του ν. 

4062/2012, το οποίο έχει ως εξής: 

«13. Κατά την υποβολή της εθνικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της 316/2010 

απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) που εγκρίθηκε με την 

316/2010/24.2.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 501) παρέχονται στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο, 

όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ.» 

3. Με την παρ. 4 τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 13 άρθρου 19 Α του ν. 

4062/2012, το οποίο έχει ως εξής: 

«Τα στοιχεία υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους από τη Διεύθυνση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου 
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο Παράρτημα Ζ’.» 

4. Με την περίπτ. α’ της παρ. 5 αντικαθίσταται το έκτο εδάφιο της υποπερίπτ. ββ’ 

της περίπτ. γ’ της παρ. 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ του ν. 4062/2012, το 

οποίο έχει ως εξής: 

«Η ποσότητα των προμηθευόμενων βιοκαυσίμων τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας της παρ. 1 του άρθρου 32ζ λογίζεται ως ορυκτό καύσιμο.» 

5. Με την περίπτ. β’ της παρ. 5 αντικαθίσταται η υποπερίπτ. γγ’ της περίπτ. ε’ της 

παρ. 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ του ν. 4062/2012, η οποία έχει ως εξής: 

«γγ) Ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων  

Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων που πληρούν 

τα κριτήρια αειφορίας της παρ. 1 του άρθρου 32ζ υπολογίζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 32θ. Σε περίπτωση που στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα έχουν αποκτηθεί με βάση συμφωνία ή 

σχήμα που έχει αποτελέσει το αντικείμενο απόφασης δυνάμει της παρ. 4 του 

άρθρου 7γ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ που καλύπτει την παρ. 2 του άρθρου 32ζ, τα εν 

λόγω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν και για να καθοριστεί η ένταση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

32ζ. Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα που δεν 

πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παρ. 1 του άρθρου 32ζ είναι ίση προς την 

ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των αντίστοιχων ορυκτών 

καυσίμων που προέρχονται από συμβατικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.» 

6. Με την περίπτ. γ’ της παρ. 5 καταργείται η περίπτ. η’ της παρ. 1 και οι παρ. 2 έως 

4 και 7 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Δ του ν. 4062/2012, οι οποίες έχουν ως 

εξής: 

«η) όταν το έργο σχετίζεται με εξόρυξη πετρελαίου, τον μέσο ετήσιο λόγο αερίου-

πετρελαίου (Gas-Oil Ratio — GOR) σε διάλυμα, τα προηγούμενα έτη και το έτος που 

αφορούν οι μειώσεις εκπομπών, την πίεση του ταμιευτήρα, το βάθος του φρέατος 

και τον ρυθμό παραγωγής αργού πετρελαίου. 

2. Προέλευση 

Ως «προέλευση» νοείται η εμπορική επωνυμία της πρώτης ύλης που παρατίθεται 

στο σημείο 7 του μέρους 2 του παρόντος Παραρτήματος, αλλά μόνο όταν οι 

προμηθευτές διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες εφόσον: 
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α) είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που εισάγει αργό πετρέλαιο από τρίτες 

χώρες ή παραλαμβάνει αργό πετρέλαιο από άλλο κράτος μέλος με βάση το άρθρο 1 

του κανονισμού ΕΚ αριθ. 2964/95 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1995 ή 

β) έχουν συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους προμηθευτές. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η προέλευση αναφέρεται στο αν τα καύσιμα 

προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τρίτες χώρες.  

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και υποβάλλονται από τους προμηθευτές 

σχετικά με την προέλευση των καυσίμων είναι εμπιστευτικές αλλά αυτό δεν 

εμποδίζει την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευση γενικών 

πληροφοριών ή πληροφοριών σε συνοπτική μορφή που δεν περιέχουν 

λεπτομέρειες που να συνδέονται με μεμονωμένες επιχειρήσεις. 

Για τα βιοκαύσιμα ως προέλευση νοείται η οδός παραγωγής βιοκαυσίμου που 

περιέχεται στο Παράρτημα B. 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πολλές πρώτες ύλες, οι προμηθευτές 

υποβάλλουν την ποσότητα του τελικού προϊόντος σε μετρικούς τόνους ανά τύπο 

πρώτης ύλης που παράγεται στην αντίστοιχη εγκατάσταση επεξεργασίας κατά τη 

διάρκεια του έτους αναφοράς.» 

3. Τόπος αγοράς 

Ως «τόπος αγοράς» νοείται η χώρα και ονομασία της εγκατάστασης επεξεργασίας 

όπου το καύσιμο ή η ενέργεια υποβλήθηκαν στην τελευταία ουσιώδη μεταποίηση 

που χρησιμοποιείται για να δηλώνεται η προέλευση του καυσίμου ή της ενέργειας, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 

1993. 

4. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Κατά παρέκκλιση, για τους προμηθευτές καυσίμων που είναι ΜΜΕ, η «προέλευση» 

και ο «τόπος αγοράς» είναι είτε Ευρωπαϊκή Ένωση είτε τρίτες χώρες, ανάλογα με 

την περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν εισάγουν αργό πετρέλαιο ή παρέχουν 

πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά.» 

«7. Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης 

Χώρα Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης API Θείο (% κατά 
βάρος) 

Αμπού Ντάμπι Al Bunduq 38,5 1,1 

Αμπού Ντάμπι Mubarraz 38,1 0,9 

Αμπού Ντάμπι Murban 40,5 0,8 

Αμπού Ντάμπι Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine) 40,6 1 
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Αμπού Ντάμπι Umm Shaif (Abu Dhabi Marine) 37,4 1,5 

Αμπού Ντάμπι Arzanah 44 0 

Αμπού Ντάμπι Abu Al Bu Khoosh 31,6 2 

Αμπού Ντάμπι Murban Bottoms 21,4 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
(ΜΔ) 

Αμπού Ντάμπι Top Murban 21 ΜΔ 

Αμπού Ντάμπι Upper Zakum 34,4 1,7 

Αλγερία Arzew 44,3 0,1 

Αλγερία Hassi Messaoud 42,8 0,2 

Αλγερία Zarzaitine 43 0,1 

Αλγερία Algerian 44 0,1 

Αλγερία Skikda 44,3 0,1 

Αλγερία Saharan Blend 45,5 0,1 

Αλγερία Hassi Ramal 60 0,1 

Αλγερία Algerian Condensate 64,5 ΜΔ 

Αλγερία Algerian Mix 45,6 0,2 

Αλγερία Algerian Condensate (Arzew) 65,8 0 

Αλγερία Algerian Condensate (Bejaia) 65,0 0 

Αλγερία Top Algerian 24,6 ΜΔ 

Ανγκόλα Cabinda 31,7 0,2 

Ανγκόλα Takula 33,7 0,1 

Ανγκόλα Soyo Blend 33,7 0,2 

Ανγκόλα Mandji 29,5 1,3 

Ανγκόλα Malongo (West) 26 ΜΔ 

Ανγκόλα Cavala-1 42,3 ΜΔ 

Ανγκόλα Sulele (South-1) 38,7 ΜΔ 

Ανγκόλα Palanca 40 0,14 

Ανγκόλα Malongo (North) 30 ΜΔ 

Ανγκόλα Malongo (South) 25 ΜΔ 

Ανγκόλα Nemba 38,5 0 

Ανγκόλα Girassol 31,3 ΜΔ 

Ανγκόλα Kuito 20 ΜΔ 

Ανγκόλα Hungo 28,8 ΜΔ 

Ανγκόλα Kissinje 30,5 0,37 

Ανγκόλα Dalia 23,6 1,48 

Ανγκόλα Gimboa 23,7 0,65 

Ανγκόλα Mondo 28,8 0,44 

Ανγκόλα Plutonio 33,2 0,036 

Ανγκόλα Saxi Batuque Blend 33,2 0,36 

Ανγκόλα Xikomba 34,4 0,41 

Αργεντινή Tierra del Fuego 42,4 ΜΔ 
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Αργεντινή Santa Cruz 26,9 ΜΔ 

Αργεντινή Escalante 24 0,2 

Αργεντινή Canadon Seco 27 0,2 

Αργεντινή Hidra 51,7 0,05 

Αργεντινή Medanito 34,93 0,48 

Αρμενία Armenian Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Αυστραλία Jabiru 42,3 0,03 

Αυστραλία Kooroopa (Jurassic) 42 ΜΔ 

Αυστραλία Talgeberry (Jurassic) 43 ΜΔ 

Αυστραλία Talgeberry (Up Cretaceous) 51 ΜΔ 

Αυστραλία Woodside Condensate 51,8 ΜΔ 

Αυστραλία Saladin-3 (Top Barrow) 49 ΜΔ 

Αυστραλία Harriet 38 ΜΔ 

Αυστραλία Skua-3 (Challis Field) 43 ΜΔ 

Αυστραλία Barrow Island 36,8 0,1 

Αυστραλία Northwest Shelf Condensate 53,1 0 

Αυστραλία Jackson Blend 41,9 0 

Αυστραλία Cooper Basin 45,2 0,02 

Αυστραλία Griffin 55 0,03 

Αυστραλία Buffalo Crude 53 ΜΔ 

Αυστραλία Cossack 48,2 0,04 

Αυστραλία Elang 56,2 ΜΔ 

Αυστραλία Enfield 21,7 0,13 

Αυστραλία Gippsland (Bass Strait) 45,4 0,1 

Αζερμπαϊτζάν Azeri Light 34,8 0,15 

Μπαχρέιν Bahrain Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Λευκορωσία Belarus Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Μπενίν Seme 22,6 0,5 

Μπενίν Benin Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Μπελίζ Belize Light Crude 40 ΜΔ 

Μπελίζ Belize Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Βολιβία Bolivian Condensate 58,8 0,1 

Βραζιλία Garoupa 30,5 0,1 

Βραζιλία Sergipano 25,1 0,4 

Βραζιλία Campos Basin 20 ΜΔ 

Βραζιλία Urucu (Upper Amazon) 42 ΜΔ 

Βραζιλία Marlim 20 ΜΔ 

Βραζιλία Brazil Polvo 19,6 1,14 

Βραζιλία Roncador 28,3 0,58 

Βραζιλία Roncador Heavy 18 ΜΔ 

Βραζιλία Albacora East 19,8 0,52 
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Μπρουνέι Seria Light 36,2 0,1 

Μπρουνέι Champion 24,4 0,1 

Μπρουνέι Champion Condensate 65 0,1 

Μπρουνέι Brunei LS Blend 32 0,1 

Μπρουνέι Brunei Condensate 65 ΜΔ 

Μπρουνέι Champion Export 23,9 0,12 

Καμερούν Kole Marine Blend 34,9 0,3 

Καμερούν Lokele 21,5 0,5 

Καμερούν Moudi Light 40 ΜΔ 

Καμερούν Moudi Heavy 21,3 ΜΔ 

Καμερούν Ebome 32,1 0,35 

Καμερούν Cameroon Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Καναδάς Peace River Light 41 ΜΔ 

Καναδάς Peace River Medium 33 ΜΔ 

Καναδάς Peace River Heavy 23 ΜΔ 

Καναδάς Manyberries 36,5 ΜΔ 

Καναδάς Rainbow Light and Medium 40,7 ΜΔ 

Καναδάς Pembina 33 ΜΔ 

Καναδάς Bells Hill Lake 32 ΜΔ 

Καναδάς Fosterton Condensate 63 ΜΔ 

Καναδάς Rangeland Condensate 67,3 ΜΔ 

Καναδάς Redwater 35 ΜΔ 

Καναδάς Lloydminster 20,7 2,8 

Καναδάς Wainwright- Kinsella 23,1 2,3 

Καναδάς Bow River Heavy 26,7 2,4 

Καναδάς Fosterton 21,4 3 

Καναδάς Smiley-Coleville 22,5 2,2 

Καναδάς Midale 29 2,4 

Καναδάς Milk River Pipeline 36 1,4 

Καναδάς Ipl-Mix Sweet 40 0,2 

Καναδάς Ipl-Mix Sour 38 0,5 

Καναδάς Ipl Condensate 55 0,3 

Καναδάς Aurora Light 39,5 0,4 

Καναδάς Aurora Condensate 65 0,3 

Καναδάς Reagan Field 35 0,2 

Καναδάς Synthetic Canada 30,3 1,7 

Καναδάς Cold Lake 13,2 4,1 

Καναδάς Cold Lake Blend 26,9 3 

Καναδάς Canadian Federated 39,4 0,3 

Καναδάς Chauvin 22 2,7 

Καναδάς Gcos 23 ΜΔ 
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Καναδάς Gulf Alberta L & M 35,1 1 

Καναδάς Light Sour Blend 35 1,2 

Καναδάς Lloyd Blend 22 2,8 

Καναδάς Peace River Condensate 54,9 ΜΔ 

Καναδάς Sarnium Condensate 57,7 ΜΔ 

Καναδάς Saskatchewan Light 32,9 ΜΔ 

Καναδάς Sweet Mixed Blend 38 0,5 

Καναδάς Syncrude 32 0,1 

Καναδάς Rangeland — South L & M 39,5 0,5 

Καναδάς Northblend Nevis 34 ΜΔ 

Καναδάς Canadian Common Condensate 55 ΜΔ 

Καναδάς Canadian Common 39 0,3 

Καναδάς Waterton Condensate 65,1 ΜΔ 

Καναδάς Panuke Condensate 56 ΜΔ 

Καναδάς Federated Light and Medium 39,7 2 

Καναδάς Wabasca 23 ΜΔ 

Καναδάς Hibernia 37,3 0,37 

Καναδάς BC Light 40 ΜΔ 

Καναδάς Boundary 39 ΜΔ 

Καναδάς Albian Heavy 21 ΜΔ 

Καναδάς Koch Alberta 34 ΜΔ 

Καναδάς Terra Nova 32,3 ΜΔ 

Καναδάς Echo Blend 20,6 3,15 

Καναδάς Western Canadian Blend 19,8 3 

Καναδάς Western Canadian Select 20,5 3,33 

Καναδάς White Rose 31,0 0,31 

Καναδάς Access 22 ΜΔ 

Καναδάς Premium Albian Synthetic Heavy 20,9 ΜΔ 

Καναδάς Albian Residuum Blend (ARB) 20,03 2,62 

Καναδάς Christina Lake 20,5 3 

Καναδάς CNRL 34 ΜΔ 

Καναδάς Husky Synthetic Blend 31,91 0,11 

Καναδάς Premium Albian Synthetic (PAS) 35,5 0,04 

Καναδάς Seal Heavy (SH) 19,89 4,54 

Καναδάς Suncor Synthetic A (OSA) 33,61 0,178 

Καναδάς Suncor Synthetic H (OSH) 19,53 3,079 

Καναδάς Peace Sour 33 ΜΔ 

Καναδάς Western Canadian Resid 20,7 ΜΔ 

Καναδάς Christina Dilbit Blend 21,0 ΜΔ 

Καναδάς Christina Lake Dilbit 38,08 3,80 

Τσαντ Doba Blend (Early Production) 24,8 0,14 
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Τσαντ Doba Blend (Later Production) 20,8 0,17 

Χιλή Chile Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Κίνα Taching (Daqing) 33 0,1 

Κίνα Shengli 24,2 1 

Κίνα Beibu ΜΔ ΜΔ 

Κίνα Chengbei 17 ΜΔ 

Κίνα Lufeng 34,4 ΜΔ 

Κίνα Xijiang 28 ΜΔ 

Κίνα Wei Zhou 39,9 ΜΔ 

Κίνα Liu Hua 21 ΜΔ 

Κίνα Boz Hong 17 0,282 

Κίνα Peng Lai 21,8 0,29 

Κίνα Xi Xiang 32,18 0,09 

Κολομβία Onto 35,3 0,5 

Κολομβία Putamayo 35 0,5 

Κολομβία Rio Zulia 40,4 0,3 

Κολομβία Orito 34,9 0,5 

Κολομβία Cano-Limon 30,8 0,5 

Κολομβία Lasmo 30 ΜΔ 

Κολομβία Cano Duya-1 28 ΜΔ 

Κολομβία Corocora-1 31,6 ΜΔ 

Κολομβία Suria Sur-1 32 ΜΔ 

Κολομβία Tunane-1 29 ΜΔ 

Κολομβία Casanare 23 ΜΔ 

Κολομβία Cusiana 44,4 0,2 

Κολομβία Vasconia 27,3 0,6 

Κολομβία Castilla Blend 20,8 1,72 

Κολομβία Cupiaga 43,11 0,082 

Κολομβία South Blend 28,6 0,72 

Κονγκό (Μπραζαβίλ) Emeraude 23,6 0,5 

Κονγκό (Μπραζαβίλ) Djeno Blend 26,9 0,3 

Κονγκό (Μπραζαβίλ) Viodo Marina-1 26,5 ΜΔ 

Κονγκό (Μπραζαβίλ) Nkossa 47 0,03 

Κονγκό (Κινσάσα) Muanda 34 0,1 

Κονγκό (Κινσάσα) Congo/Zaire 31,7 0,1 

Κονγκό (Κινσάσα) Coco 30,4 0,15 

Ακτή Ελεφαντοστού Espoir 31,4 0,3 

Ακτή Ελεφαντοστού Lion Cote 41,1 0,101 

Δανία Dan 30,4 0,3 

Δανία Gorm 33,9 0,2 

Δανία Danish North Sea 34,5 0,26 
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Ντουμπάι Dubai (Fateh) 31,1 2 

Ντουμπάι Margham Light 50,3 0 

Ισημερινός Oriente 29,2 1 

Ισημερινός Quito 29,5 0,7 

Ισημερινός Santa Elena 35 0,1 

Ισημερινός Limoncoha-1 28 ΜΔ 

Ισημερινός Frontera-1 30,7 ΜΔ 

Ισημερινός Bogi-1 21,2 ΜΔ 

Ισημερινός Napo 19 2 

Ισημερινός Napo Light 19,3 ΜΔ 

Αίγυπτος Belayim 27,5 2,2 

Αίγυπτος El Morgan 29,4 1,7 

Αίγυπτος Rhas Gharib 24,3 3,3 

Αίγυπτος Gulf of Suez Mix 31,9 1,5 

Αίγυπτος Geysum 19,5 ΜΔ 

Αίγυπτος East Gharib (J-1) 37,9 ΜΔ 

Αίγυπτος Mango-1 35,1 ΜΔ 

Αίγυπτος Rhas Budran 25 ΜΔ 

Αίγυπτος Zeit Bay 34,1 0,1 

Αίγυπτος East Zeit Mix 39 0,87 

Ισημερινή Γουινέα Zafiro 30,3 ΜΔ 

Ισημερινή Γουινέα Alba Condensate 55 ΜΔ 

Ισημερινή Γουινέα Ceiba 30,1 0,42 

Γκαμπόν Gamba 31,8 0,1 

Γκαμπόν Mandji 30,5 1,1 

Γκαμπόν Lucina Marine 39,5 0,1 

Γκαμπόν Oguendjo 35 ΜΔ 

Γκαμπόν Rabi-Kouanga 34 0,6 

Γκαμπόν T'Catamba 44,3 0,21 

Γκαμπόν Rabi 33,4 0,06 

Γκαμπόν Rabi Blend 34 ΜΔ 

Γκαμπόν Rabi Light 37,7 0,15 

Γκαμπόν Etame Marin 36 ΜΔ 

Γκαμπόν Olende 17,6 1,54 

Γκαμπόν Gabonian Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Γεωργία Georgian Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Γκάνα Bonsu 32 0,1 

Γκάνα Salt Pond 37,4 0,1 

Γουατεμάλα Coban 27,7 ΜΔ 

Γουατεμάλα Rubelsanto 27 ΜΔ 

Ινδία Bombay High 39,4 0,2 
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Ινδονησία Minas (Sumatron Light) 34,5 0,1 

Ινδονησία Ardjuna 35,2 0,1 

Ινδονησία Attaka 42,3 0,1 

Ινδονησία Suri 18,4 0,2 

Ινδονησία Sanga Sanga 25,7 0,2 

Ινδονησία Sepinggan 37,9 0,9 

Ινδονησία Walio 34,1 0,7 

Ινδονησία Arimbi 31,8 0,2 

Ινδονησία Poleng 43,2 0,2 

Ινδονησία Handil 32,8 0,1 

Ινδονησία Jatibarang 29 0,1 

Ινδονησία Cinta 33,4 0,1 

Ινδονησία Bekapai 40 0,1 

Ινδονησία Katapa 52 0,1 

Ινδονησία Salawati 38 0,5 

Ινδονησία Duri (Sumatran Heavy) 21,1 0,2 

Ινδονησία Sembakung 37,5 0,1 

Ινδονησία Badak 41,3 0,1 

Ινδονησία Arun Condensate 54,5 ΜΔ 

Ινδονησία Udang 38 0,1 

Ινδονησία Klamono 18,7 1 

Ινδονησία Bunya 31,7 0,1 

Ινδονησία Pamusian 18,1 0,2 

Ινδονησία Kerindigan 21,6 0,3 

Ινδονησία Melahin 24,7 0,3 

Ινδονησία Bunyu 31,7 0,1 

Ινδονησία Camar 36,3 ΜΔ 

Ινδονησία Cinta Heavy 27 ΜΔ 

Ινδονησία Lalang 40,4 ΜΔ 

Ινδονησία Kakap 46,6 ΜΔ 

Ινδονησία Sisi-1 40 ΜΔ 

Ινδονησία Giti-1 33,6 ΜΔ 

Ινδονησία Ayu-1 34,3 ΜΔ 

Ινδονησία Bima 22,5 ΜΔ 

Ινδονησία Padang Isle 34,7 ΜΔ 

Ινδονησία Intan 32,8 ΜΔ 

Ινδονησία Sepinggan — Yakin Mixed 31,7 0,1 

Ινδονησία Widuri 32 0,1 

Ινδονησία Belida 45,9 0 

Ινδονησία Senipah 51,9 0,03 

Ιράν Iranian Light 33,8 1,4 
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Ιράν Iranian Heavy 31 1,7 

Ιράν Soroosh (Cyrus) 18,1 3,3 

Ιράν Dorrood (Darius) 33,6 2,4 

Ιράν Rostam 35,9 1,55 

Ιράν Salmon (Sassan) 33,9 1,9 

Ιράν Foroozan (Fereidoon) 31,3 2,5 

Ιράν Aboozar (Ardeshir) 26,9 2,5 

Ιράν Sirri 30,9 2,3 

Ιράν Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend) 27,1 2,5 

Ιράν Bahr/Nowruz 25,0 2,5 

Ιράν Iranian Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Ιράκ Basrah Light (Pers. Gulf) 33,7 2 

Ιράκ Kirkuk (Pers. Gulf) 35,1 1,9 

Ιράκ Mishrif (Pers. Gulf) 28 ΜΔ 

Ιράκ Bai Hasson (Pers. Gulf) 34,1 2,4 

Ιράκ Basrah Medium (Pers. Gulf) 31,1 2,6 

Ιράκ Basrah Heavy (Pers. Gulf) 24,7 3,5 

Ιράκ Kirkuk Blend (Pers. Gulf) 35,1 2 

Ιράκ N. Rumalia (Pers. Gulf) 34,3 2 

Ιράκ Ras el Behar 33 ΜΔ 

Ιράκ Basrah Light (Red Sea) 33,7 2 

Ιράκ Kirkuk (Red Sea) 36,1 1,9 

Ιράκ Mishrif (Red Sea) 28 ΜΔ 

Ιράκ Bai Hasson (Red Sea) 34,1 2,4 

Ιράκ Basrah Medium (Red Sea) 31,1 2,6 

Ιράκ Basrah Heavy (Red Sea) 24,7 3,5 

Ιράκ Kirkuk Blend (Red Sea) 34 1,9 

Ιράκ N. Rumalia (Red Sea) 34,3 2 

Ιράκ Ratawi 23,5 4,1 

Ιράκ Basrah Light (Turkey) 33,7 2 

Ιράκ Kirkuk (Turkey) 36,1 1,9 

Ιράκ Mishrif (Turkey) 28 ΜΔ 

Ιράκ Bai Hasson (Turkey) 34,1 2,4 

Ιράκ Basrah Medium (Turkey) 31,1 2,6 

Ιράκ Basrah Heavy (Turkey) 24,7 3,5 

Ιράκ Kirkuk Blend (Turkey) 34 1,9 

Ιράκ N. Rumalia (Turkey) 34,3 2 

Ιράκ FAO Blend 27,7 3,6 

Καζακστάν Kumkol 42,5 0,07 

Καζακστάν CPC Blend 44,2 
ΜΔ 

0,54 
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Κουβέιτ Mina al Ahmadi (Kuwait Export) 31,4 2,5 

Κουβέιτ Magwa (Lower Jurassic) 38 ΜΔ 

Κουβέιτ Burgan (Wafra) 23,3 3,4 

Λιβύη Bu Attifel 43,6 0 

Λιβύη Amna (high pour) 36,1 0,2 

Λιβύη Brega 40,4 0,2 

Λιβύη Sirtica 43,3 0,43 

Λιβύη Zueitina 41,3 0,3 

Λιβύη Bunker Hunt 37,6 0,2 

Λιβύη El Hofra 42,3 0,3 

Λιβύη Dahra 41 0,4 

Λιβύη Sarir 38,3 0,2 

Λιβύη Zueitina Condensate 65 0,1 

Λιβύη El Sharara 42,1 0,07 

Μαλαισία Miri Light 36,3 0,1 

Μαλαισία Tembungo 37,5 ΜΔ 

Μαλαισία Labuan Blend 33,2 0,1 

Μαλαισία Tapis 44,3 0,1 

Μαλαισία Tembungo 37,4 0 

Μαλαισία Bintulu 26,5 0,1 

Μαλαισία Bekok 49 ΜΔ 

Μαλαισία Pulai 42,6 ΜΔ 

Μαλαισία Dulang 39 0,037 

Μαυριτανία Chinguetti 28,2 0,51 

Μεξικό Isthmus 32,8 1,5 

Μεξικό Maya 22 3,3 

Μεξικό Olmeca 39 ΜΔ 

Μεξικό Altamira 16 ΜΔ 

Μεξικό Topped Isthmus 26,1 1,72 

Κάτω Χώρες Alba 19,59 ΜΔ 

Ουδέτερη ζώνη Eocene (Wafra) 18,6 4,6 

Ουδέτερη ζώνη Hout 32,8 1,9 

Ουδέτερη ζώνη Khafji 28,5 2,9 

Ουδέτερη ζώνη Burgan (Wafra) 23,3 3,4 

Ουδέτερη ζώνη Ratawi 23,5 4,1 

Ουδέτερη ζώνη Neutral Zone Mix 23,1 ΜΔ 

Ουδέτερη ζώνη Khafji Blend 23,4 3,8 

Νιγηρία Forcados Blend 29,7 0,3 

Νιγηρία Escravos 36,2 0,1 

Νιγηρία Brass River 40,9 0,1 

Νιγηρία Qua Iboe 35,8 0,1 
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Νιγηρία Bonny Medium 25,2 0,2 

Νιγηρία Pennington 36,6 0,1 

Νιγηρία Bomu 33 0,2 

Νιγηρία Bonny Light 36,7 0,1 

Νιγηρία Brass Blend 40,9 0,1 

Νιγηρία Gilli Gilli 47,3 ΜΔ 

Νιγηρία Adanga 35,1 ΜΔ 

Νιγηρία Iyak-3 36 ΜΔ 

Νιγηρία Antan 35,2 ΜΔ 

Νιγηρία OSO 47 0,06 

Νιγηρία Ukpokiti 42,3 0,01 

Νιγηρία Yoho 39,6 ΜΔ 

Νιγηρία Okwori 36,9 ΜΔ 

Νιγηρία Bonga 28,1 ΜΔ 

Νιγηρία ERHA 31,7 0,21 

Νιγηρία Amenam Blend 39 0,09 

Νιγηρία Akpo 45,17 0,06 

Νιγηρία EA 38 ΜΔ 

Νιγηρία Agbami 47,2 0,044 

Νορβηγία Ekofisk 43,4 0,2 

Νορβηγία Tor 42 0,1 

Νορβηγία Statfjord 38,4 0,3 

Νορβηγία Heidrun 29 ΜΔ 

Νορβηγία Norwegian Forties 37,1 ΜΔ 

Νορβηγία Gullfaks 28,6 0,4 

Νορβηγία Oseberg 32,5 0,2 

Νορβηγία Norne 33,1 0,19 

Νορβηγία Troll 28,3 0,31 

Νορβηγία Draugen 39,6 ΜΔ 

Νορβηγία Sleipner Condensate 62 0,02 

Ομάν Oman Export 36,3 0,8 

Παπουασία — Νέα Γουινέα Kutubu 44 0,04 

Περού Loreto 34 0,3 

Περού Talara 32,7 0,1 

Περού High Cold Test 37,5 ΜΔ 

Περού Bayovar 22,6 ΜΔ 

Περού Low Cold Test 34,3 ΜΔ 

Περού Carmen Central-5 20,7 ΜΔ 

Περού Shiviyacu-23 20,8 ΜΔ 

Περού Mayna 25,7 ΜΔ 

Φιλιππίνες Nido 26,5 ΜΔ 
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Φιλιππίνες Philippines Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Κατάρ Dukhan 41,7 1,3 

Κατάρ Qatar Marine 35,3 1,6 

Κατάρ Qatar Land 41,4 ΜΔ 

Ras Al Khaimah Rak Condensate 54,1 ΜΔ 

Ras Al Khaimah Ras Al Khaimah Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Ρωσία Urals 31 2 

Ρωσία Russian Export Blend 32,5 1,4 

Ρωσία M100 17,6 2,02 

Ρωσία M100 Heavy 16,67 2,09 

Ρωσία Siberian Light 37,8 0,4 

Ρωσία E4 (Gravenshon) 19,84 1,95 

Ρωσία E4 Heavy 18 2,35 

Ρωσία Purovsky Condensate 64,1 0,01 

Ρωσία Sokol 39,7 0,18 

Σαουδική Αραβία Light (Pers. Gulf) 33,4 1,8 

Σαουδική Αραβία Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya) 27,9 2,8 

Σαουδική Αραβία Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah) 30,8 2,4 

Σαουδική Αραβία Extra Light (Pers. Gulf) (Berri) 37,8 1,1 

Σαουδική Αραβία Light (Yanbu) 33,4 1,2 

Σαουδική Αραβία Heavy (Yanbu) 27,9 2,8 

Σαουδική Αραβία Medium (Yanbu) 30,8 2,4 

Σαουδική Αραβία Berri (Yanbu) 37,8 1,1 

Σαουδική Αραβία Medium (Zuluf/Marjan) 31,1 2,5 

Σάρζα Mubarek Σάρζα 37 0,6 

Σάρζα Sharjah Condensate 49,7 0,1 

Σινγκαπούρη Rantau 50,5 0,1 

Ισπανία Amposta Marina North 37 ΜΔ 

Ισπανία Casablanca 34 ΜΔ 

Ισπανία El Dorado 26,6 ΜΔ 

Συρία Syrian Straight 15 ΜΔ 

Συρία Thayyem 35 ΜΔ 

Συρία Omar Blend 38 ΜΔ 

Συρία Omar 36,5 0,1 

Συρία Syrian Light 36 0,6 

Συρία Souedie 24,9 3,8 

Ταϊλάνδη Erawan Condensate 54,1 ΜΔ 

Ταϊλάνδη Sirikit 41 ΜΔ 

Ταϊλάνδη Nang Nuan 30 ΜΔ 

Ταϊλάνδη Bualuang 27 ΜΔ 

Ταϊλάνδη Benchamas 42,4 0,12 
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Τρινιδάδ και Τομπάγκο Galeota Mix 32,8 0,3 

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Trintopec 24,8 ΜΔ 

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Land/Trinmar 23,4 1,2 

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Calypso Miscellaneous 30,84 0,59 

Τυνησία Zarzaitine 41,9 0,1 

Τυνησία Ashtart 29 1 

Τυνησία El Borma 43,3 0,1 

Τυνησία Ezzaouia-2 41,5 ΜΔ 

Τουρκία Turkish Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Ουκρανία Ukraine Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Ηνωμένο Βασίλειο Auk 37,2 0,5 

Ηνωμένο Βασίλειο Beatrice 38,7 0,05 

Ηνωμένο Βασίλειο Brae 33,6 0,7 

Ηνωμένο Βασίλειο Buchan 33,7 0,8 

Ηνωμένο Βασίλειο Claymore 30,5 1,6 

Ηνωμένο Βασίλειο S.V. (Brent) 36,7 0,3 

Ηνωμένο Βασίλειο Tartan 41,7 0,6 

Ηνωμένο Βασίλειο Tern 35 0,7 

Ηνωμένο Βασίλειο Magnus 39,3 0,3 

Ηνωμένο Βασίλειο Dunlin 34,9 0,4 

Ηνωμένο Βασίλειο Fulmar 40 0,3 

Ηνωμένο Βασίλειο Hutton 30,5 0,7 

Ηνωμένο Βασίλειο N.W. Hutton 36,2 0,3 

Ηνωμένο Βασίλειο Maureen 35,5 0,6 

Ηνωμένο Βασίλειο Murchison 38,8 0,3 

Ηνωμένο Βασίλειο Ninian Blend 35,6 0,4 

Ηνωμένο Βασίλειο Montrose 40,1 0,2 

Ηνωμένο Βασίλειο Beryl 36,5 0,4 

Ηνωμένο Βασίλειο Piper 35,6 0,9 

Ηνωμένο Βασίλειο Forties 36,6 0,3 

Ηνωμένο Βασίλειο Brent Blend 38 0,4 

Ηνωμένο Βασίλειο Flotta 35,7 1,1 

Ηνωμένο Βασίλειο Thistle 37 0,3 

Ηνωμένο Βασίλειο S.V. (Ninian) 38 0,3 

Ηνωμένο Βασίλειο Argyle 38,6 0,2 

Ηνωμένο Βασίλειο Heather 33,8 0,7 

Ηνωμένο Βασίλειο South Birch 38,6 ΜΔ 

Ηνωμένο Βασίλειο Wytch Farm 41,5 ΜΔ 

Ηνωμένο Βασίλειο Cormorant. North 34,9 0,7 

Ηνωμένο Βασίλειο Cormorant. South (Cormorant «A») 35,7 0,6 

Ηνωμένο Βασίλειο Alba 19,2 ΜΔ 
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Ηνωμένο Βασίλειο Foinhaven 26,3 0,38 

Ηνωμένο Βασίλειο Schiehallion 25,8 ΜΔ 

Ηνωμένο Βασίλειο Captain 19,1 0,7 

Ηνωμένο Βασίλειο Harding 20,7 0,59 

Αλάσκα (ΗΠΑ) ANS ΜΔ ΜΔ 

Κολοράντο (ΗΠΑ) Niobrara ΜΔ ΜΔ 

Νέο Μεξικό (ΗΠΑ) Four Corners ΜΔ ΜΔ 

Βόρεια Ντακότα (ΗΠΑ) Bakken ΜΔ ΜΔ 

Βόρεια Ντακότα (ΗΠΑ) North Dakota Sweet ΜΔ ΜΔ 

Τέξας (ΗΠΑ) WTI ΜΔ ΜΔ 

Τέξας (ΗΠΑ) Eagle Ford ΜΔ ΜΔ 

Γιούτα (ΗΠΑ) Covenant ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Beta ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Carpinteria ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Dos Cuadras ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Hondo ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Hueneme ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Pescado ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Point Arguello ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Point Pedernales ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Sacate ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Santa Clara ΜΔ ΜΔ 

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
(ΗΠΑ) 

Sockeye ΜΔ ΜΔ 

Ουζμπεκιστάν Uzbekistan Miscellaneous ΜΔ ΜΔ 

Βενεζουέλα Jobo (Monagas) 12,6 2 

Βενεζουέλα Lama Lamar 36,7 1 

Βενεζουέλα Mariago 27 1,5 

Βενεζουέλα Ruiz 32,4 1,3 

Βενεζουέλα Tucipido 36 0,3 

Βενεζουέλα Venez Lot 17 36,3 0,9 

Βενεζουέλα Mara 16/18 16,5 3,5 

Βενεζουέλα Tia Juana Light 32,1 1,1 

Βενεζουέλα Tia Juana Med 26 24,8 1,6 

Βενεζουέλα Officina 35,1 0,7 
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Βενεζουέλα Bachaquero 16,8 2,4 

Βενεζουέλα Cento Lago 36,9 1,1 

Βενεζουέλα Lagunillas 17,8 2,2 

Βενεζουέλα La Rosa Medium 25,3 1,7 

Βενεζουέλα San Joaquin 42 0,2 

Βενεζουέλα Lagotreco 29,5 1,3 

Βενεζουέλα Lagocinco 36 1,1 

Βενεζουέλα Boscan 10,1 5,5 

Βενεζουέλα Leona 24,1 1,5 

Βενεζουέλα Barinas 26,2 1,8 

Βενεζουέλα Sylvestre 28,4 1 

Βενεζουέλα Mesa 29,2 1,2 

Βενεζουέλα Ceuta 31,8 1,2 

Βενεζουέλα Lago Medio 31,5 1,2 

Βενεζουέλα Tigre 24,5 ΜΔ 

Βενεζουέλα Anaco Wax 41,5 0,2 

Βενεζουέλα Santa Rosa 49 0,1 

Βενεζουέλα Bombai 19,6 1,6 

Βενεζουέλα Aguasay 41,1 0,3 

Βενεζουέλα Anaco 43,4 0,1 

Βενεζουέλα BCF-Bach/Lag17 16,8 2,4 

Βενεζουέλα BCF-Bach/Lag21 20,4 2,1 

Βενεζουέλα BCF-21,9 21,9 ΜΔ 

Βενεζουέλα BCF-24 23,5 1,9 

Βενεζουέλα BCF-31 31 1,2 

Βενεζουέλα BCF Blend 34 1 

Βενεζουέλα Bolival Coast 23,5 1,8 

Βενεζουέλα Ceuta/Bach 18 18,5 2,3 

Βενεζουέλα Corridor Block 26,9 1,6 

Βενεζουέλα Cretaceous 42 0,4 

Βενεζουέλα Guanipa 30 0,7 

Βενεζουέλα Lago Mix Med. 23,4 1,9 

Βενεζουέλα Larosa/Lagun 23,8 1,8 

Βενεζουέλα Menemoto 19,3 2,2 

Βενεζουέλα Cabimas 20,8 1,8 

Βενεζουέλα BCF-23 23 1,9 

Βενεζουέλα Oficina/Mesa 32,2 0,9 

Βενεζουέλα Aile 13,8 2 

Βενεζουέλα Recon (Venez) 34 ΜΔ 

Βενεζουέλα 102 Tj (25) 25 1,6 

Βενεζουέλα Tjl Cretaceous 39 0,6 
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Βενεζουέλα Tia Juana Pesado (Heavy) 12,1 2,7 

Βενεζουέλα Mesa-Recon 28,4 1,3 

Βενεζουέλα Oritupano 19 2 

Βενεζουέλα Hombre Pintado 29,7 0,3 

Βενεζουέλα Merey 17,4 2,2 

Βενεζουέλα Lago Light 41,2 0,4 

Βενεζουέλα Laguna 11,2 0,3 

Βενεζουέλα Bach/Ceuta Mix 24 1,2 

Βενεζουέλα Bachaquero 13 13 2,7 

Βενεζουέλα Ceuta — 28 28 1,6 

Βενεζουέλα Temblador 23,1 0,8 

Βενεζουέλα Lagomar 32 1,2 

Βενεζουέλα Taparito 17 ΜΔ 

Βενεζουέλα BCF-Heavy 16,7 ΜΔ 

Βενεζουέλα BCF-Medium 22 ΜΔ 

Βενεζουέλα Caripito Blend 17,8 ΜΔ 

Βενεζουέλα Laguna/Ceuta Mix 18,1 ΜΔ 

Βενεζουέλα Morichal 10,6 ΜΔ 

Βενεζουέλα Pedenales 20,1 ΜΔ 

Βενεζουέλα Quiriquire 16,3 ΜΔ 

Βενεζουέλα Tucupita 17 ΜΔ 

Βενεζουέλα Furrial-2 (E. Venezuela) 27 ΜΔ 

Βενεζουέλα Curazao Blend 18 ΜΔ 

Βενεζουέλα Santa Barbara 36,5 ΜΔ 

Βενεζουέλα Cerro Negro 15 ΜΔ 

Βενεζουέλα BCF22 21,1 2,11 

Βενεζουέλα Hamaca 26 1,55 

Βενεζουέλα Zuata 10 15 ΜΔ 

Βενεζουέλα Zuata 20 25 ΜΔ 

Βενεζουέλα Zuata 30 35 ΜΔ 

Βενεζουέλα Monogas 15,9 3,3 

Βενεζουέλα Corocoro 24 ΜΔ 

Βενεζουέλα Petrozuata 19,5 2,69 

Βενεζουέλα Morichal 16 16 ΜΔ 

Βενεζουέλα Guafita 28,6 0,73 

Βιετνάμ Bach Ho (White Tiger) 38,6 0 

Βιετνάμ Dai Hung (Big Bear) 36,9 0,1 

Βιετνάμ Rang Dong 37,7 0,5 

Βιετνάμ Ruby 35,6 0,08 

Βιετνάμ Su Tu Den (Black Lion) 36,8 0,05 

Υεμένη North Yemeni Blend 40,5 ΜΔ 
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Υεμένη Alif 40,4 0,1 

Υεμένη Maarib Lt. 49 0,2 

Υεμένη Masila Blend 30-31 0,6 

Υεμένη Shabwa Blend 34,6 0,6 

Οποιαδήποτε Πισσούχος σχιστόλιθος ΜΔ ΜΔ 

Οποιαδήποτε Σχιστολιθικό πετρέλαιο ΜΔ ΜΔ 

Οποιαδήποτε Φυσικό αέριο: παροχή από πηγή ΜΔ ΜΔ 

Οποιαδήποτε Φυσικό αέριο: από ΥΦΑ ΜΔ ΜΔ 

Οποιαδήποτε Σχιστολιθικό φυσικό αέριο: παροχή από 
πηγή 

ΜΔ ΜΔ 

Οποιαδήποτε Άνθρακας ΜΔ ΜΔ 

 

7. Με την περίπτ. α’ της παρ. 6 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της  παρ. 1 του παραρτήματος 

ΣΤ του ν. 4062/2012, το οποίο έχει ως εξής: 

«1. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει ετησίως τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 3.» 

6. Με την περίπτ. β’ της παρ. 6 καταργούνται οι περιπτ. ε’ και στ’ της παρ. 3 του παραρτήματος 

ΣΤ, οι οποίες έχουν ως εξής: 

«ε) προέλευση, 

στ) τόπος αγοράς» 

7. Με την περίπτ. α’ της παρ. 7 καταργούνται τα υποδείγματα του Παραρτήματος Ζ «Προέλευση 

– Μεμονωμένοι προμηθευτές» , «Προέλευση – Ομάδα προμηθευτών» και «Τόπος αγοράς», τα 

οποία έχουν ως εξής:  

Προέλευση-Μεμονωμένοι προμηθευτές 

Καταχώριση 
1 

συστατικό F.1 Καταχώριση 
1 

συστατικό F.n Καταχώριση 
k 

συστατικό F.1 Καταχώριση 
k 

συστατικό F.n 

Εμπορική 
ονομασία 

πρώτης ύλης 

Πυκνότη
τα 

API (3)  

Τόνοι Εμπορική 
ονομασία 

πρώτης ύλης 

Πυκνότ
ητα 

API (3) 

Τόνοι Εμπορική 
ονομασία 

πρώτης ύλης 

Πυκνότητα 
API (3) 

Τόνοι Εμπορική 
ονομασία 

πρώτης ύλης 

Πυκνότητα 
API (3) 

Τόνοι 

                        

                        

                        

                        

 

Καταχώριση 
1 

συστατικό B.1 Καταχώριση 
1 

συστατικό B.m Καταχώριση 
k 

συστατικό B.1 Καταχώριση 
k 

συστατικό B.m 
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Βιολογική 
οδός 

Πυκνότητ
α API (3) 

Τόνο
ι 

Βιολογική 
οδός 

Πυκνότητ
α API (3) 

Τόνο
ι 

Βιολογική 
οδός 

Πυκνότητ
α API (3) 

Τόνο
ι 

Βιολογική 
οδός 

Πυκνότητ
α API (3) 

Τόνο
ι 

                        

                        

                        

                        

 

Προέλευση-Ομάδα προμηθευτών 

Καταχώρισ
η l 

συστατικό F.1 Καταχώρισ
η l 

συστατικό F.n Καταχώριση 
X 

συστατικό F.1 Καταχώριση 
X 

συστατικό F.n 

Εμπορική 
ονομασία 

πρώτη ύλης 

Πυκνότητ
α API (3) 

Τόνο
ι 

Εμπορική 
ονομασία 

πρώτη ύλης 

Πυκνότητ
α API (3) 

Τόνο
ι 

Εμπορική 
ονομασία 

πρώτη ύλης 

Πυκνότητ
α API (3) 

Τόνο
ι 

Εμπορική 
ονομασία 

πρώτη ύλης 

Πυκνότητ
α API (3) 

Τόνο
ι 

                        

                        

                        

                        

 

Κατά- 

χώριση l 

συστατικό B.1 Κατά-
χώριση l 

συστατικό B.m Κατά-
χώριση X 

συστατικό B.1 Κατά-
χώριση X 

συστατικό B.m 

Βιολογική 
οδός 

Πυκνότη
τα 

API (3) 

Τόνοι Βιολογική 
οδός 

Πυκνότητα 
API (3) 

Τόνοι Βιολογική 
οδός 

Πυκνότητα 
API (3) 

Τόνοι Βιολογική 
οδός 

Πυκνότητα 
API (3) 

Τόνοι 

                        

                        

                        

                        

 

Τόπος αγοράς 

Καταχώριση Συστατικό Ονόματα 
διυλιστηρίων/ 

μονάδων 
επεξεργασίας 

Χώρα Ονόματα 
διυλιστηρίων/ 

μονάδων 
επεξεργασίας 

Χώρα Ονόματα 
διυλιστηρίων/ 

μονάδων 
επεξεργασίας 

Χώρα Ονόματα 
διυλιστηρίω

ν/ 

μονάδων 
επεξεργασία

Χώρα 
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ς 

1 F.1                 

1 F.n                 

1 B.1                 

1 B.m                 

k F.1                 

k F.n                 

k B.1                 

k B.m                 

l F.1                 

l F.n                 

l B.1                 

l B.m                 

X F.1                 

X F.n                 

X B.1                 

X B.m                 

 

8. Με την περίπτ. β’ της παρ. 7 καταργούνται οι παρ. 8 και 9 των σημειώσεων του 

υποδείγματος του Παραρτήματος ΣΤ, οι οποίες έχουν ως εξής: 

«8. Η προέλευση ορίζεται στα σημεία 2 και 4 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ. 

9. Ο τόπος αγοράς ορίζεται στα σημεία 3 και 4 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ.» 

 

 

Άρθρο 83 

Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) 
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Με την παρούσα διάταξη τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6α του άρθρου 

21 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 128 του ν. 

4495/2017 (Α΄167) και τροποποιήθηκε το άρθρο 52 του ν. 4546/2018 (Α΄101), το 

οποίο έχει ως εξής: 

«Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2018.» 

 

Άρθρο 84 

Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) 

Με το άρθρο 84 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 

4442/2016, το οποίο έχει ως εξής: 

«Στην περίπτωση που δεν προκύπτει συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις 

γης απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία κατά παρέκκλιση των διατάξεων των 

άρθρων 5, 7 και 48Β συνίστανται στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης.» 

 

Άρθρο 85 

Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

Με το άρθρο 77 αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011, Β’ 1227), η 

οποία έχει ως εξής: 

«9. Κατ’ εξαίρεση, ο έλεγχος για τα έργα έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικών 

υδρογονανθράκων, ασκείται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.» 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµι-
κού δυναµικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησια-
κός διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος Μέρους (άρθρα 1 έως 24, εί-
ναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ορθολογική
αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού της Χώρας. 
Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού θεωρείται η έ-

ρευνα, η εκµετάλλευση και η διαχείρισή του. Η αξιοποίη-
ση του γεωθερµικού δυναµικού, ως ανανεώσιµης πηγής
ενέργειας, προωθεί τη βιώσιµη ανάπτυξη και εξυπηρετεί
το δηµόσιο συµφέρον. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, µπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, ότι, το δι-
καίωµα διαχείρισης και εκµετάλλευσης του γεωθερµικού
δυναµικού κατισχύει του δικαιώµατος εκµετάλλευσης
άλλων µεταλλευτικών ή λατοµικών ορυκτών, εφόσον κα-
τά την κρίση του η συγκεκριµένη αξιοποίηση του γεω-
θερµικού δυναµικού είναι µεγαλύτερης σηµασίας για την
εθνική οικονοµία.

Άρθρο 2
Ορισµοί

1. Για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα
1 έως 24) ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α) Ενιαία Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευ-

νών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε): το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
που συστήνεται µε το άρθρο 25.
β) Γεωθερµικό δυναµικό (ΓΘΔ): είναι το σύνολο των

γηγενών φυσικών θερµών ρευστών, επιφανειακών ή υ-
πογείων, και της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατι-
σµών, που η θερµοκρασία τους υπερβαίνει τους 30°C.
γ) Γεωθερµικό πεδίο: είναι ο ενιαίος µεταλλευτικός

χώρος µέσα στον οποίο έχει εντοπιστεί γεωθερµικό δυ-
ναµικό.
δ) Περιοχή γεωθερµικού ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ): είναι

ο ευρύτερος χώρος µέσα στον οποίο υπάρχουν ενδεί-
ξεις παρουσίας γεωθερµικού δυναµικού θερµοκρασίας έ-
ως 90°C.
ε) Προϊόν του γεωθερµικού δυναµικού: θεωρείται το α-

ξιοποιήσιµο θερµοενεργειακό του περιεχόµενο.
στ) Παραπροϊόντα του γεωθερµικού δυναµικού: θεω-

ρούνται άλλα προϊόντα που συµπαράγονται κατά την εκ-
µετάλλευση εκτός από το θερµοενεργειακό περιεχόµε-
νο του γεωθερµικού δυναµικού.
ζ) Υποπροϊόν του γεωθερµικού δυναµικού: θεωρείται

το γεωθερµικό ρευστό που αποµένει, ύστερα από την α-
πόληψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊ-
όντων.
η) Εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού: αποτε-

λεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν
στην παραγωγική (άντληση) απόληψη του προϊόντος και
παραπροϊόντων και την ασφαλή διάθεση του υποπροϊό-
ντος.
θ) Διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού: αποτελεί

το σύνολο των δραστηριοτήτων που ρυθµίζουν την εκµε-
τάλλευση του γεωθερµικού ρευστού από τα υπόγεια γε-
ωθερµικά συστήµατα, µε σκοπό τη βιώσιµη – ορθολογική
και ολοκληρωµένη αξιοποίησή του. Η διαχείριση αναφέ-
ρεται στο σύνολο του γεωθερµικού πεδίου. 

2. Τα γεωθερµικά πεδία διακρίνονται ως τοπικού και ε-
θνικού ενδιαφέροντος. Στα τοπικού ενδιαφέροντος η
θερµοκρασία του προϊόντος κυµαίνεται από 30°C έως
και 90°C. Στα εθνικού ενδιαφέροντος η θερµοκρασία του
προϊόντος υπερβαίνει τους 90°C.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά προκειµένου
µια περιοχή να χαρακτηριστεί ως γεωθερµικό πεδίο ή ως
περιοχή γεωθερµικού ενδιαφέροντος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ύστερα από γνώµη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., γίνεται ο
χαρακτηρισµός κάθε γεωθερµικού πεδίου και η υπαγωγή
του σε κατηγορία τοπικού ή εθνικού ενδιαφέροντος,,
σύµφωνα µε τα εκάστοτε διαθέσιµα στοιχεία. Η απόφα-
ση αυτή τροποποιείται, εφόσον αυτό απαιτείται από νεό-
τερα στοιχεία. Η τροποποίηση γίνεται ύστερα από γνώ-
µη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και συναξιολόγηση των νεότερων
στοιχείων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, µετά τη δηµοσιοποίηση του σχεδίου ανάπτυ-
ξης του άρθρου 7, γίνεται ο χαρακτηρισµός µίας περιο-
χής ως περιοχής γεωθερµικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Το γεωθερµικό δυναµικό θεωρείται µεταλλευτικό ο-
ρυκτό, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν.δ. 210/1973 (A΄ 277).

2. Τα δικαιώµατα έρευνας, εκµετάλλευσης και διαχεί-
ρισης του γεωθερµικού δυναµικού, ανήκουν, σύµφωνα
µε το άρθρο 143 του ν.δ. 210/1973, µόνο στο Δηµόσιο
και ασκούνται από το ίδιο ή εκµισθώνονται. 

3. Οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και γενικό-
τερα της µεταλλευτικής νοµοθεσίας εφαρµόζονται και
για το γεωθερµικό δυναµικό, εκτός αν ορίζεται διαφορε-
τικά µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1
έως 24).

4. Η αδειοδότηση εγκαταστάσεων για την περαιτέρω
αξιοποίηση του ενεργειακού προϊόντος ή των παραπροϊ-
όντων δεν ρυθµίζεται από τις διατάξεις του παρόντος
Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24). 

Άρθρο 4
Αρµοδιότητα άσκησης των δικαιωµάτων έρευνας, 

εκµετάλλευσης και διαχείρισης 
γεωθερµικού δυναµικού

Η έρευνα, διαχείριση και εκµετάλλευση του γεωθερµι-
κού δυναµικού, µε εξαίρεση τα πεδία τοπικού ενδιαφέ-
ροντος και τις ΠΓΘΕ, υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έρευνα, δια-
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χείριση και εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού
σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ υπάγεται
στην αρµοδιότητα του συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης. 

Άρθρο 5
Εκµίσθωση των δικαιωµάτων έρευνας, εκµετάλλευσης

και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού 
στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος 

και τις µη χαρακτηρισµένες περιοχές

1. Η εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας, διαχείρισης
και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού στα πεδία ε-
θνικού ενδιαφέροντος και τις µη χαρακτηρισµένες πε-
ριοχές γίνεται ύστερα από διαγωνισµό µε προσφορές.

2. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευ-
νας, ο συναγωνισµός µεταξύ των διαγωνιζοµένων κρίνε-
ται µε βάση τις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών ε-
ντός του υπό µίσθωση χώρου, το είδος των ερευνών, τη
σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση µε τον χρόνο εκτέ-
λεσής τους και την πραγµατοποίηση των σχετικών δαπα-
νών, καθώς επίσης και µε την ικανότητα περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης, την εµπειρία και τη δυνατότητα του δια-
γωνιζοµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που α-
ναλαµβάνει.

3. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του δικαιώµατος εκµε-
τάλλευσης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης, ο συναγω-
νισµός µεταξύ των διαγωνιζοµένων κρίνεται µε βάση το
ύψος του Προϋπολογισµού, τη βιωσιµότητα της προτει-
νόµενης επένδυσης, την εµπειρία και τον βαθµό ορθολο-
γικής διαχείρισης του γεωθερµικού πεδίου, σύµφωνα µε
την οικονοµοτεχνική µελέτη που υποβάλλεται µε την
προσφορά για αξιολόγηση, καθώς επίσης και µε την ικα-
νότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη δυνατότητα
του διαγωνιζοµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
που αναλαµβάνει.

4. Η διάρκεια της µίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας
ορίζεται µέχρι πέντε (5) έτη µε δικαίωµα µονοµερούς πα-
ράτασης από τον µισθωτή για δύο (2) επιπλέον έτη, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 9.

5. Η διάρκεια µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευ-
σης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται µέχρι
τριάντα (30) έτη, µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης α-
πό τον µισθωτή µέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία
εκµίσθωσης των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 δι-
καιωµάτων. 
Η απόφαση αυτή, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει: 
α) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του δια-

γωνισµού,
β) τα κριτήρια επιλογής του µισθωτή και την προτεραι-

ότητά τους,
γ) τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στον διαγωνι-

σµό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης,
δ) τον καθορισµό της ιδιότητας των µελών της Επιτρο-

πής Αξιολόγησης των προσφορών,
ε) τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές των µελε-

τών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι µισθωτές,
στ) τον τρόπο καθορισµού των ελάχιστων και αναλογι-

κών µισθωµάτων και προκειµένου για το προϊόν οφείλει
να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόµενης ενέργειας ή
του ενεργειακού περιεχοµένου, 
ζ) τα στοιχεία και τις µελέτες που υποβάλλουν οι υπο-

ψήφιοι µισθωτές,
η) τους ειδικότερους όρους της σύµβασης,
θ) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της

τήρησης των όρων της σύµβασης, κατάπτωσης εγγυητι-
κών επιστολών και λύσης της σύµβασης.

7. Οι προσφορές που υποβάλλονται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, αξιολογούνται από πενταµελή Επιτροπή
Αξιολόγησης που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην επιτροπή συµ-
µετέχει ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος της
Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Η εκµίσθωση διενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από
γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

8. Εφόσον, µετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου
που καθορίζεται στη µισθωτική σύµβαση, πιστοποιηθεί
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας γεωθερµικό πεδίο µε βεβαιωµένα χαρακτηριστικά και
υποβληθεί µέσα σε τρεις (3) µήνες από τον µισθωτή, οι-
κονοµοτεχνική µελέτη εκµετάλλευσης του πεδίου, εκµι-
σθώνεται σε αυτόν και το δικαίωµα εκµετάλλευσης ή εκ-
µετάλλευσης και διαχείρισης, εκτός αν η µελέτη κριθεί
από τον εκµισθωτή, µε αιτιολογηµένη απόφαση, ως ανα-
κριβής, ανεπαρκής ή και µη συµφέρουσα. Στην περίπτω-
ση αυτή, εφόσον στην πρόταση του µισθωτή εντοπίζεται
πρόβληµα ορθολογικής εκµετάλλευσης ή εκµετάλλευση
που δεν αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητες του πεδίου,
ο εκµισθωτής προτείνει σχέδιο ορθολογικής εκµετάλ-
λευσης του πεδίου, το οποίο υποχρεούται να τηρήσει ο
µισθωτής µε την κατασκευή των σχετικών υποδοµών, ώ-
στε να είναι δυνατή η πληρέστερη αξιοποίηση του πεδί-
ου και από τρίτους, αφού προηγηθεί σχετική µισθωτική
διαδικασία από τον ίδιο εκµισθωτή. Αν ο µισθωτής δια-
φωνήσει µε την πρόταση του εκµισθωτή, επέρχετα, αυ-
τοδικαίως, λύση της µίσθωσης και ακολουθείται η διαδι-
κασία της παραγράφου 1. 

9. Η έρευνα µπορεί να συνυπάρχει µε την εκµετάλλευ-
ση. Πιλοτική εκµετάλλευση κατά τη διάρκεια της έρευ-
νας είναι δυνατή, εφόσον έχει εντοπιστεί γεωθερµικό
δυναµικό, µε την καταβολή σχετικού µισθώµατος. Στην
περίπτωση αυτή, εκµισθώνεται το δικαίωµα διαχείρισης
και εκµετάλλευσης του καταρχήν εντοπισµένου πεδίου,
µε την αίρεση της έκπτωσης στην περίπτωση µη ολοκλή-
ρωσης της έρευνας, ενώ ο µισθωτής οφείλει να υλοποιή-
σει τα υπόλοιπα απαιτούµενα που προβλέπονται στην ι-
σχύουσα σύµβαση µίσθωσης για έρευνα. Ύστερα από αί-
τηση του µισθωτή, η σύµβαση µίσθωσης για έρευνα µπο-
ρεί να παραταθεί για ένα (1) ακόµα έτος, πέραν του µέ-
γιστου προβλεπόµενου στην παράγραφο 4 χρόνου.

10. Ο εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα αξιοποίησης
περίσσειας γεωθερµικού δυναµικού.

11. Ο µισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύµβα-
σης, οφείλει να εφοδιαστεί µε τις άδειες και εγκρίσεις
που απαιτούνται για την άσκηση κάθε δραστηριότητας. 

12. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η µίσθωση του
δικαιώµατος διαχείρισης, αυτό εκµισθώνεται υποχρεωτι-
κά µαζί µε το δικαίωµα εκµετάλλευσης. Σε περίπτωση µί-
σθωσης και της διαχείρισης, ο εκµισθωτής διατηρεί το
δικαίωµα παρεµβάσεων για λόγους δηµόσιου συµφέρο-
ντος.

13. Η διενέργεια γεωθερµικών ερευνών του Δηµοσίου
µέσω διάνοιξης γεωτρήσεων και εκτέλεσης δοκιµαστι-
κών αντλήσεων υλοποιείται κατά προτεραιότητα από
την Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Σε δηµόσιους ερευνητικούς φορείς, ιν-
στιτούτα και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα επιτρέπεται η διενέρ-
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γεια παρόµοιων ερευνών, ύστερα από έγκριση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος µπορεί
να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται ύστερα α-
πό εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., το οποίο οφείλει να την κα-
ταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µέσα σε δύο (2) µήνες από την παραλαβή του αιτήµατος,
άλλως η εισήγηση δεν λαµβάνεται υπόψη. Τα αποτελέ-
σµατα των ερευνών αυτών διατίθενται στο σύνολό τους
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την
Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Οι δραστηριότητες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. δεν περιο-
ρίζονται από την παρούσα διάταξη.

Άρθρο 6
Εκµίσθωση των δικαιωµάτων έρευνας, εκµετάλλευσης

και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού 
στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ

1. Η εκµίσθωση των δικαιωµάτων έρευνας, διαχείρισης
και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού στα πεδία
τοπικού ενδιαφέροντος και ΠΓΘΕ γίνεται, ύστερα από
διαγωνισµό µε προσφορές. Η εκµίσθωση της έρευνας
και της εκµετάλλευσης µπορεί να γίνεται και ύστερα από
δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ύστερα
από αίτηση ενδιαφεροµένου.

2. Για την εκµίσθωση της έρευνας, εκµετάλλευσης ή
εκµετάλλευσης και διαχείρισης, ύστερα από διαγωνισµό
ή δηµόσια πρόκληση, εφαρµόζονται αναλόγως οι παρά-
γραφοι 2 και 3 του άρθρου 5.

3. Η διάρκεια της µίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας
ορίζεται µέχρι τρία (3) έτη µε δικαίωµα µονοµερούς πα-
ράτασης από τον µισθωτή για ένα (1) επιπλέον έτος. 

4. Η διάρκεια µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευ-
σης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται µέχρι
τριάντα (30) έτη, µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης α-
πό τον µισθωτή µέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη. 

5. Σε περίπτωση αίτησης ενδιαφεροµένου, η αρµόδια
υπηρεσία προχωρεί σε δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, η οποία δηµοσιοποιείται µε ανάρτηση
στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας, καθώς και στον ι-
στότοπό της. Η πρόσκληση αποστέλλεται και στον δήµο
ή στους δήµους εντός των ορίων του οποίου ή των οποί-
ων βρίσκεται το γεωθερµικό πεδίο ή η ΠΓΘΕ προς µί-
σθωση, ο οποίος οφείλει να τη δηµοσιεύσει µε ανάρτηση
στο οικείο δηµοτικό κατάστηµα, καθώς και στον ιστότο-
πό του, µε αποκλειστική του ευθύνη.

6. Η αίτηση της παραγράφου 5 συνοδεύεται, επί ποινή
απαραδέκτου, µε σφραγισµένη προσφορά και παράβο-
λο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας.

7. Το χρονικό διάστηµα για την υποβολή ενδιαφέρο-
ντος και προσφορών ορίζεται στις τριάντα (30) ηµέρες
από την ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος στον ιστότοπο της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία
εκµίσθωσης των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 δι-
καιωµάτων. 
Η απόφαση αυτή, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει: 
α) θέµατα σχετικά µε τις ενέργειες της Αποκεντρωµέ-

νης Διοίκησης για τη διαχείριση των πεδίων, όπως την
εκπόνηση διαχειριστικών µελετών ανά γεωθερµικό πε-
δίο, 

β) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του δια-
γωνισµού, καθώς και της δηµόσιας πρόσκλησης,
γ) τα κριτήρια επιλογής του µισθωτή και την προτεραι-

ότητά τους,
δ) τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στον διαγωνι-

σµό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, 
ε) τον καθορισµό της ιδιότητας των µελών της Επιτρο-

πής Αξιολόγησης των προσφορών,
στ) τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές των µελε-

τών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι µισθωτές, 
ζ) τον τρόπο καθορισµού των ελάχιστων και αναλογι-

κών µισθωµάτων, καθώς και για το προϊόν, το οποίο πρέ-
πει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόµενης ενέργειας
ή του ενεργειακού περιεχοµένου,
η) τα στοιχεία και τις µελέτες που υποβάλλουν οι υπο-

ψήφιοι µισθωτές, 
θ) τους ειδικότερους όρους της σύµβασης, 
ι) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τή-

ρησης των όρων της σύµβασης, της κατάπτωσης εγγυη-
τικών επιστολών και της λύσης της σύµβασης. 

9. Οι προσφορές που υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες της παραγράφου 1 αξιολογούνται από πε-
νταµελή Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του
συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και
στην οποία µπορεί να συµµετέχει εκπρόσωπος της
Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Η εκµίσθωση διενεργείται µε απόφαση του
συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από
γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

10. Οι παράγραφοι 8 έως 12 του άρθρου 5 εφαρµόζο-
νται και στις µισθώσεις αρµοδιότητας του συντονιστή
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

11. Η Αποκεντρωµένη Διοίκηση µπορεί να εκµισθώνει
το δικαίωµα έρευνας σε τµήµα των γεωθερµικών πεδίων
ή περιοχών γεωθερµικού ενδιαφέροντος, µε σκοπό µόνο
το δικαίωµα εκµετάλλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το
δικαίωµα της διαχείρισης παραµένει υποχρεωτικά στην
Αποκεντρωµένη Διοίκηση.

12. Η κατασκευή, συντήρηση και αντικατάσταση έργου
εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού παλαιού έργου
από νεώτερο δεν θεωρείται έρευνα, αλλά εντάσσεται
στο πλαίσιο της εκµετάλλευσης. 

13. Η διενέργεια γεωθερµικών ερευνών του Δηµοσίου
µέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή και εκτέλεσης δοκιµαστι-
κών αντλήσεων υλοποιείται κατά προτεραιότητα από
την Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Σε δηµόσιους ερευνητικούς φορείς, σε
ινστιτούτα και σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα επιτρέπεται η
διενέργεια παρόµοιων ερευνών, ύστερα από έγκριση του
συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο ο-
ποίος, µπορεί να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δί-
δεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., το ο-
ποίο οφείλει να την καταθέσει στην οικεία Αποκεντρω-
µένη Διοίκηση µέσα σε δύο (2) µήνες από την παραλαβή
του αιτήµατος, άλλως δεν λαµβάνεται υπόψη. Τα αποτε-
λέσµατα των ερευνών αυτών διατίθενται στο σύνολό
τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Οι
δραστηριότητες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. δεν περιορίζονται από
την παρούσα διάταξη.

14. Κάτοχοι νόµιµων γεωτρήσεων µε θερµοκρασία
ρευστού µεταξύ 30 και 90oC, που έχουν ανορυχθεί ε-
κτός περιοχών γεωθερµικού ενδιαφέροντος, µπορεί να
µισθώσουν το εντοπιζόµενο σε αυτές γεωθερµικό δυνα-
µικό για ίδια χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος. Στην περίπτωση αυτή, η οικεία Αποκεντρωµένη Δι-
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οίκηση οφείλει µέσα σε ένα εξάµηνο από την εκµίσθωσή
τους να υποβάλλει τροποποιηµένο σχέδιο ανάπτυξης,
για να εντάξει την περιοχή αυτή στις περιοχές γεωθερµι-
κού ενδιαφέροντος. 

15. Ο µισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύµβα-
σης, οφείλει να εφοδιαστεί µε τις άδειες και εγκρίσεις
που απαιτούνται για την άσκηση κάθε δραστηριότητας. 

16. Σε περίπτωση µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλ-
λευσης γεωθερµικού δυναµικού για τον σκοπό κάλυψης
θερµικών αναγκών δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθµών, σχολικών µονάδων πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κέ-
ντρων υγείας και νοσοκοµείων, δηµόσιου ενδιαφέρο-
ντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για την εξυπηρέ-
τηση κοινωφελούς σκοπού, δεν εφαρµόζονται οι παρά-
γραφοι 1α και 1γ του άρθρου 8. 

Άρθρο 7
Σχέδιο ανάπτυξης

1. Η αποκεντρωµένη διοίκηση ενηµερώνει, στις ενενή-
ντα (90) πρώτες  ηµέρες κάθε έτους το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για τα πε-
πραγµένα του προηγούµενου έτους, σχετικά µε την έ-
ρευνα και εκµετάλλευση γεωθερµικού δυναµικού στα
πεδία και τις ΠΓΘΕ που βρίσκονται στο σύνολό τους ή
κατά το µεγαλύτερο ποσοστό επιφανειακής κατανοµής
στη χωρική της αρµοδιότητα. 

2α. Η αποκεντρωµένη Διοίκηση οφείλει να καταθέτει
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σχέδιο Α-
νάπτυξης Γεωθερµικού Δυναµικού (ΣΑΓΔ) κάθε πέντε (5)
έτη και εκτάκτως µέσα στην πενταετία, όποτε το κρίνει
σκόπιµο. Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις έ-
ρευνας και εκµετάλλευσης όπως, ιδίως, αίτηµα καθορι-
σµού νέων ΠΓΘΕ ή αύξησης του προς εκµετάλλευση δυ-
ναµικού σε ένα γεωθερµικό πεδίο. Το ΣΑΓΔ κοινοποιείται
από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση και στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε, η
οποία οφείλει να το αξιολογήσει και να προτείνει τροπο-
ποιήσεις επί τεχνικών θεµάτων µέσα σε δύο (2) µήνες α-
πό τη λήψη του. Η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση οφεί-
λει να ενσωµατώσει στο ΣΑΓΔ τις τροποποιήσεις που
πρότεινε η Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Με απόφαση του συντονιστή Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης, το ΣΑΓΔ δηµοσιοποιείται µε
ανάρτησή του στον ιστότοπο της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης και αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, για να αναρτηθεί και στον ιστότοπο του
Υπουργείου. Το ΣΑΓΔ ισχύει µέχρι την τροποποίησή του
ή την έγκριση νέου ΣΑΓΔ από την ηµεροµηνία ανάρτη-
σής του στον ιστότοπο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. 
β. Αν το ΣΑΓΔ περιλαµβάνει νέες ΠΓΘΕ, για τις οποίες

δεν έχει εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισµού τους, το Τµή-
µα του Σχεδίου, που αφορά τις περιοχές αυτές, δεν δη-
µοσιοποιείται και δεν αναρτάται. Όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία χαρακτηρισµού των ΠΓΘΕ από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Τµήµα αυτό του σχεδί-
ου ενσωµατώνεται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση
στο αρχικό ΣΑΓΔ και, µε απόφαση του συντονιστή Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης, το ΣΑΓΔ αναρτάται στον ιστό-
τοπο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποστέλλεται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να α-
ναρτηθεί και στον ιστότοπο του Υπουργείου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-

νέργειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που
πρέπει να περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενηµερώσεις
της παραγράφου 1, καθώς και στα σχέδια ανάπτυξης
των παράγρφων 2α και 2β, στα οποία πρέπει υποχρεωτι-
κά να περιλαµβάνονται η επέκταση των περιοχών εκµε-
τάλλευσης και η αλλαγή του αξιοποιήσιµου γεωθερµικού
δυναµικού ανά περιοχή. 

4. Οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις οφείλουν να υποβά-
λουν το πρώτο ΣΑΓΔ εντός πενταετίας από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα µισθωτών 

γεωθερµικού δυναµικού

1. Ο µισθωτής γεωθερµικού δυναµικού υποχρεούται, ι-
δίως, για την: 
α) Κατάθεση εγγυητικών επιστολών εκπλήρωσης των

όρων της σύµβασης. 
β) Εκτέλεση και πιστή εφαρµογή των ερευνητικών

προγραµµάτων και µελετών των άρθρων 5 και 6, όπως ο-
ρίζεται στους όρους των σχετικών συµβάσεων.
γ) Καταβολή στο Ελληνικό Δηµόσιο ετήσιου αναλογι-

κού µισθώµατος και ελάχιστου αναλογικού µισθώµατος.
Το ετήσιο αναλογικό µίσθωµα συµψηφίζεται µε το αντί-
στοιχο ελάχιστο αναλογικό της ίδιας δωδεκάµηνης χρο-
νικής περιόδου.
Ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ετήσιο α-

ναλογικό µίσθωµα από την έναρξη της εκµετάλλευσης.
Ο µισθωτής οφείλει επίσης να καταβάλλει το ελάχιστο
αναλογικό µίσθωµα µετά την παρέλευση δύο (2) ετών α-
πό την υπογραφή της σύµβασης.
Το ετήσιο αναλογικό µίσθωµα υπολογίζεται µε βάση

την καταναλισκόµενη ενέργεια, ενώ το ελάχιστο αναλο-
γικό καταβάλλεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
της προβλεπόµενης από τη σύµβαση κατανάλωσης.
Μίσθωµα δεν καταβάλλεται κατά την περίοδο της έ-

ρευνας, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρ-
θρου 5. 
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού των ετή-

σιων αναλογικών µισθωµάτων του γεωθερµικού δυναµι-
κού βεβαιώνεται υπέρ του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α. στην
περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η εκµετάλλευση, εκτός
αν µισθωτής είναι ο Ο.Τ.Α..
Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού των ετή-

σιων αναλογικών µισθωµάτων του γεωθερµικού δυναµι-
κού βεβαιώνεται υπέρ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για την εξασφάλι-
ση της διαχρονικής παρακολούθησης των γεωθερµικών
πεδίων µε στόχο την εξασφάλιση της αειφορίας και της
προστασίας του περιβάλλοντος.
Στην περίπτωση των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος

και στις ΠΓΘΕ, τα µισθώµατα αποδίδονται στο Δηµόσιο,
εγγράφονται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) που
συνιστάται στον Κρατικό Προϋπολογισµό και διατίθενται
αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση
για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων.
δ) Καταβολή στο Ελληνικό Δηµόσιο αναλογικού µι-

σθώµατος και για κάθε παραπροϊόν, εφόσον αυτό αξιο-
ποιείται για εµπορική ή βιοµηχανική χρήση. Ο υπολογι-
σµός του µισθώµατος γίνεται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Η υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος για

102



τα παραπροϊόντα υφίσταται από την έναρξη της εκµε-
τάλλευσης του παραπροϊόντος,
ε) Τοποθέτηση καταγραφικών και ορθή λειτουργία αυ-

τών, σύµφωνα µε τη σύµβαση µε τον εκµισθωτή και µε
τις γενικές προδιαγραφές που έχει ορίσει η Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
και την απόδοση στο Δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης
και της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. των απαιτούµενων, για τη διαχείριση
ή τον έλεγχο της διαχείρισης του πεδίου, στοιχείων.
Αν δεν υποβληθούν τα στοιχεία του προηγούµενου ε-

δαφίου ή υποβληθούν αναληθή στοιχεία, ο µισθωτής τι-
µωρείται µε πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται
στη σύµβαση και δεν µπορεί να είναι µικρότερο των πε-
ντακοσίων (500) ευρώ και µεγαλύτερο των δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ σε περίπτωση αρµοδιότητας του συντονι-
στή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ενώ, σε περίπτωση αρ-
µοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) ευ-
ρώ και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου εκ-

µισθωτή. Στη περίπτωση που εκµισθωτής είναι ο συντο-
νιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, καταβάλλεται
στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της περίπτωσης γ΄ και διατίθε-
ται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκη-
ση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων. 
στ) Ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος. 
ζ) Εφαρµογή, κατά τη διενέργεια των ερευνητικών ερ-

γασιών και των εργασιών εκµετάλλευσης (παραγωγή
προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων) των δια-
τάξεων του Κανονισµού Γεωθερµικών Εργασιών και του
Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.
η) Λήψη των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµο-

θεσία διοικητικών αδειών και εγκρίσεων, πριν από κάθε
επέµβαση, είτε κατά την έρευνα είτε κατά την εκµετάλ-
λευση. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τον υπολογι-
σµό, την καταβολή και τη διάθεση των µισθωµάτων.

2. Ο µισθωτής κάθε γεωθερµικού δυναµικού δικαιού-
ται, ιδίως, να: 
α) Διαθέτει στο πλαίσιο των προβλεπόµενων µελετών

τα προϊόντα, τα παραπροϊόντα και τα υποπροϊόντα του
γεωθερµικού δυναµικού µε τους όρους και τους περιορι-
σµούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα
1 έως 24).
β) Καταλαµβάνει προσωρινώς εδάφη για την εκτέλεση

ερευνητικών εργασιών µε τη διαδικασία που ορίζεται
στα άρθρα 38 έως 40 του ν.δ. 210/1973. 

3. Μισθωτής γεωθερµικού πεδίου τοπικού ενδιαφέρο-
ντος και περιοχών γεωθερµικού ενδιαφέροντος δεν δι-
καιούται να αιτηθεί απαλλοτρίωση, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 128 επ. του ν.δ. 210/1973. 

Άρθρο 9
Διοικητικές προσφυγές και Ένδικα Βοηθήµατα

1. Κατά των πράξεων του συντονιστή αποκεντρωµέ-
νης διοίκησης, που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24) µπορεί να α-
σκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της
πράξης. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και

η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής έχουν ανασταλτι-
κό αποτέλεσµα. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας µέσα σε τρεις (3)
µήνες από την άσκησή της. Αν ο Υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας δεν αποφανθεί µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία, η προσφυγή θεωρείται ότι, απορρίφθηκε σιω-
πηρά. Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής απαι-
τείται η καταβολή παραβόλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 15.

2. Κατά των πράξεων του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24), επιτρέ-
πεται προσφυγή που ασκείται από τον ενδιαφερόµενο
µέσα σε έναν (1) µήνα από την επίδοση της πράξης ενώ-
πιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο εκδικά-
ζει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.

Άρθρο 10
Εκχώρηση µισθωτικών δικαιωµάτων

1. Η υποµίσθωση δικαιωµάτων απαγορεύεται. 
2. Ο µισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει και να µε-

ταβιβάσει µε οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και µορφή, τα
µισθωτικά του δικαιώµατα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο, παρά µόνον ύστερα από έγκριση
του αρµόδιου για την εκµίσθωση των δικαιωµάτων έρευ-
νας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης, ο οποίος µπορεί να
επιβάλλει πρόσθετους όρους. 

3. Η µεταβίβαση των µισθωτικών δικαιωµάτων πραγµα-
τοποιείται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο
του οποίου υποβάλλεται στον εκµισθωτή µέσα σε έναν
(1) µήνα από την απόφαση έγκρισης της µεταβίβασης. 

4. Μετά την έγκριση της µεταβίβασης και τη συνοµο-
λόγηση της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης µετα-
βίβασης, στη θέση του µισθωτή υπεισέρχεται αυτός στον
οποίο µεταβιβάζονται τα µισθωτικά δικαιώµατα, ο οποίος
αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αρ-
χικού µισθωτή.

Άρθρο 11
Κανονισµός Γεωθερµικών Εργασιών

Η ρύθµιση των όρων, του τρόπου διενέργειας γεωθερ-
µικών εργασιών και κάθε άλλο θέµα αναγκαίο από πλευ-
ράς ορθολογικής δραστηριότητας, υγείας και ασφάλειας
εργαζοµένων και περιοίκων, καθώς και για την προστα-
σία του περιβάλλοντος, διέπονται από τον Κανονισµό
Γεωθερµικών Εργασιών, ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περί-
πτωση αναθεώρησής του, ζητείται, µόνον επί τεχνικών
θεµάτων, η γνώµη του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελ-
λάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δος (Τ.Ε.Ε.), της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του Κέντρου Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

Άρθρο 12
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

1. Όποιος ερευνά µέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή εκτέ-
λεσης δοκιµών άντλησης, ή εκµεταλλεύεται γεωθερµικό
δυναµικό σε γεωθερµικά πεδία χωρίς να έχει σχετικό δι-
καίωµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)
µηνών και µε διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) έως
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εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα
και τη συχνότητα της παράβασης.

2. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Προϊστα-
µένου του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλεί-
ων της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Κατά της πράξης επιβολής προστίµου επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του ν.δ. 210/1973. 

3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκµετάλλευ-
σης του γεωθερµικού δυναµικού ασκείται, βάσει του Κα-
νονισµού Γεωθερµικών Εργασιών και του Μεταλλευτι-
κού Κώδικα, από τα αρµόδια Τµήµατα Επιθεώρησης Με-
ταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρη-
τών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας. 
Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρ-

χές µπορεί να ζητούν τη συνδροµή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε..
4. Κάθε παράβαση από τον µισθωτή των διατάξεων

του Κανονισµού Γεωθερµικών Εργασιών και των εντο-
λών του Προϊσταµένου του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώ-
ρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµα-
τος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, τιµωρείται µε χρηµατικό πρό-

στιµο από τριακόσια (300) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευ-
ρώ στην περίπτωση χώρων υπαγοµένων στην αρµοδιό-
τητα του συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκησης, και
έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στην περίπτωση χώ-
ρων υπαγοµένων στην αρµοδιότητα του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Το χρηµατικό πρόστιµο επι-
βάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊστάµενου
του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της
Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελε-
γκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο
οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο δηµόσιο ταµείο
τριπλότυπη βεβαιωτική κατάσταση και περιληπτική κατά-
σταση για την είσπραξή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
Το ύψος του προστίµου, ανά παράβαση, εξαρτάται από

δύο συντελεστές: 
α) τη σοβαρότητα της παράβασης (σ), 
β) την υποτροπή (ε).
Η επιλογή του συντελεστή (σ) γίνεται µε αξιολόγηση

της παράβασης από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων και,
σύµφωνα µε το Κανονισµό Γεωθερµικών Εργασιών και
τον Πίνακα 1:
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Για τον προσδιορισµό του προστίµου (π), υπολογίζο-
νται αρχικά τα µόρια της παράβασης (µπ), που προκύ-
πτουν ως το γινόµενο των δύο συντελεστών:

µπ = σ * ε 

Στη συνέχεια, µε βάση τα υπολογισµένα µόρια της πα-
ράβασης (µπ), επιλέγεται η κλίµακα προσδιορισµού του
προστίµου από τους Πίνακες 3α και 3β, το ύψος του
προς υποβολή προστίµου:
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Άρθρο 13
Ενεργειακά συστήµατα θέρµανσης ή ψύξης

1. Η εγκατάσταση, για ίδια χρήση, ενεργειακών συστη-
µάτων θέρµανσης ή ψύξης χώρων µέσω της εκµετάλ-
λευσης της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών
και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χα-
ρακτηρίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24), γεωθερµικό δυναµικό, επι-
τρέπεται ύστερα από άδεια που χορηγείται στον κύριο
του ακινήτου από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της οικείας
Περιφέρειας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέ-
σεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για
την έκδοση των αδειών αυτών. 

3. Για οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία λαµβάνει
χώρα ή προβλέπεται αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµικού
ή ενεργειακού συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης, σύµφω-
να µε την παρ. 1, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
π.δ. 420/1987 (A΄ 187) περί υποχρεώσεων σύνταξης µε-
λέτης ή και εγκατάστασης υποδοµών οποιουδήποτε συ-
στήµατος θέρµανσης ή ψύξης από διαφορετική ενεργει-
ακή πηγή.

Άρθρο 14
Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερµίας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να θεσπίζονται ει-
δικά κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκµε-
τάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού.

2. Με όµοια απόφαση µπορεί να θεσπίζονται ειδικά κί-
νητρα για την ανάπτυξη ενεργειακών συστηµάτων θέρ-
µανσης- ψύξης του άρθρου 13. 

Άρθρο 15
Παράβολα

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και αναπρο-
σαρµόζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που α-
παιτούνται για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους A΄, καθώς και
για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 9. Τα ποσά των παραβό-
λων καταβάλλονται στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της περί-
πτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και διατίθε-
νται αποκλειστικά από την οικεία αποκεντρωµένη διοίκη-
ση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων.

2. Ποσοστό των εισπραττόµενων εσόδων από τα ως ά-
νω παράβολα που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, µπορεί να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών των αρ-
µόδιων υπηρεσιών για την αξιοποίηση της γεωθερµίας.

Άρθρο 16
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σηµείων Αξιοποίησης 

Γεωθερµίας (Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.)

1. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΔΑΠ) της

Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρείται
Μητρώο του συνόλου των γεωτρήσεων και των εγκατα-
στάσεων άντλησης και επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν
κατασκευαστεί µε σκοπό την αξιοποίηση γεωθερµικού
δυναµικού, µε την ονοµασία «Εθνικό Μητρώο Σηµείων
Αξιοποίησης Γεωθερµίας (Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.)». Το Μητρώο ε-
µπλουτίζεται µε τα σχετικά στοιχεία που διαθέτουν και
τηρούν η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και το ΚΑΠΕ, καθώς και οι αποκε-
ντρωµένες διοικήσεις και οι Περιφέρειες.

2. Για τον παραπάνω σκοπό δηµιουργείται και τηρείται
στη ΔΑΠ της ΓΔΟΠΥ διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώ-
ου Σηµείων Αξιοποίησης Γεωθερµίας (ΔΕΜΣΑΓΕ) µε
σκοπό τη συγκέντρωση, την τήρηση, την επεξεργασία
και τη διάθεση στο κοινό και τους εµπλεκόµενους φο-
ρείς του συνόλου της δηµοσιευµένης πληροφορίας και
των γεωχωρικών δεδοµένων έργων και εγκαταστάσεων
έρευνας και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού,
καθώς και αξιοποίησης του γεωθερµικού προϊόντος, τη
διοικητική διαχείριση της αξιοποίησης του γεωθερµικού
δυναµικού εν γένει και την ικανοποίηση των αναγκών
της δηµοσιότητας και ολοκλήρωσης των διαδικασιών
τροποποίησης ή µεταβίβασης των σχετικών δικαιωµά-
των. Η πύλη επικοινωνεί πλήρως µε τις σχετικές βάσεις
δεδοµένων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του ΚΑΠΕ και σε αυτήν
καταχωρίζονται τα σχετικά στοιχεία των αποκεντρωµέ-
νων διοικήσεων και των Περιφερειών.

3. Στη ΔΕΜΣΑΓΕ ενσωµατώνονται τα στοιχεία του
Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε..

4. Η ΔΕΜΣΑΓΕ, όταν αποδοθεί σε λειτουργία, οφείλει
να αποτελεί το κεντρικό και υποχρεωτικό σηµείο δηµο-
σιότητας για κάθε ενέργεια, η οποία γίνεται σε εφαρµο-
γή του παρόντος Μέρους Α΄. Όπου στο παρόν Μέρος Α΄
αναφέρεται υποχρέωση δηµοσιότητας, εννοείται η δη-
µοσίευση στη διαδικτυακή πύλη Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε..

5. Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. τηρεί ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο
καταγράφονται οι γεωτρήσεις που έχουν κατασκευαστεί
ή θα κατασκευαστούν από την Αρχή στο πλαίσιο των
προγραµµάτων της, τα οποία σχετίζονται µε την αξιοποί-
ηση του γεωθερµικού δυναµικού. Το Μητρώο αυτό µπο-
ρεί να εµπλουτίζεται µε στοιχεία άλλων φορέων και εί-
ναι συνδεδεµένο µε το .Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε..

6. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σ’
αυτή µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την έκταση, στην
οποία η συγκεκριµένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για
την άσκηση ενός δικαιώµατος και τον απόρρητο χαρα-
κτήρα της. 
Η τήρηση της Διαδικτυακής Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε., καθώς και οι

συναλλαγές που γίνονται µέσω αυτής, διέπονται από τις
διατάξεις του ν. 3979/2011 (A΄ 138). Οι προδιαγραφές
της ΔΕΜΣΑΓΕ διασφαλίζουν όλες τις αρχές και τους κα-
νόνες σχετικά µε δικτυακούς τόπους και πληροφοριακά
συστήµατα, όπως αυτοί προβλέπονται στον ν. 3979/2011
και στις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν ή εκδίδο-
νται κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζο-
νται τα θέµατα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, για τη
δηµοσιότητα, σύµφωνα µε το παρόν Μέρος Α΄, και για
τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισµούς πρόσβα-
σης στα δεδοµένα της, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετι-
κό µε την τήρηση και τη λειτουργία της πύλης
Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε..
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Άρθρο 17
Εθνικό Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης 

Γεωθερµικών Σηµείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)

1. Στη Διεύθυνση Γεωθερµίας και Θερµοµεταλλικών υ-
δάτων (ΔΙΕΘΜΥ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. τηρείται ηλεκτρονικό
Μητρώο των θερµών πηγών της Χώρας, καθώς και των
σταθµών παρακολούθησης των γεωθερµικών πεδίων. Το
Μητρώο αυτό µπορεί να εµπλουτίζεται µε στοιχεία άλ-
λων φορέων, καθώς και µε τα νεώτερα στοιχεία που προ-
κύπτουν στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης των
θερµών πηγών και των γεωθερµικών πεδίων.

2. Για τον παραπάνω σκοπόν τηρείται στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και
Παρακολούθησης Γεωθερµικών Σηµείων (ΔΕΜΚΠΑΓΕΣ)
µε σκοπό τη συγκέντρωση, την τήρηση, την επεξεργασία
και τη διάθεση στο κοινό και τους εµπλεκόµενους φο-
ρείς του συνόλου της δηµοσιευµένης πληροφορίας και
των γεωχωρικών δεδοµένων των θερµών πηγών και των
σταθµών παρακολούθησης του γεωθερµικών πεδίων. 

3. Κάθε Μητρώο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. επικοινωνεί πλήρως
µε τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Μητρώου Σηµείων
Αξιοποίησης Γεωθερµίας (Δ.Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.) και διέπεται α-
πό τις διατάξεις του ν. 3979/2011.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορί-
ζονται τα θέµατα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, για τη
δηµοσιότητα, σύµφωνα µε το παρόν Μέρος Α΄, και για
τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισµούς πρόσβα-
σης στα δεδοµένα του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την τήρηση και τη λειτουργία του Μη-
τρώου.

Άρθρο 18
Ιαµατική χρήση γεωθερµικού δυναµικού

1. Η ιαµατική χρήση του γεωθερµικού δυναµικού θεω-
ρείται ως πρώτης προτεραιότητας και γίνεται κατά τα ο-
ριζόµενα στη σχετική περί ιαµατικών φυσικών πόρων νο-
µοθεσία. Για κάθε άλλη χρήση πέραν της ιαµατικής, η α-
ξιοποίηση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου. Το όργανο που είναι αρµόδιο για την εκµίσθωση, µε
απόφασή του, ορίζει, σύµφωνα µε τους ήδη ή µελλοντι-
κά αναγνωρισµένους ιαµατικούς φυσικούς πόρους τις
περιοχές και τις ποσότητες γεωθερµικού δυναµικού, για
τις οποίες ισχύει η ανωτέρω πρωτεύουσα χρήση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Τουρισµού µπορεί να ρυθµίζονται ειδι-
κότερα κατά περίπτωση θέµατα που αφορούν τη δίαιτα,
την παροχή ή την ποιότητα του ύδατος αναγνωρισµένων
φυσικών πόρων.

3. Σε περιοχές όπου υπάρχουν αναγνωρισµένοι ιαµατι-
κοί φυσικοί πόροι µε θερµοκρασία άνω των 30°C, αλλά
δεν έχει καθοριστεί γεωθερµικό πεδίο ή περιοχή γεω-
θερµικού ενδιαφέροντος, ορίζονται, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 7, ως περιοχές γεωθερµικού ενδιαφέ-
ροντος οι εκτάσεις που περιβάλλουν τους συγκεκριµέ-
νους ιαµατικούς φυσικούς πόρους, βάσει των υδρογεω-
λογικών µελετών που κατατέθηκαν για την αναγνώρισή
τους.

4. Σε περίπτωση που σε ήδη ή µελλοντικά αναγνωρι-
σµένους ιαµατικούς φυσικούς πόρους υπάρχει διαθεσι-
µότητα γεωθερµικού δυναµικού, σύµφωνα µε τη σχετική

απόφαση αναγνώρισης, οι εγκαταστάσεις των ιαµατικών
λουτρών προηγούνται στην ενεργειακή αξιοποίηση αυ-
τού. Για τον σκοπό αυτόν, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να
καταθέσει αίτηση, συνοδευόµενη από επενδυτικό σχέ-
διο από το οποίο προκύπτει η ορθολογική αξιοποίηση
του γεωθερµικού δυναµικού, στον συντονιστή αποκε-
ντρωµένης διοίκησης, προκειµένου να συνάψει σύµβαση
µίσθωσης και εποµένως να αποκτήσει δικαίωµα εκµετάλ-
λευσης γεωθερµικού δυναµικού. 

5. Τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό και την υλοποί-
ηση των µέτρων προστασίας και τη διαχείριση των ιαµα-
τικών φυσικών πόρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 13
του ν. 3498/2006 (A΄ 230), σε περιοχές που έχουν ορι-
στεί γεωθερµικά πεδία.

Άρθρο 19
Σύσταση Επιτροπής Αντιµετώπισης Προβληµάτων 

Αξιοποίησης Γεωθερµικού Δυναµικού
και Διαχείρισης Υδάτων

1. Για την αντιµετώπιση προβληµάτων αξιοποίησης γε-
ωθερµικού δυναµικού και διαχείρισης υδάτων και, ειδικό-
τερα, για γεωθερµικά ρευστά µε θερµοκρασία µεταξύ
30°C και 35°C, όπου µπορεί να προκρίνεται η χρήση του
προϊόντος ως χρήση ύδατος, και µέχρις ότου παρουσια-
στεί ενδιαφέρον ενεργειακής αξιοποίησής τους, είναι
δυνατή η σύσταση Επιτροπής Αντιµετώπισης Προβληµά-
των Αξιοποίησης Γεωθερµικού Δυναµικού και Διαχείρι-
σης Υδάτων στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, µε από-
φαση του αρµόδιου συντονιστή. Η Επιτροπή είναι τριµε-
λής και σ’ αυτήν συµµετέχουν ο αρµόδιος Γενικός Διευ-
θυντής ως Πρόεδρος, καθώς και ένας εκπρόσωπος από
τις αρµόδιες Διευθύνσεις για τη γεωθερµία και τα ύδατα,
µε τους αναπληρωτές τους.

2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες εγκρίνονται
µε απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωµένης διοί-
κησης, οφείλουν να έχουν ως γνώµονα, πρωτίστως, τη
βιώσιµη, ορθολογική και ολοκληρωµένη αξιοποίηση της
ενέργειας του γεωθερµικού δυναµικού. Κριτήρια για τη
σχετική αδειοδότηση αποτελούν η θερµοκρασία, οι λοι-
πές φυσικοχηµικές ιδιότητες του ρευστού και η διαθεσι-
µότητα των υδατικών πόρων.

3. Η Επιτροπή επιλαµβάνεται και σχετικών θεµάτων
που προϋπάρχουν της εφαρµογής του παρόντος Μέρους
Α΄.

4. Θέµατα σχετικά µε την ιαµατική χρήση, καθώς και
την έρευνα, τη διαχείριση και την εκµετάλλευση του γε-
ωθερµικού δυναµικού δεν αποτελούν αντικείµενο της ως
άνω Επιτροπής.

Άρθρο 20
Εντοπισµός υδρογονανθράκων

1. Αν διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια της έρευνας, πα-
ρουσία υδρογονανθράκων, το γεγονός αυτό γνωστοποι-
είται αµέσως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατό-
πιν εισήγησης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας
Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) προς τη Γενική Διεύ-
θυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών, παραγγέλλει τη λήψη
των αναγκαίων πρόσθετων µέτρων ασφαλείας και εκδί-
δει σχετικές οδηγίες. 

107



2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση και µε κρι-
τήριο το όφελος για την εθνική οικονοµία, ότι το δικαίω-
µα εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων κατισχύει του δι-
καιώµατος εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού ή να
ορίζεται ότι µπορεί να συνυπάρχουν και οι δύο εκµεταλ-
λεύσεις. Η απόφαση λαµβάνεται µε βάση σχετική έκθε-
ση – πρόταση του µισθωτή, η οποία περιλαµβάνει το σύ-
νολο των διαθέσιµων στοιχείων, και σχετική αξιολόγησή
της από την Ε.Δ.Ε.Υ. και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Στην απόφαση
αυτή µπορεί να συµπεριλαµβάνονται πρόσθετοι όροι. Ο
µισθωτής δεν έχει δικαίωµα αξιώσεων από καθυστερή-
σεις υλοποίησης του προγράµµατός του.

3. Αν η ανακάλυψη υδρογονανθράκων οδηγήσει στη
σύναψη σύµβασης µε νέο µισθωτή, αυτός υποχρεούται
να επιστρέψει τα έξοδα έρευνας στον προηγούµενο µι-
σθωτή.

Άρθρο 21
Υποστήριξη τµηµάτων γεωθερµίας

1. Η παρακολούθηση των γεωθερµικών πεδίων της
Χώρας πραγµατοποιείται από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στο πλαί-
σιο του ρόλου του ως θεσµοθετηµένου συµβούλου της
Ελληνικής Πολιτείας, λαµβάνοντας υπόψη τα καταγρα-
φικά της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
8, καθώς και µέσω εγκατάστασης καταγραφικών σταθ-
µών, ιδιοκτησίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Οι δράσεις αυτές απο-
σκοπούν στην υποστήριξη του έργου των αρµόδιων υπη-
ρεσιών των αποκεντρωµένων διοικήσεων. Τα στοιχεία
που συλλέγονται είναι διαθέσιµα στις αρµόδιες Διευθύν-
σεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.

2. Τα καθ’ ύλην αρµόδια για τη γεωθερµία τµήµατα
µπορεί να έχουν, πέραν της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., επιπλέον επι-
στηµονικούς συµβούλους από οποιοδήποτε επιστηµονι-
κό, ερευνητικό ή ακαδηµαϊκό φορέα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
είτε ακόµη και µεµονωµένους επιστήµονες προκειµένου
να βοηθηθούν στο έργο τους, σύµφωνα µε το άρθρο 5.
Τα επιστηµονικά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση
των επιστηµονικών συµβούλων δίδονται µόνο στη ΔΑΠ,
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και στην αρµόδια αποκεντρωµένη διοίκηση.

Άρθρο 22
Δικαιώµατα συµβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και τρίτων 

Στην περίπτωση σύνταξης οποιουδήποτε συµβολαιο-
γραφικού εγγράφου, το οποίο αφορά συµβάσεις εκµί-
σθωσης των δικαιωµάτων έρευνας, εκµετάλλευσης και
διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού και εν γένει έρευ-
νας και εκµετάλλευσης δηµόσιων µεταλλευτικών και λα-
τοµικών χώρων, τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων,
του Ταµείου Νοµικών και οποιουδήποτε τρίτου, καθώς
και οι αµοιβές των δικηγόρων δεν δύνανται να υπερβαί-
νουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προ ΦΠΑ
στις περιπτώσεις αναλογικού καθορισµού τους, ή το πο-
σό των οκτακοσίων (800) ευρώ προ ΦΠΑ σε περίπτωση
πάγιου ποσού, για έκαστο εκ των ανωτέρω δικαιούχων.
Για κάθε εγγραφή ή καταχώριση σύστασης ή µεταβίβα-
σης ή άρσης ή διαγραφής εµπράγµατων δικαιωµάτων ή

σηµειώσεων σε οποιοδήποτε δηµόσιο βιβλίο, Μητρώο ή
κτηµατολόγιο, αναφορικά µε τα συµβολαιογραφικά έγ-
γραφα του προηγούµενου εδαφίου, τα δικαιώµατα του
κτηµατολογίου και των έµµισθων ή άµισθων υποθηκοφυ-
λάκων δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των εξακο-
σίων (600) ευρώ προ ΦΠΑ, αποκλειόµενης οποιασδήπο-
τε άλλης αµοιβής, επιβάρυνσης ή τέλους. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων τα ανωτέρω ποσά µπορεί να αναπροσαρ-
µόζονται. 

Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις

1. α. Τα χαρακτηρισµένα, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, ως γεωθερµικά πεδία υψηλής θερµο-
κρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικά πεδία εθνικού
ενδιαφέροντος.
β. Τα χαρακτηρισµένα, κατά την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόµου, ως βεβαιωµένα ή πιθανά πεδία χαµη-
λής θερµοκρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικά πε-
δία τοπικού ενδιαφέροντος. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης χαρακτη-

ρισµού και υπαγωγής κατά την παράγραφο 4 του άρθρου
2, ήδη χαρακτηρισµένων και µισθωµένων πεδίων, υπάρ-
χει η δυνατότητα αύξησης του ανώτατου ορίου της θερ-
µοκρασίας, για τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος, κατά
δέκα τοις εκατό (10%).

2. Δικαιώµατα έρευνας ή εκµετάλλευσης γεωθερµικού
δυναµικού, που έχουν εκµισθωθεί ή παραχωρηθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραµένουν ισχυρά µε
τους ίδιους όρους εκτός από την εκχώρηση των µισθωτι-
κών δικαιωµάτων, για την οποία εφαρµόζεται και το άρ-
θρο 10. Όπου στις σχετικές συµβάσεις ή υπουργικές α-
ποφάσεις αναφέρεται γεωθερµικό δυναµικό υψηλής ή
µέσης ή χαµηλής ενθαλπίας νοείται γεωθερµικό δυναµι-
κό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Αντίστοιχα,
όπου αναφέρεται γεωθερµικό δυναµικό χαµηλής θερµο-
κρασίας νοείται ως γεωθερµικό δυναµικό πεδίου τοπικού
ενδιαφέροντος. 

3. Υφιστάµενες συµβάσεις έρευνας και διαχείρισης,
αρµοδιότητας συντονιστή αποκεντρωµένης διοίκησης,
µετατρέπονται σε συµβάσεις έρευνας ή έρευνας και εκ-
µετάλλευσης, αντίστοιχα, αν ο µισθωτής δεν ασκεί το δι-
καίωµα διαχείρισης, ή αν εντοπιστεί γεωθερµικό δυναµι-
κό µεγαλύτερο από το αναφερόµενο στη σύµβαση. 
Η οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση οφείλει να προβεί

στις απαραίτητες ενέργειες για τη µετατροπή των συµ-
βάσεων του προηγούµενου εδαφίου µέσα σε έναν (1) έ-
τος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ή από
την περιέλευση σε αυτήν των στοιχείων για τον εντοπι-
σµό γεωθερµικού δυναµικού µεγαλύτερου του αναφερό-
µενου στη σύµβαση.
Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται η παράγραφος 10 του

άρθρου 5. 
Σε περίπτωση µη µετατροπής της σύµβασης κατά τα α-

νωτέρω, ο µισθωτής οφείλει, µέσα σε ένα (1) έτος από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, να συµµορφω-
θεί µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄.

4. Οποιαδήποτε επέκταση δικαιώµατος, πέρα από τα
προβλεπόµενα στις υφιστάµενες συµβάσεις, είναι δυνα-
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τή µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος
και εφόσον δεν παραβλάπτεται η βιωσιµότητα της δια-
χείρισης ευρύτερου ή γειτονικού γεωθερµικού πεδίου. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ή του συντονιστή αποκεντρωµένης διοίκησης,
κατά περίπτωση και ύστερα από γνωµοδότηση της
Ε.Α.Γ.Μ.Ε., η οποία υποβάλλεται µέσα σε δύο (2) µήνες
από την παραλαβή του αιτήµατος, επιτρέπεται να τίθε-
νται περιορισµοί ακόµη και της έκτασης πεδίων της πα-
ραγράφου 1, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος.

6. Όποιος, µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος
νόµου, διαθέτει ενεργό σηµείο υδροληψίας ή λήψης ε-
νέργειας, εντός γεωθερµικών πεδίων που έχουν θερµο-
κρασία ύδατος άνω των τριάντα βαθµών Κελσίου (30°C),
οφείλει να το γνωστοποιήσει, µέσω σχετικής αίτησης,
µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, στον συντονιστή της αποκεντρωµένης διοί-
κησης, προκειµένου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης και
εποµένως να αποκτήσει δικαίωµα εκµετάλλευσης γεω-
θερµικού δυναµικού.

7. Όποιος, µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος
νόµου, εκµεταλλεύεται αναγνωρισµένο ιαµατικό φυσικό
πόρο και αξιοποιεί το διαθέσιµο γεωθερµικό δυναµικό, ό-
πως αυτό αναφέρεται στην σχετική απόφαση αναγνώρι-
σης, για τις εγκαταστάσεις του, οφείλει να το γνωστο-
ποιήσει, µέσω σχετικής αίτησης, µέσα σε δώδεκα (12)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στον
συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκησης, προκειµέ-
νου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης και εποµένως να α-
ποκτήσει δικαίωµα εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµι-
κού.

8. Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν
σε εκτέλεση των καταργούµενων, από το παρόν Μέρος
Α΄, διατάξεων, διατηρούνται σε ισχύ, κατά το µέρος που
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α΄,
µέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προ-
βλέπονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Μέ-
ρους Α΄.

Άρθρο 24
Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3498/2006 (A΄ 230), ο ορισµός
της ιαµατικής πηγής αντικαθίσταται ως εξής:

«Ιαµατική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ια-
µατικού φυσικού πόρου µε τεχνικό έργο, όπως από γεώ-
τρηση, φρέαρ, τάφρο ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή) ή
φυσική δηµιουργία ιαµατικού πηλού. Ως ιαµατικοί φυσι-
κοί πόροι θεωρούνται φυσικά νερά (ψυχρά ή θερµά), α-
τµοί, φυσικά αέρια ή πηλοί ή ηφαιστειακοί λίθοι που έ-
χουν ιαµατικές ιδιότητες, αναγνωρισµένες, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για το γεωθερµικό
δυναµικό, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου α-
ποκλειστικά για την πρωτεύουσα ιαµατική χρήση του.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3498/2006 αντικαθί-
σταται και τίθεται χωρίς αρίθµηση ως εξής:

«Οι διατάξεις του παρόντος νόµου έχουν εφαρµογή
στις περιπτώσεις της ιαµατικής χρήσης, καθώς και της
χρήσης στα κέντρα θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνη-
σης, των χαρακτηρισµένων πόρων ως ιαµατικών.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3498/2006 καταργείται.
4. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3498/2006 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, που δηµο-

σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο-
νται τα κριτήρια και ο τρόπος διανοµής ιαµατικών φυσι-
κών πόρων που βρίσκονται εκτός γεωθερµικού πεδίου
σε περισσότερες εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού ή
κέντρα θαλασσοθεραπείας ή αναζωογόνησης, καθώς και
η διάθεση ιαµατικών φυσικών πόρων που δεν αποτελούν
γεωθερµικό δυναµικό, για άλλες χρήσεις.»

5. Στο άρθρο 5 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγρα-
φος 1α ως εξής:

«1α. Για την αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαµατικού,
που βρίσκεται εντός χαρακτηρισµένου γεωθερµικού πε-
δίου, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και Τουρισµού, µετά από σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής Προστασίας Ιαµατικών Φυσικών
Πόρων και εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του αρµόδιου Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ως προς τη
διαθέσιµη παροχή και θερµοκρασία. Οι εισηγήσεις της
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του Συντονιστή υποβάλλονται στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός ενός (1) µηνός
από την παραλαβή του αιτήµατος προς εισήγηση, αλ-
λιώς θεωρούνται θετικές. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί-
ται σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης αναγνώ-
ρισης, καθώς και στις εκκρεµείς διαδικασίες αναγνώρι-
σης, ως προς τη διαθέσιµη παροχή και θερµοκρασία.» 

6. Στο άρθρο 5 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγρα-
φος 4 ως εξής: 

«4. Προκειµένου να αναγνωριστεί χαρακτηρισµένο γε-
ωθερµικό δυναµικό ή µέρος του ως ιαµατικός φυσικός
πόρος κατά πρωτεύουσα χρήση, προϋποτίθεται, επιπλέ-
ον των όσων ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, σαφής
και πλήρως αιτιολογηµένος καθορισµός της απαιτούµε-
νης ποσότητας και θερµοκρασίας στην πράξη αναγνώρι-
σης.»

7. Στο άρθρο 6 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγρα-
φος 5 ως εξής:

«5. Από τον νόµο αυτόν δεν θίγονται θέµατα κυριότη-
τας γεωθερµικού δυναµικού.»

8. Η περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«6) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας γε-
ωλόγου ή κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας µεταλ-
λειολόγου ή µηχανικού Ορυκτών Πόρων.»

9. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 3498/2006 διαγράφονται οι λέξεις «την εκµετάλλευση
της γεωθερµικής ενέργειας».

10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κα-
ταργούνται τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 3175/2003 (A΄
207).

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Άρθρο 25
Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών 

και Μεταλλευτικών Ερευνών

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µε
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την επωνυµία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλ-
λευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε., εφεξής «Αρχή») και για
τις σχέσεις του µε την αλλοδαπή «Hellenic Survey of
Geology and Mineral Exploration» (H.S.G.M.E.), το οποίο
εδρεύει στον Δήµο Αχαρνών Αττικής και εποπτεύεται α-
πό τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με από-
φαση του διοικητικού συµβουλίου της Αρχής ορίζεται το
διακριτικό σύµβολο που αυτή θα χρησιµοποιεί.

2. Σκοπός της Αρχής είναι η διερεύνηση και η επιστη-
µονική παρακολούθηση γεωλογικών και µεταλλευτικών
ζητηµάτων για λογαριασµό του Δηµοσίου, η εκπόνηση
µελετών και η παροχή γνωµοδοτήσεων και γνωµατεύσε-
ων προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου σε θέµατα γεωεπιστηµών, γεωλογικών κινδύνων,
γεωπεριβάλλοντος, ενέργειας, µεταλλευτικής και άλ-
λων συναφών αντικείµενων, η γεωλογική, υδρογεωλογι-
κή και µεταλλευτική έρευνα της Χώρας και η µελέτη α-
ξιοποίησης του υπόγειου πλούτου της, καθώς και η ά-
σκηση ελεγκτικών και ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων.

Άρθρο 26
Αρµοδιότητες

1. Η Αρχή είναι αρµόδια για:
α) τη βασική έρευνα της γεωλογικής δοµής και του γε-

ωδυναµικού καθεστώτος της Ελλάδας,
β) τη χαρτογραφική αποτύπωση της γεωλογικής δο-

µής τόσο του χερσαίου, όσο και του υποθαλάσσιου τµή-
µατος της Χώρας,
γ) τις νεοτεκτονικές και σεισµοτεκτονικές µελέτες,
δ) τις µελέτες για πράξεις καθορισµού αιγιαλού και

παλαιού αιγιαλού,
ε) την έρευνα και τον εντοπισµό ορυκτών πρώτων υ-

λών,
στ) τις έρευνες και τις µελέτες για ραδιενεργά µεταλ-

λεύµατα και ακτινοβολία πετρωµάτων,
ζ) τις εφαρµοσµένες ορυκτολογικές, πετρολογικές,

γεωχηµικές και περιβαλλοντικές µελέτες,
η) τις µελέτες τεχνολογικών και περιβαλλοντικών ε-

φαρµογών ορυκτών πρώτων υλών και των παραπροϊό-
ντων τους, καθώς και τις τεχνικο-οικονοµικές µελέτες ε-
µπλουτισµού µεταλλευµάτων,
θ) την έρευνα για τη διατήρηση του πλούτου και της

ποικιλίας της ελληνικής γεωλογικής- γεωµορφολογικής
κληρονοµιάς, συµπεριλαµβανοµένων των γεωαρχαιολο-
γικών ερευνών,
ι) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και

µελέτες,
ια) τις γεωφυσικές έρευνες για την αποτύπωση της γε-

ωλογικής δοµής σε ολόκληρο το φάσµα των τεχνικών
έργων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος,
την έρευνα και τον εντοπισµό ορυκτών πόρων και τη δια-
χείριση των φυσικών πόρων,
ιβ) τις υδρογεωλογικές – υδρολογικές µελέτες και ε-

λέγχους,
ιγ) τις αναλύσεις κάθε είδους γεωλογικών και µεταλ-

λευτικών δειγµάτων, δειγµάτων νερών, στερεών καυσί-
µων, ορυκτών πρώτων υλών και αερίων,
ιδ) τον έλεγχο των δοµικών υλικών όσον αφορά την

τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται για τις κα-
τασκευές και ειδικότερα αυτών για την κατασκευή δηµό-
σιων έργων, εφόσον του ζητηθεί από το αρµόδιο κατά

περίπτωση Υπουργείο, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρ-
κεια εκτέλεσης του έργου. Για τους ελέγχους αυτούς η
Αρχή πληροί τις προϋποθέσεις των διαπιστευµένων φο-
ρέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης ή των «αναγνωρισµέ-
νων οργανισµών», σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην
παρ. 4 του άρθρου 158 του ν. 4412/2016 (A΄ 147),
ιε) την εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών, καθώς

και µελετών βιωσιµότητας, σκοπιµότητας και διαχειρι-
στικών για τα αντικείµενα αρµοδιότητας της Αρχής,
ιστ) τη γεωθερµική έρευνα εντοπισµού, την παροχή

γνωµατεύσεων και τη µελέτη σε θέµατα γεωθερµίας,
ιζ) την τήρηση Εθνικού Μητρώου γεωθερµικών σηµεί-

ων, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας,
ιη) την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και µελέτη

γεωκινδύνων, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
τις άλλες αρµόδιες αρχές,
ιθ) τη σύνταξη χαρτών επιδεκτικότητας κινδύνου και ε-

πικινδυνότητας, καθώς και την εκπόνηση σχεδίων αντι-
µετώπισης των γεωκινδύνων, σε επίπεδο εδαφικής περι-
φέρειας οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
κ) τη σύνταξη γνωµοδοτικών εκθέσεων και την παροχή

τεχνικών συµβουλών, για τα αντικείµενα και τα θέµατα
αρµοδιότητας της Αρχής,
κα) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραµµατεία Υ-

δάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία για τη συλλογή στοιχεί-
ων, την αρχειοθέτηση και τον έλεγχο των υδροσηµείων
της Χώρας,
κβ) την παροχή υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Περιβαλ-

λοντικής Αδειοδότησης, Σχεδιασµού και Διαχείρισης Υ-
πηρεσιών Ύδατος και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού
Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας,
κγ) την παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Βιοποικιλό-

τητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, στη Διεύ-
θυνση Κλιµατικής Αλλαγής, στο Συντονιστικό Γραφείο
Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών, στον Οργανι-
σµό Αντισεισµικής Προστασίας και στη Γενική Γραµµα-
τεία Πολιτικής Προστασίας,
κδ) την παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους υδρογο-

νάνθρακες στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρο-
γονανθράκων Α.Ε. και σε κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία,
κε) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραµµατεία

Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επίλυση προβλη-
µάτων, που σχετίζονται µε τη µεταλλευτική δραστηριό-
τητα,
κστ) την τήρηση δηµόσιου αρχείου αποθήκευσης και

συντήρησης πυρήνων γεωτρήσεων,
κζ) την παροχή γνωµοδοτήσεων στην αρµόδια υπηρε-

σία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
σύµφωνα µε την οικ.107017/28.8.2006 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλ-
λοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β΄ 1225), αν
υπάρχει γεωλογικό ή µεταλλευτικό ενδιαφέρον, και την
εξέταση της ποιοτικής τους επάρκειας,
κη) την παροχή γνωµοδοτήσεων για µεταλλευτικά και
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λατοµικά θέµατα, σύµφωνα µε τους νόµους 274/1976
(A΄ 50) και 4512/2018 (A΄ 5) και τα νοµοθετικά διατάγ-
µατα 4433/1964 (A΄ 219) και 210/1973 (A΄ 277), καθώς
και µετά από ανάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας,
κθ) την παροχή γνωµοδοτήσεων προς τις αρµόδιες Υ-

πηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και την παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτήσεων φυ-
σικών ή νοµικών προσώπων προς τις αρχές για τη χορή-
γηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών (Α.Μ.Ε.), εφόσον
αυτή ζητηθεί,
λ) την παροχή γνωµοδοτήσεων για την αδειοδότηση

γεωεπιστηµονικών ερευνών στον Ελλαδικό χώρο, σύµ-
φωνα µε την 846/10.2.1973 απόφαση των Υπουργών Ε-
θνικής Οικονοµίας, Πολιτισµού και Επιστηµών και Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδόθηκε, σύµφω-
να µε το άρθρο 307 του ν. 5343/1932 (A΄ 86),
λα) την παροχή δεδοµένων από τα αρχεία της, για την

ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων γεωδεδοµένων των φορέ-
ων του ν. 3882/2010 (A΄ 166),
λβ) την ίδρυση και τη λειτουργία εργαστηρίων που α-

νταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για
τις ανάγκες των ανωτέρω µελετών,
λγ) την έκδοση και την πώληση γεωλογικών και αντί-

στοιχων µε τις αρµοδιότητες της Αρχής θεµατικών χαρ-
τών. Τα δεδοµένα που έχουν αποκλειστικά γεωχωρικό
χαρακτήρα, διατίθενται, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 28
του ν. 3882/2010 (Α΄ 166). Αν τα ανωτέρω δεδοµένα
προορίζονται για εµπορική χρήση, διατίθενται ύστερα α-
πό σύµφωνη γνώµη του Κοµβικού Σηµείου Επαφής του
άρθρου 19 του ίδιου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας,
λδ) τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση

και τη διαχείριση, χάριν του δηµόσιου συµφέροντος, των
στοιχείων των ερευνών της Αρχής, των µελετών και των
προσφερόµενων υπηρεσιών της, ιδίως, εργαστηριακών
εξετάσεων, πιστοποιήσεων, γνωµοδοτήσεων και ελέγ-
χων. Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται δωρεάν στο Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται σε µνηµόνιο συνεργασίας µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού,
λε) την άσκηση δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και ε-

ξωτερικό, συναφών µε τα αντικείµενα της Αρχής,
λστ) την εκπροσώπηση της Ελλάδας στα διεθνή και

ευρωπαϊκά γεωλογικά ινστιτούτα και οργανισµούς,
λζ) την εκµετάλλευση των µέσων της και την παροχή

υπηρεσιών προς τρίτους, έναντι αµοιβής που ορίζεται α-
πό το διοικητικό συµβούλιο. 

2. Το Δηµόσιο, οι δηµόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τα
επιχορηγούµενα ή χρηµατοδοτούµενα, αµέσως ή εµµέ-
σως, από το Δηµόσιο, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπο-
ρούν να χρησιµοποιούν ως τεχνικό σύµβουλο την Αρχή
και να αξιοποιούν µελέτες της και στοιχεία, ιδίως εφό-
σον έχουν ανάγκες υπηρεσιών συµβούλου, για θέµατα
που έχουν σχέση µε γεωλογικά, ενεργειακά, κοιτασµα-
τολογικά, µεταλλευτικά, γεωτεχνικά, υδρογεωλογικά,
περιβαλλοντικά και άλλα συναφή αντικείµενα, τα οποία
σχετίζονται µε το αντικείµενο της Αρχής. 

3. Η Αρχή γνωστοποιεί τα αποτελέσµατα των ερευνών
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, ύστερα από από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) και, σύµφωνα
µε τον ν. 3882/2010.

4. Η Αρχή αξιοποιεί κάθε χρήσιµο στοιχείο και συνερ-
γάζεται µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία τη συν-
δράµουν στην παροχή στοιχείων ή πληροφοριών χρήσι-
µων για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
µπορεί να εξειδικεύονται οι όροι συνεργασίας της µε άλ-
λους φορείς ή υπηρεσίες, σε όλα τα αντικείµενά της.

6. Εφευρέσεις ή ευρεσιτεχνίες, δεδοµένα και µελέτες,
που γίνονται από το υπαλληλικό ή επιστηµονικό προσω-
πικό της Αρχής που συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο
µε αυτήν, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, ανήκουν
στην Αρχή, εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί το αντίθετο.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία ε-
πιτροπής εντός της Αρχής, αρµόδιας για τους χάρτες
γεωεπιστηµονικών θεµάτων.

8. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το Ινστι-
τούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ),
εφεξής νοείται η Αρχή.

Άρθρο 27
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Αρχής είναι το Διοικητικό Συµ-
βούλιο (Δ.Σ.), ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) και οι Αναπλη-
ρωτές Γενικοί Διευθυντές.

Άρθρο 28
Διοικητικό συµβούλιο - επιλογή - διορισµός - κωλύµατα
διορισµού - ασυµβίβαστα - κωλύµατα συµφερόντων - 

υποχρεώσεις - έκπτωση

1. Το διοικητικό συµβούλιο (Δ.Σ.) συγκροτείται µε από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και α-
ποτελείται από επτά (7) µέλη ως εξής:
α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος πρέπει να είναι επι-

στήµονας κύρους σε γεωλογικά ή και µεταλλευτικά θέ-
µατα,
β) τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής,
γ) τέσσερα (4) µέλη, από τα οποία ένα τουλάχιστον εί-

ναι πτυχιούχος Γεωλόγος και ένα διπλωµατούχος Μηχα-
νικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχανικός ή Μηχανι-
κός Ορυκτών Πόρων, 
δ) ένα (1) µέλος, Εκπρόσωπο των Εργαζοµένων, που

υποδεικνύεται από το αντιπροσωπευτικότερο σωµατείο,
σύµφωνα µε το καταστατικό του. 
Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι τετραετής.
2. Τα µέλη του Δ.Σ. των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της πα-

ραγράφου 1 επιλέγονται και διορίζονται από τον Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από δηµοσίευ-
ση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ίδιουΥ-
πουργού, µε τη διαδικασία του άρθρου 8 του ν.
4369/2016 (Α΄ 33) και η θητεία τους µπορεί να ανανεω-
θεί µία φορά.
Τα µέλη του Δ.Σ. της Αρχής παύονται από τα καθήκο-

ντά τους, πριν από τη λήξη της θητείας τους, µε απόφα-
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις πε-
ριπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016, κα-
θώς και για άλλον σπουδαίο λόγο. Από την ιδιότητα του
µέλους του Δ.Σ. εκπίπτει αυτοδίκαια εκείνος που απου-
σιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριά-
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σεις, χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση του κωλύµατός
του στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Το µέλος του Δ.Σ. που παύ-
εται ή εκπίπτει, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, α-
ντικαθίσταται για την υπολειπόµενη θητεία του.

3. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι
και µέλη ΔΕΠ, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). 

4. Ο γραµµατέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορί-
ζονται µε απόφαση του Δ.Σ. µεταξύ των υπαλλήλων της
Αρχής. Σε έκτακτες περιπτώσεις µε απόφαση του Προέ-
δρου του Δ.Σ. µπορεί να ανατίθενται προσωρινά καθήκο-
ντα γραµµατέα Δ.Σ. σε µέλος του Δ.Σ..

Άρθρο 29
Αρµοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. - λειτουργία Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος της Αρχής ασκεί τις αρµοδιότητες που
του ανατίθενται µε απόφαση του Δ.Σ.. Τον Πρόεδρο του
Δ.Σ., όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το µέ-
λος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος. 

2. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για την έγκριση του επιχειρη-
σιακού προγράµµατος της Αρχής, στο πλαίσιο της πολι-
τικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, και για την παρακολούθηση της εκτέλε-
σης του προγράµµατος αυτού, την κατάρτιση, ύστερα α-
πό εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και την υποβολή
προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της
παραγράφου 1 του άρθρου 50, την κατάρτιση και την υ-
ποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας του ετήσιου προϋπολογισµού, απολογι-
σµού και ισολογισµού της Αρχής, σύµφωνα µε την περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 3 και την παράγραφο 4, κα-
θώς και για την αξιολόγηση, στο τέλος κάθε διαχειριστι-
κής χρήσης, του έργου του Γενικού Διευθυντή και των Α-
ναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της Αρχής, ύστερα α-
πό την οποία, το Δ.Σ. µπορεί να εισηγείται αιτιολογηµέ-
να στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την
παύση ή την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του Γε-
νικού Διευθυντή ή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυ-
ντών για λόγους πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρε-
ώσεών τους. Το εγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα,
η ετήσια έκθεση πεπραγµένων και ο εγκεκριµένος ετή-
σιος προϋπολογισµός, απολογισµός και ισολογισµός της
Αρχής δηµοσιεύονται στον δικτυακό της τόπο.

3. Ειδικότερα, το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή της Αρχής:
α) αποφασίζει για τις προµήθειες, τις συµβάσεις, τις

δαπάνες και τη διάθεση των πόρων της Αρχής, εφόσον
αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ,
β) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του, που αφορά
την Αρχή,
γ) καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, στο τέλος κάθε έτους, απολογισµό,
ισολογισµό και ετήσια έκθεση πεπραγµένων,
δ) ασκεί την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους

της Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), 

ε) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση από τον Υ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους Κανονι-
σµούς της παραγράφρου 8 του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 50,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, εφόσον αυτή δεν έ-

χει ανατεθεί µε τον παρόντα στον Πρόεδρο της Αρχής ή
στον Γενικό Διευθυντή.

4. Το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή, καταρτίζει τον προϋπολογισµό της Αρχής, τον ο-
ποίο υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

5. Αρµοδιότητες του Δ.Σ., που αφορούν κατηγορίες
πράξεων ή συγκεκριµένες πράξεις, µπορεί να µεταβιβά-
ζονται σε άλλα όργανα της Αρχής, µε απόφαση του Δ.Σ..

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., εγκρίνεται Κα-
νονισµός Λειτουργίας Διοικητικού Συµβουλίου. Κατά τα
λοιπά, για τη λειτουργία του Δ.Σ., εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.
2690/1999, Α΄ 45).

7. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να γίνουν κανονικά
ύστερα από πρόσκληση και ηλεκτρονικά µέσω τηλεδιά-
σκεψης, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των µε-
λών. 

Άρθρο 30
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί 

Διευθυντές της Αρχής - επιλογή - 
διορισµός - αρµοδιότητες

1. Στην Αρχή συνιστάται θέση Γενικού Διευθυντή πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται, ύστερα από δηµο-
σίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τη διαδικασία
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016,
και διορίζεται από τον ίδιο Υπουργό, για τετραετή θη-
τεία, που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά.

3. Για τον διορισµό στη θέση του Γενικού Διευθυντή α-
παιτούνται τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
α) πτυχίο γεωλόγου ή δίπλωµα µηχανικού µεταλλεί-

ων-µεταλλουργού µηχανικού ή µηχανικού ορυκτών πό-
ρων ή άλλο συναφές µε τα αντικείµενα της Αρχής πτυ-
χίο ή δίπλωµα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της η-
µεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής και µεταπτυχιακός
τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής
ή ισότιµου της αλλοδαπής σε συναφή αντικείµενα,
β) επαγγελµατική εµπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ε-

τών.
4. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) προΐσταται των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών

όλων των υπηρεσιών της Αρχής και του προσωπικού που
υπηρετεί σε αυτές, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουρ-
γία των υπηρεσιών, είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για
την εύρυθµη λειτουργία τους και εκπροσωπεί δικαστικά
και εξώδικα την Αρχή.
Ειδικότερα είναι αρµόδιος για: 
αα) τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων, την ορ-

γάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη σύγκλη-
ση τακτικών συσκέψεων µε τους αρµόδιους προϊσταµέ-
νους, για την εύρυθµη λειτουργία της Αρχής, 
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ββ) την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των υπη-
ρεσιών της Αρχής, για την καλύτερη λειτουργία τους, 
γγ) την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών µονά-

δων της Αρχής και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο
Δ.Σ.,
β) προετοιµάζει και εισηγείται τα θέµατα στο Δ.Σ.,
γ) εισηγείται στο Δ.Σ.. το επιχειρησιακό πρόγραµµα

της Αρχής,
δ) εξειδικεύει και εφαρµόζει το εγκεκριµένο επιχειρη-

σιακό πρόγραµµα της Αρχής, µε βάση τις γενικές κατευ-
θύνσεις του Δ.Σ.,
ε) επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των

αποφάσεων του Δ.Σ.,
στ) είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό επιστηµονι-

κών και διοικητικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τον
σκοπό και το εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρ-
χής και µεριµνά για την υλοποίησή τους, 
ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. τον κανονισµό εσωτερικής λει-

τουργίας, καθώς και ετήσια λεπτοµερή έκθεση πεπραγ-
µένων για τη δραστηριότητα της Αρχής και προτείνει τα
αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία
της, 
η) υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισµού, απο-

λογισµού και ισολογισµού, 
θ) αποφασίζει για τις προµήθειες, τις συµβάσεις, τις

δαπάνες και τη διάθεση των πόρων της Αρχής, µέχρι το
ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
ι) είναι πειθαρχικός προϊστάµενος των υπαλλήλων της

Αρχής, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 117 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., και ασκεί την αρµοδιότητα της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα,
ια) εισηγείται στο Δ.Σ. τη µεταβίβαση επί µέρους αρ-

µοδιοτήτων του ή την ανάθεση δικαιώµατος υπογραφής
στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊ-
σταµένους Διευθύνσεων, Τµηµάτων ή Γραφείων της Αρ-
χής, 
ιβ) αποφασίζει για τη συγκρότηση µόνιµων και έκτα-

κτων επιτροπών, οµάδων εργασίας και οµάδων διοίκη-
σης έργου (ΟΔΕ) για εκτέλεση εργασιών ειδικού ενδια-
φέροντος, σύµφωνα µε τον σκοπό της Αρχής και τη δρά-
ση της. Στις επιτροπές και στις οµάδες εργασίας και Ο-
ΔΕ µετέχουν πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό της
Αρχής, χωρίς πρόσθετη αµοιβή, µε την επιφύλαξη της
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Το έργο των έ-
κτακτων επιτροπών ή οµάδων εργασίας µπορεί να επο-
πτεύεται από µέλη του Δ.Σ. ή από Αναπληρωτές Γενι-
κούς Διευθυντές ή από προϊσταµένους υπηρεσιών της
Αρχής,
ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται

από το Δ.Σ..
5. Οι αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, όταν αυτός

ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούνται από τον Α-
ναπληρωτή Γενικό Διευθυντή που έχει ορίσει ο ίδιος µε
απόφασή του.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονοµικών, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, καθορίζονται οι αποδο-
χές που καταβάλλονται στον Γενικό Διευθυντή.

7. Στην Αρχή συνιστώνται θέσεις Αναπληρωτή Γενικού
Διευθυντή Έργων και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή
Οικονοµικών και Διοικητικών. Οι Αναπληρωτές Γενικοί
Διευθυντές επιλέγονται, ύστερα από δηµοσίευση πρό-

σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. της Αρχής,
µε τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8
του ν. 4369/2016. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές
διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, για τετραετή θητεία, που µπορεί να ανα-
νεωθεί µία φορά, και σε αυτούς καταβάλλεται το 80%
των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή. 

8. Για τον διορισµό στις θέσεις των Αναπληρωτών Γε-
νικών Διευθυντών απαιτούνται τα εξής τουλάχιστον
προσόντα:
α) πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ)

της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, όπως εξειδικεύ-
εται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνα-
φές µε την προκηρυχθείσα θέση,
β) µεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ι-

δρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής ή δε-
καετής εµπειρία, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

9. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Αναπληρωτών Γε-
νικών Διευθυντών καθορίζονται µε τον εσωτερικό κανο-
νισµό λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 50.

10. Στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή συνιστώνται
τρεις (3) θέσεις ειδικών συµβούλων, που θα παρέχουν υ-
πηρεσίες στον Γενικό Διευθυντή.
Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται: 
α) µε απευθείας πρόσληψη από τον Γενικό Διευθυντή

δυνάµει σχετικής σύµβασης που υπογράφεται από τον
προσλαµβανόµενο και τον Γενικό Διευθυντή. Αν η θέση
καλύπτεται µε δικηγόρο, αυτή δεν συνεπάγεται απώλεια
ή αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος,
δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 7 και 31 του ν. 4194/2013
(Α΄ 208) και για τις µισθολογικές του απολαβές εφαρµό-
ζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9
του ν. 4354/2015,
β) µε απόσπαση για πλήρη απασχόληση στην Αρχή, α-

πό άλλον φορέα του δηµόσιου τοµέα του ν. 1256/1982
(A΄ 65) ή µε ανάθεση καθηκόντων µε παράλληλη, πλήρη
ή µειωµένη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ενδια-
φεροµένου.
Η θητεία του προσωπικού της παρούσας λήγει αυτοδί-

καια και αζηµίως µε την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη
της θητείας του Γενικού Διευθυντή. Με απόφαση του
Δ.Σ. της Αρχής ορίζονται τα απαιτούµενα προσόντα για
τους υπαλλήλους των θέσεων αυτών, καθώς και τα σχε-
τικά καθήκοντά τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών καθορί-
ζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται στους ειδικούς
συµβούλους που δεν έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΓΜΕ

Άρθρο 31
Διάρθρωση ΕΑΓΜΕ

1. Η Αρχή διαρθρώνεται υπό τνο Γενικό Διευθυντή σε
Διευθύνσεις, Τµήµατα, Υπηρεσίες, Περιφερειακές Μονά-
δες και Γραφεία.

2. Οι Διευθύνσεις συντονίζουν και ελέγχουν τις δρα-
στηριότητες των Τµηµάτων, Γραφείων και Εργαστηρίων,
που υπάγονται σε αυτές, και είναι οι εξής: 
α. Διεύθυνση Γενικής και Εφαρµοσµένης Γεωλογίας

(ΔΙΓΕΓ),
β. Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερµίας (ΔΥΠΟ-
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ΓΕ),
γ. Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής

(ΔΟΠΜΕ).
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδοµών (ΔΑΝΥ).
ε. Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

(ΔΟΔΥ),
στ. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών

Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ).
3. Απευθείας στον Γενικό Διευθυντή υπάγονται οι ε-

ξής, µη υπαγόµενες σε Διευθύνσεις, υπηρεσιακές µονά-
δες: 
α. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενι-

κών Διευθυντών.
β. Νοµική Υπηρεσία.
γ. Περιφερειακές µονάδες.
δ. Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων. 
ε. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
4. Απευθείας στο Δ.Σ. και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. υπά-

γεται η γραµµατεία διοικητικού συµβουλίου.
5. Συλλογικά όργανα συντονισµού και ολοκλήρωσης

είναι:
α. η Τεχνική Επιτροπή,
β. το Επιστηµονικό Συµβούλιο,
γ. οι Οµάδες Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ).

Άρθρο 32
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής

και Εφαρµοσµένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)

Η Διεύθυνση Γενικής και Εφαρµοσµένης Γεωλογίας
(ΔΙΓΕΓ) διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: 

1. Τµήµα Γενικής Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογρα-
φήσεων και Εφαρµογών (ΓΕΧΑΕ), µε αρµοδιότητες: 
α) την έρευνα και µελέτη της γεωλογικής δοµής του

στερεού φλοιού της Γης,
β) τη γεωλογική χαρτογράφηση σε διάφορες κλίµακες

και την έκδοση γεωλογικών χαρτών, µε την εφαρµογή
ψηφιακής χαρτογραφίας GIS,
γ) την ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση, ενηµέρωση

της βάσης δεδοµένων του γεωλογικού χάρτη της Ελλά-
δας και των βάσεων δεδοµένων, που αφορούν την εφαρ-
µοσµένη γεωλογική έρευνα µικρής και µεγάλης κλίµα-
κας,
δ) τη διεξαγωγή βασικών και εφαρµοσµένων ερευνών

στα πεδία της γεωµορφολογίας, παλαιοντολογίας, ιζη-
µατολογίας, στρωµατογραφίας, µαγµατισµού, ηφαιστει-
ότητας, νεοτεκτονικής, σεισµοτεκτονικής και φωτογεω-
λογίας-τηλεπισκόπησης,
ε) τις µελέτες αστικής και περιαστικής γεωλογίας, 
στ) τις παράκτιες, υποθαλάσσιες και υπολίµνιες γεω-

λογικές χαρτογραφήσεις, τις µελέτες για τη θεµελίωση
θαλάσσιων τεχνικών έργων και τις έρευνες υποθαλάσ-
σιων ιζηµάτων και κοιτασµάτων, 
ζ) την ανάδειξη της γεωλογικής πολιτιστικής κληρονο-

µιάς (γεωδιαδροµές, γεωπάρκα), 
η) την αδειοδότηση ακαδηµαϊκών γεωλογικών εργα-

σιών και την εξαγωγή γεωλογικών δειγµάτων στο εξω-
τερικό, σύµφωνα µε την 846/10.2.1973 απόφαση των Υ-
πουργών Εθνικής Οικονοµίας, Πολιτισµού και Επιστηµών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδόθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 307 του ν. 5343/1932 (A΄ 86).

2. Τµήµα Τεχνικής Γεωλογίας (ΤΕΓΕ), µε αρµοδιότη-

τες: 
α) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες τε-

χνικών έργων, γεωλογικής οικιστικής καταλληλότητας
και έργων αποκατάστασης τοπίου, 
β) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές χαρτογρα-

φήσεις, 
γ) τις µελέτες και έρευνες καταστροφικών γεωλογι-

κών φαινοµένων, όπως εδαφικών κινήσεων και παραµορ-
φώσεων, καθώς και κατολισθήσεων, καθιζήσεων και εδα-
φικών υποχωρήσεων, 
δ) τις σεισµογεωλογικές, µακροσεισµικές και µικροζω-

νικές µελέτες, 
ε) την οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία Εργαστη-

ρίου Εδαφοµηχανικής– Βραχοµηχανικής, που ανταπο-
κρίνεται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, µε αντικεί-
µενο τις δοκιµές και µετρήσεις πεδίου, καθώς και τον ερ-
γαστηριακό προσδιορισµό φυσικών και µηχανικών χαρα-
κτηριστικών εδαφών, πετρωµάτων και αδρανών υλικών, 
στ) την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου τεχνικογεωλο-

γικών και γεωτεχνικών πληροφοριών, όπως εδαφικών α-
στοχιών και µητρώων γεωτρήσεων, 
ζ) τη λειτουργία οµάδας άµεσης παρέµβασης, η οποία

µεταβαίνει αµέσως σε πληγείσες περιοχές ύστερα από
εκδήλωση σοβαρών καταστροφών, που οφείλονται σε
γεωλογικά και άλλα φαινόµενα. 

3. Τµήµα Εφαρµοσµένης Γεωφυσικής (ΤΕΓ), µε αρµο-
διότητες: 
α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ερµηνεία µε-

τρήσεων εφαρµοσµένης γεωφυσικής έρευνας, 
β) την εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών και την εκπόνη-

ση µελετών µε αντικείµενο τη µεταλλευτική, την υδρο-
γεωλογική, τη γεωθερµική, τη γεωτεχνική έρευνα και
την περιβαλλοντική γεωλογία, 
γ) την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την ενηµέρωση βά-

σεων γεωφυσικών δεδοµένων και τη σύνταξη σχετικών
χαρτών, 
δ) τις γενικές και ειδικές γεωφυσικές χαρτογραφή-

σεις,
ε) τη συνεχή καταγραφή των µεταβολών του γήινου

µαγνητικού πεδίου και των απολύτων µετρήσεων από το
Μαγνητικό Παρατηρητήριο Πεντέλης.

Άρθρο 33
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης 
Υδατικών Πόρων και Γεωθερµίας (ΔΥΠΟΓΕ)

Η Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερµίας (ΔΥΠΟ-
ΓΕ) διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: 

1. Τµήµα Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ),
µε αρµοδιότητες: 
α) τις µελέτες δίαιτας υπόγειων υδροφορέων, τις έ-

ρευνες εντοπισµού υπόγειων υδάτων και την εκπόνηση
ειδικών υδρογεωλογικών µελετών,
β) την κατάρτιση υδρογεωλογικών - υδροχηµικών χαρ-

τών και την ανάπτυξη βάσεων υδρογεωλογικών δεδοµέ-
νων,
γ) την προσοµοίωση υπόγειων υδροφορέων,
δ) την ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού δικτύου πα-

ρακολούθησης υπόγειων υδάτων,
ε) τις έρευνες και τις µελέτες ισοζυγίων υδρολογικών

λεκανών και την εκπόνηση υδρολογικών µελετών υ-
δραυλικών έργων και γεωµορφολογικών µελετών,
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στ) την ανάπτυξη βάσης δεδοµένων για ισοζύγια υ-
δρολογικών λεκανών,
ζ) τη διαµόρφωση προτάσεων πολιτικής διαχείρισης

των υδατικών πόρων.
2. Τµήµα Γεωθερµίας και Ιαµατικών Φυσικών Πόρων

(ΓΕΩΘΕ), µε αρµοδιότητες: 
α) την έρευνα, την καταγραφή και την αξιολόγηση του

γεωθερµικού δυναµικού και των θερµών πηγών,
β) τις ολοκληρωµένες µελέτες δίαιτας και αξιοποίησης

γεωθερµικών πεδίων,
γ) τις µελέτες και τις έρευνες αξιοποίησης της αβα-

θούς γεωθερµίας,
δ) την έρευνα της ηφαιστειότητας της Χώρας, καθώς

και τη µελέτη και την παρακολούθηση των ενεργών η-
φαιστείων,
ε) την υδρογεωλογική έρευνα και τη µελέτη µεταλλι-

κών, ολιγοµεταλλικών και επιτραπέζιων υδάτων, καθώς
και των θερµοµεταλλικών και λοιπών εθνικών ιαµατικών
φυσικών πόρων,
στ) την κατάρτιση και ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων

γεωθερµίας και θερµοµεταλλικών υδάτων.
3. Τµήµα Αναλυτικών Εργαστηρίων (ΤΑΝΕ), µε αρµο-

διότητες: 
α) τις φυσικές και χηµικές δοκιµές και µετρήσεις υδα-

τικών δειγµάτων, για τον προσδιορισµό των κύριων στοι-
χείων, ιχνοστοιχείων και των άλλων ειδικών παραµέ-
τρων των πόσιµων, υπόγειων και επιφανειακών νερών,
καθώς και τη µικροβιολογική ανάλυση του πόσιµου νε-
ρού (νερά δικτύων ύδρευσης),
β) τη λειτουργία διαπιστευµένου Εργαστηρίου Ελέγ-

χου Ποιότητας Εµφιαλωµένων νερών µε αντικείµενο τη
χηµική και µικροβιολογική ανάλυση νερών, καθώς και
τον έλεγχο των εµφιαλωµένων νερών στο στάδιο της
αρχικής αξιολόγησης, αλλά και στα στάδια παραγωγής,
διακίνησης και εξαγωγής, ως προς την τήρηση των προ-
διαγραφών της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας και
της νοµοθεσίας τρίτων χωρών, 
γ) τις φυσικές και χηµικές δοκιµές και µετρήσεις σε ο-

ρυκτές πρώτες ύλες (εδάφη, πετρώµατα, µεταλλεύµα-
τα), προϊόντα µεταλλευτικής βιοµηχανίας, στερεά καύσι-
µα και βιοκαύσιµα, καθώς και τον προσδιορισµό των κύ-
ριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων, σπανίων γαιών και άλλων
ειδικών παραµέτρων,
δ) τη συµµετοχή σε χηµικές µελέτες για τις παραπάνω

κατηγορίες δειγµάτων, 
ε) τη λειτουργία των εργαστηρίων του Τµήµατος,
στ) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για τα παραπά-

νω αναλυτικά αντικείµενα, 
ζ) τον σχεδιασµό της αντιµετώπισης των αναλυτικών

αναγκών της Αρχής και τον επιστηµονικό συντονισµό ό-
λων των χηµικών εργαστηρίων του (κεντρικών και περι-
φερειακών µονάδων).

Άρθρο 34
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών

Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)

Η Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής
(ΔΟΠΜΕ) διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: 

1. Τµήµα Κοιτασµατολογικής και Μεταλλευτικής Έρευ-
νας (ΚΟΙΜΕ), µε αρµοδιότητες: 
α) την υλοποίηση ερευνών και µελετών εντοπισµού

και αξιολόγησης κάθε είδους ορυκτών πρώτων υλών
(Ο.Π.Υ.), για την αποτίµηση του κοιτασµατολογικού δυ-
ναµικού της Χώρας, περιλαµβανοµένου του υπολογι-
σµού των αποθεµάτων από δευτερογενείς πηγές, όπως
τα εξορυκτικά απόβλητα,
β) τις γνωµατεύσεις καταλληλότητας Ο.Π.Υ. σε συνερ-

γασία µε άλλες υπηρεσιακές µονάδες της Αρχής, 
γ) τη συµµετοχή στις Επιτροπές καθορισµού λατοµι-

κών περιοχών, 
δ) την ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων ορυκτών πρώτων

υλών, 
ε) την εκπόνηση µεταλλευτικών ερευνών για την απο-

τίµηση του δυναµικού κοιτασµάτων των ορυκτών πρώ-
των υλών και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίη-
σής τους, καθώς και γεωστατιστικών µελετών για την α-
ποτίµηση του δυναµικού ορυκτών πρώτων υλών και για
γεωλογικές εφαρµογές,
στ) την αναγνώριση και κοιτασµατολογική έρευνα και

µελέτη των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών µε οικο-
νοµικό ενδιαφέρον,
ζ) την έρευνα και τη µελέτη µη ενεργειακών χρήσεων

των λιγνιτών,
η) την αναγνώριση και κοιτασµατολογική έρευνα ου-

ρανίου, θορίου και συνοδών παραγενετικών µετάλλων,
όπως σπανίων γαιών, 
θ) τη ραδιοπροστασία του πληθυσµού από την εκπο-

µπή ακτινοβολιών «α», «β» και «γ», 
ι) την αξιολόγηση της συµβολής των ακτινοβολιών στη

γνώση της σεισµικής επικινδυνότητας περιοχών,
ια) την εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών και µελε-

τών εκµετάλλευσης και αξιοποίησης κοιτασµάτων ορυ-
κτών πόρων, καθώς και τη συµµετοχή σε περιβαλλοντι-
κές µελέτες,
ιβ) τον συντονισµό και την υποστήριξη του ερευνητι-

κού έργου της Αρχής σε µελέτες οικονοµοτεχνικής φύ-
σης,
ιγ) τη λειτουργία του διαπιστευµένου Εργαστηρίου

«ΛΙΘΟΣ» µε αντικείµενα: 
αα. τον εργαστηριακό προσδιορισµό των αισθητικών,

φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών των φυσικών
διακοσµητικών πετρωµάτων και των µωσαϊκών λίθων µε
στόχο την ποιοτική αξιολόγησή τους,
ββ. τη συµβολή στην απόδοση σήµανσης CE σε τελικά

προϊόντα από διακοσµητικά πετρώµατα, 
γγ. τη διενέργεια αυτοψιών, µε σκοπό την επίλυση

προβληµάτων µετά την εφαρµογή προϊόντων από διακο-
σµητικά πετρώµατα,
ιδ) τη λειτουργία του διαπιστευµένου Εργαστηρίου Ε-

νεργειακών Πρώτων Υλών µε αντικείµενο τις αναλύσεις
των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών (γαιάνθρακων-
τύρφης και ραδιενεργών).

2. Τµήµα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ), µε
αρµοδιότητες: 
α) την εκπόνηση ορυκτολογικών και πετρογραφικών

µελετών πετρωµάτων, εδαφών, αδρανών και κάθε εί-
δους φυσικών υλικών, καθώς και γεω-αρχαιολογικών α-
ντικειµένων, 
β) την πραγµατοποίηση εργαστηριακών και λοιπών ε-

ξετάσεων για την ύπαρξη επιβλαβών για την ανθρώπινη
υγεία στοιχείων ή ορυκτών στον αέρα, 
γ) την επιµέλεια των µουσειακών συλλογών και του

Μουσείου Ορυκτών και Πετρωµάτων της Αρχής,
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δ) την οργάνωση και επιµέλεια εκπαιδευτικών επισκέ-
ψεων σχολείων στις εγκαταστάσεις της Αρχής, 
ε) την παροχή υπηρεσιών εξέτασης διαφόρων φυσι-

κών και τεχνητών υλικών προς ιδιώτες, εταιρείες και ορ-
γανισµούς του Δηµοσίου, περιφέρειες και οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα για τα δοµικά υλικά
δηµοσίων έργων, η εξέταση γίνεται, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 158 του ν. 4412/2016 (A΄ 147), κατό-
πιν συµφωνίας µε το αρµόδιο Υπουργείο.

3. Τµήµα Γεωχηµείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ), µε αρ-
µοδιότητες: 
α) τις γεωχηµικές έρευνες και µελέτες κάθε είδους, µε

τη χρήση φυσικών υλικών, όπως ποτάµιων και λιµναίων ι-
ζηµάτων, εδάφους, µονοετών και πολυετών φυτών, πε-
τρωµάτων, παρόχθιων και πληµµυρικών ιζηµάτων, σκό-
νης δρόµων και αιωρούµενων σωµατιδίων, 
β) την ανάπτυξη βάσεων γεωχηµικών δεδοµένων και

τη σύνταξη γεωχηµικών πολυστοιχειακών χαρτών ποικί-
λης κλίµακας, καθώς και ατλάντων, 
γ) την υποστήριξη ερευνητικών έργων για την αναζή-

τηση και τον εντοπισµό Ο.Π.Υ.,
δ) τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδα-

φος και τα ύδατα, προστασίας περιβάλλοντος, διάθεσης
αποβλήτων και διασποράς ρύπων, 
ε) τον συντονισµό και την υποστήριξη του ερευνητικού

έργου της Αρχής σε σχέση µε το περιβάλλον.
4. Τµήµα Τεχνολογίας Ορυκτών Πρώτων Υλών και Με-

ταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ), µε αρµοδιότητες: 
α) τις δοκιµές και µελέτες εµπλουτισµού και µεταλ-

λουργικής επεξεργασίας κάθε είδους Ο.Π.Υ., σε εργα-
στηριακή και ηµι-βιοµηχανική κλίµακα, για την ανάπτυξη
διαγραµµάτων ροής επεξεργασίας και τη συµµετοχή
στην εκπόνηση σχετικών οικονοµοτεχνικών µελετών, 
β) τη µελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών διαφό-

ρων τύπων εξορυκτικών αποβλήτων ή και παραπροϊό-
ντων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και τη διερεύνηση
της δυνατότητας αξιοποίησής τους για την ανάκτηση
χρήσιµων συστατικών ή την παραγωγή χρήσιµων προϊό-
ντων, µέσω της ανάπτυξης κατάλληλων µεθοδολογιών,
καθώς και τη συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών σκοπι-
µότητας για τη διαχείρισή τους,
γ) την εκτέλεση δοκιµών ελέγχου τοξικότητας στερε-

ών αποβλήτων και λασπών σε διαπιστευµένο Εργαστή-
ριο Ελέγχου Τοξικότητας Στερεών Αποβλήτων,
δ) την υποστήριξη του ερευνητικού έργου άλλων υπη-

ρεσιακών µονάδων της Αρχής σε εργασίες επεξεργα-
σίας και προετοιµασίας δειγµάτων κάθε είδους Ο.Π.Υ.,
ε) τη συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών ρύπανσης α-

πό βιοµηχανική δραστηριότητα σε στερεά δείγµατα,
στ) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους µε την εκτέλεση

δοκιµών και µετρήσεων στο αντικείµενο της αρµοδιότη-
τας του Τµήµατος,
ζ) τις δοκιµές, έρευνες και µελέτες γεωµικροβιολο-

γίας σε γεωλογικά και µεταλλευτικά δείγµατα.
5. Τµήµα Γνωµοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων,

µε αντικείµενο την άσκηση των γνωµοδοτικών και ελε-
γκτικών αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τους νόµους
274/1976 (A΄ 50) και 4512/2018 (A΄ 5) και τα νοµοθετικά
διατάγµατα 4433/1964 (A΄ 219) και ν.δ. 210/1973
(A΄ 277), καθώς και µετά από ανάθεση από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 35
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Υποδοµών (ΔΑΝΥ)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδοµών (ΔΑΝΥ) διαρ-
θρώνεται στα εξής Τµήµατα: 

1. Τµήµα Μηχανικών-Κτηριακών Υποδοµών και Εκτέ-
λεσης Έργων (ΤΥΠΕΚΕ), µε αρµοδιότητες: 
α) τη διάθεση και βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάµε-

νου µηχανικού εξοπλισµού (γεωτρύπανα, αυτοκίνητα),
τεχνικών υλικών και ανταλλακτικών και τον προγραµµα-
τισµό της προµήθειας νέου µηχανικού εξοπλισµού, σε
συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες κατά περίπτωση
υπηρεσιακές µονάδες,
β) τη συντήρηση των κτιρίων και ηλεκτροµηχανολογι-

κών κτιριακών εγκαταστάσεων της Αρχής, την εκτέλεση
συναφών τεχνικών εργασιών και τη µέριµνα για τα σχε-
τικά θέµατα, 
γ) την επισκευή και συντήρηση του υφιστάµενου µηχα-

νικού εξοπλισµού της Αρχής, τεχνικών υλικών και α-
νταλλακτικών,
δ) τον προγραµµατισµό, την οργάνωση και τη διοίκηση

των εργοταξίων της Αρχής, για την εκτέλεση τεχνικών
έργων πεδίου, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες
κατά περίπτωση υπηρεσιακές µονάδες, 
ε) την εκτέλεση των τεχνικών ερευνητικών έργων πε-

δίου της Αρχής, όπως γεωτρήσεων, στοών και επιφανει-
ακών εκσκαφών, για την υποστήριξη των ερευνών των
κεντρικών υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής,
στ) τον συντονισµό και την παρακολούθηση της εκτέ-

λεσης των τεχνικών ερευνητικών έργων που ανατίθενται
στις περιφερειακές µονάδε,.
ζ) την οργάνωση και εκτέλεση τοπογραφικών εργα-

σιών.
2. Τµήµα Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ελέγχου (ΤΑΠΠΕ),

µε αρµοδιότητες: 
α) την κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού

σχεδίου ανάπτυξης του έργου της Αρχής,
β) την υποστήριξη του προγραµµατισµού και τον συ-

ντονισµό της επιχειρησιακής δράσης και των έργων της
Αρχής, σε άµεση συνεργασία µε τις επιµέρους υπηρε-
σιακές µονάδες, την παρακολούθηση της προόδου υλο-
ποίησης των σχεδίων δράσης και των έργων της Αρχής,
για την τήρηση των διαχειριστικών απαιτήσεων των σχε-
τικών προγραµµάτων, τη βέλτιστη χρήση πόρων, τη δια-
σφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
και την ενηµέρωση των πληροφοριακών συστηµάτων και
της διοίκησης της Αρχής, 
γ) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων

διαχείρισης των ερευνητικών έργων της Αρχής και την
τήρηση αρχείου σχετικών εγγράφων, την κατάρτιση του
ετήσιου προγράµµατος και του απολογισµού του ερευ-
νητικού έργου της Αρχής, σε συνεργασία µε τις αρµό-
διες καθ’ ύλην υπηρεσιακές µονάδες, 
δ) τη συνεργασία µε το αρµόδιο κατά περίπτωση Υ-

πουργείο, τις διαχειριστικές αρχές και τους διεθνείς ορ-
γανισµούς, 
ε) την παρακολούθηση των προκηρύξεων και προσκλή-

σεων για την εκπόνηση µελετών και έργων, αρµοδιότη-
τας της Αρχής,
στ) την εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου προβολής
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του έργου της Αρχής, σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες
αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες, και την ανάπτυξη και ε-
ξυπηρέτηση των διεθνών συνεργασιών της Αρχής, 
ζ) την κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων επι-

µόρφωσης του προσωπικού, λαµβανοµένων υπόψη των
αναγκών των υπηρεσιακών µονάδων, 
η) τις δηµόσιες και διεθνείς σχέσεις, σε συνεργασία

µε το Γραφείο Γενικού Διευθυντή και το Γραφείο Δηµό-
σιων Σχέσεων. 

3. Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε αρµοδιότη-
τες: 
α) την κατάρτιση ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχε-

δίου ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ) στην Αρχή, τόσο σε επίπεδο λογισµι-
κού και εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών πα-
γκόσµιου ιστού (Webservices), για τον προσδιορισµό των
αναγκών της Αρχής,
β) τον σχεδιασµό, καθώς και τη διαχείριση και τη συ-

ντήρηση των υποδοµών ΤΠΕ της Αρχής και των τροπο-
ποιήσεων του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστή-
µατος διοίκησης της Αρχής,
γ) τον σχεδιασµό, συγκέντρωση και συντήρηση της

βάσης γεωχωρικών δεδοµένων και µεταδεδοµένων,
σύµφωνα µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο του ν.
3882/2010. 
δ) τον σχεδιασµό, υλοποίηση, συντήρηση και βελτίωση

της ιστοσελίδας της Αρχής, καθώς και όσον αφορά το
έργο της Διαύγειας σε συνεργασία µε όλες τις υπηρε-
σιακές µονάδες της Αρχής,
ε) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών της Αρχής

και την υποστήριξη της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας
της Αρχής για τις ηλεκτρονικές προµήθειες και συµβά-
σεις,
στ) την ανάπτυξη υπηρεσιών παγκόσµιου ιστού

(Webservices) για την παροχή στοιχείων στις αρµόδιες
εποπτικές και ελεγκτικές αρχές των συγχρηµατοδοτού-
µενων έργων,
ζ) τη δηµιουργία πλατφόρµας ηλεκτρονικών υπηρε-

σιών (mapservices) για τη διαχείριση των ανοικτών δεδο-
µένων της Αρχής,
η) τη δηµιουργία και διαχείριση πλατφόρµας ηλεκτρο-

νικών υπηρεσιών για την ένταξη της Αρχής στην υποδο-
µή των γεωλογικών φορέων της Ευρώπης,
θ) την οργάνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης της

Αρχής.

Άρθρο 36
Διάρθρωση και Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης 

Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)

Η Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
(ΔΟΔΥ) διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα και αυτοτελές
Γραφείο: 

1. Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΤΟΥ), µε αρµοδιό-
τητες: 
α) τον οικονοµικό προγραµµατισµό και την κατάρτιση

του ετήσιου οικονοµικού προϋπολογισµού, απολογι-
σµού, ισολογισµού και λοιπών οικονοµικών καταστάσε-
ων,
β) τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, µε βά-

ση πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά, και την έκδοση των
χρηµατικών ενταλµάτων,
γ) την ταµειακή διαχείριση και τα συστήµατα πληρω-

µών, 

δ) τη λογιστική παρακολούθηση, την κοστολόγηση και
τη διενέργεια των διαγωνισµών και των άλλων διαδικα-
σιών ανάθεσης για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν
προµήθειες, υπηρεσίες, µελέτες και έργα,
ε) την τήρηση αρχείων χρηµατικών ενταλµάτων και

προµηθειών, αναθέσεων υπηρεσιών, µελετών και έργων,
στ) τη διαχείριση και τη διάθεση των επιστηµονικών

εκδόσεων και χαρτών της Αρχής,
ζ) τη διαχείριση των πάσης φύσης πάγιων και αναλώ-

σιµων υλικών της Αρχής,
η) την οικονοµική διαχείριση της βιβλιοθήκης και των

αεροφωτογραφιών,
θ) την παροχή υποστήριξης στις διαχειρίσεις των περι-

φερειακών µονάδων και τη συνεργασία µε τα αρµόδια Υ-
πουργεία και φορείς και την παροχή σχετικών πληροφο-
ριών.

2. Τµήµα Διοικητικών Υπηρεσιών και Μισθοδοσίας
(ΔΥΜ), µε αρµοδιότητες: 
α) τον σχεδιασµό και διαχείριση εφαρµογής συστηµά-

των διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, 
β) την κατάρτιση και υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πλη-

ρωµής αναλυτικής κατάστασης µισθοδοσίας του προσω-
πικού, 
γ) την προκήρυξη διαγωνισµών για τον διορισµό υπαλ-

λήλων,
δ) τη διοικητική υποστήριξη και µέριµνα.
3. Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας και Πρόληψης, µε

αρµοδιότητα τον χειρισµό θεµάτων υγιεινής και ασφά-
λειας εργαζοµένων και εγκαταστάσεων.

Άρθρο 37
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης

Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών 
Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ)

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών
Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) ασκεί τις αρµοδιότητες των περι-
πτώσεων ιη΄και ιθ΄ του άρθρου 26 σχετικά µε τους γεω-
λογικούς κινδύνους, καθώς και κάθε άλλη συναφή αρµο-
διότητα.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών

Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: 
α) Τµήµα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιµετώπισης

Φυσικών Κινδύνων (ΦΥΚ), µε αρµοδιότητα τους γεωλογι-
κούς κινδύνους, τα κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαι-
νόµενα, τα δευτερογενή γεωλογικά φαινόµενα λόγω
σεισµών, τους ηφαιστειακούς κίνδυνους, τους υδάτινους
κινδύνους και τις πληµµύρες,
β) Τµήµα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιµετώπισης

Τεχνολογικών Κινδύνων (ΤΕΚ), µε αρµοδιότητα τους κιν-
δύνους στο έδαφος και στο υπέδαφος, καθώς και στα ε-
πιφανειακά και υπόγεια νερά από βιοµηχανικά ατυχήµα-
τα, ακτινοβολίες, από ραδιενεργά µεταλλεύµατα και ο-
ρυκτά, από βιολογικές και εν γένει ανθρωπογενείς κατα-
στροφές.

Άρθρο 38
Αυτοτελείς υπηρεσιακές µονάδες υπαγόµενες 

απευθείας στον Γενικό Διευθυντή

Στον Γενικό Διευθυντή υπάγονται απευθείας οι εξής
αυτοτελείς υπηρεσιακές µονάδες: 

1. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενι-
κών Διευθυντών, σε επίπεδο Τµήµατος, µε αρµοδιότητες
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τη διοικητική, επιστηµονική και γραµµατειακή υποστήρι-
ξη και τις δηµόσιες σχέσεις του Γενικού Διευθυντή και
των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, καθώς και την
προβολή του έργου της Αρχής σε συνεργασία µε τις α-
ντίστοιχες υπηρεσίες της Αρχής.

2. Νοµική Υπηρεσία, σε επίπεδο Διεύθυνσης, µε αρµο-
διότητα τη νοµική εκπροσώπηση και τον χειρισµό των
νοµικών θεµάτων από την εν γένει δραστηριότητα της
Αρχής και, συγκεκριµένα, την παροχή νοµικών συµβου-
λών και γνωµοδοτήσεων, τον νοµικό έλεγχο των προκη-
ρύξεων και των συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθει-
ών και υπηρεσιών, την παράσταση της Αρχής ενώπιον
των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών σε προδικα-
στικές και ενδικοφανείς διαδικασίες, καθώς και την ανά-
θεση υποθέσεων και νοµικών έργων, που δεν µπορεί να
διεκπεραιωθούν από το προσωπικό της, σε τρίτους συ-
νεργαζόµενους δικηγόρους. Στη Νοµική Υπηρεσία λει-
τουργεί Τµήµα Δικαστικού, στο οποίο προΐσταται δικη-
γόρος που προσλαµβάνεται µε απόφαση του Δ.Σ., για τη
διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων της Αρχής. Στη
Νοµική Υπηρεσία µπορεί να υπηρετούν έως δύο (2) α-
σκούµενοι δικηγόροι.

3. Περιφερειακές µονάδες, σε επίπεδο Τµήµατος, µε
αντικείµενο την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αρχής
στην εδαφική περιφέρεια που ορίζει το Δ.Σ., σε συνερ-
γασία µε όλες τις κεντρικές υπηρεσίες της Αρχής. Οι πε-
ριφερειακές µονάδες της Αρχής είναι οι εξής:
α) Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης,
β) Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας,
γ) Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας,
δ) Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου,
ε) Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου,
στ) Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης.
Με το διάταγµα του άρθρου 42 µπορεί να συνιστώνται

νέες ή να καταργούνται οι υφιστάµενες περιφερειακές
µονάδες.
Για τη λειτουργία των περιφερειακών µονάδων τηρού-

νται οι σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Γενικού Δι-
ευθυντή και οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου.

4. Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων, µε αρµοδιότητα τις δη-
µόσιες σχέσεις και την προβολή του έργου της Αρχής,
σε συνεργασία µε το Γραφείο Γενικού Διευθυντή, καθώς
και µε τις άλλες υπηρεσίες της Αρχής, µε τις οποίες το
Γραφείο Δηµόσιων Σχέσεων συνεργάζεται σε τακτική
βάση µέσω ενός υπαλλήλου ΠΕ από κάθε Διεύθυνση,
που ορίζεται από τον Προϊστάµενό της. 

5. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Τµήµα-
τος, µε τις εξής αρµοδιότητες:
α) τον οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο των δηµο-

σίων υπολόγων και δηµοσίων διαχειρίσεων που υπάγο-
νται στον φορέα,
β) τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών,

της ορθής είσπραξης και εµφάνισης των εσόδων, της
διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περι-
ουσίας της Αρχής, µε την εξακρίβωση του ενεργητικού
και παθητικού και του µισθολογικού κόστους, για τον ε-
ντοπισµό ενδεχόµενων φαινοµένων κακοδιοίκησης και
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή δια-
φθοράς και την αποτροπή τους στο µέλλον, 
γ) την αξιολόγηση της οικονοµίας, της αποδοτικότη-

τας και της αποτελεσµατικότητας των διοικητικοοικονο-

µικών λειτουργιών της Αρχής βάσει της αρχής της χρη-
στής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 
δ) τη δηµιουργία και τον έλεγχο επάρκειας του συστή-

µατος εσωτερικού ελέγχου των τεχνικών, διοικητικών
και οικονοµικών λειτουργιών της Αρχής και την εισήγη-
ση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
ε) την εφαρµογή της πολιτικής της Αρχής για την ποι-

ότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την κατάρτιση
και την επικαιροποίηση του Συστήµατος Διαχείρισης Ποι-
ότητας,
στ) την επιµέλεια της εφαρµογής συστηµάτων ποιότη-

τας ISO από την Αρχή,
ζ) τον έλεγχο πληροφοριακών συστηµάτων των διοι-

κητικών και οικονοµικών λειτουργιών, 
η) τον έλεγχο εφαρµογής από το προσωπικό των κα-

νόνων δικαίου, του Κανονισµών, των εγκυκλίων, των ο-
δηγιών και αποφάσεων της Διοίκησης και των Διευθύν-
σεων της Αρχής,
θ) τη διενέργεια ερευνών σχετικά µε τις αρµοδιότητες

του Τµήµατος, κατόπιν εντολής της Διοίκησης,
ι) τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων απολογισµού έργου

της υπηρεσίας, σχετικά µε όλες τις υπηρεσιακές µονά-
δες της Αρχής,
ια) την έγγραφη ενηµέρωση του Δ.Σ. και του Γενικού

Διευθυντή για τους ελέγχους που διενεργεί τουλάχι-
στον µία (1) φορά κάθε τρίµηνο και την υποβολή προτά-
σεων.

Άρθρο 39
Γραµµατεία διοικητικού συµβουλίου

1. Υπό την εποπτεία του Προέδρου λειτουργεί Γραµ-
µατεία διοικητικού συµβουλίου µε αρµοδιότητα και ευθύ-
νη την επιµέλεια των εργασιών του Δ.Σ., την αποστολή
προσκλήσεων για τη σύγκληση συνεδρίασης Δ.Σ. και την
τήρηση πρακτικών. 

2. Η Γραµµατεία του Δ.Σ. εκτελεί χρέη ιδιαίτερου γρα-
φείου του Προέδρου της Αρχής και συγκεκριµένα είναι
αρµόδια για την:
α. επικουρία του έργου του Προέδρου,
β. επιµέλεια των συνεργασιών και συσκέψεων του

Προέδρου και τη διεκπεραίωση της γραµµατειακής του
υποστήριξης.

Άρθρο 40
Όργανα συντονισµού και ολοκλήρωσης

Η λειτουργία της βασικής οργανωτικής δοµής υποστη-
ρίζεται από συλλογικά όργανα οριζόντιου συντονισµού
και ολοκλήρωσης, τα οποία είναι τα εξής:
α. Τεχνική Επιτροπή.
Η Τεχνική Επιτροπή είναι επταµελές όργανο, που απο-

τελείται από υπαλλήλους της Αρχής που επιλέγονται µε
κριτήρια που ορίζει το Δ.Σ. της Αρχής και συγκροτείται
µε διετή θητεία, µε απόφαση του Δ.Σ.. Στην Τεχνική Επι-
τροπή προεδρεύει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Έργων. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί σε θέµατα που προβλέ-
πονται από τους Κανονισµούς της Αρχής ή που ανατίθε-
νται από τον Γενικό Διευθυντή. 
β. Επιστηµονικό Συµβούλιο.
Το Επιστηµονικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση

του Δ.Σ., ως αµισθί συµβουλευτικό όργανό του σε θέµα-
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τα ανάληψης νέων δραστηριοτήτων και εξειδίκευσης
στρατηγικών ανάπτυξης της έρευνας της Αρχής. Το Επι-
στηµονικό Συµβούλιο αποτελείται από διακεκριµένους
γεωεπιστήµονες µε µακρόχρονη ερευνητική εµπειρία και
τεχνογνωσία στα γνωστικά αντικείµενα της Αρχής. Με
επιµέλεια του Προέδρου του Δ.Σ., που εκτελεί καθήκο-
ντα Προέδρου του Επιστηµονικού Συµβουλίου, τηρού-
νται πρακτικά των συνεδριάσεων και συντάσσονται γρα-
πτές γνωµοδοτήσεις. Η θητεία του Επιστηµονικού Συµ-
βουλίου είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.
γ. Οµάδες Διοίκησης Έργων.
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή του αρµόδιου Α-

ναπληρωτή Γενικού Διευθυντή είναι δυνατή η σύσταση,
λειτουργία και στελέχωση Οµάδων Διοίκησης Έργων (Ο-
ΔΕ), ως οριζόντιων δοµών οργάνωσης της Αρχής. Οι Ο-
ΔΕ αναλαµβάνουν την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων
ή προγραµµάτων και συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες
της Αρχής. Στις ΟΔΕ συµµετέχουν εργαζόµενοι της Αρ-
χής µε παράλληλη άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς
τους χρονικούς περιορισµούς της παρ. 3 του άρθρου 30
του ν. 3528/2007 (A΄ 26).

Άρθρο 41
Ζητήµατα οργάνωσης υπηρεσιακών µονάδων

Το Δ.Σ., µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, α-
ποφασίζει για κάθε θέµα που προκύπτει από τη λειτουρ-
γία, την οργάνωση, τη διάρθρωση και την κατανοµή των
αρµοδιοτήτων των υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής.
Με απόφαση του Δ.Σ. ιδρύονται, λειτουργούν και κα-

ταργούνται διαπιστευµένα εργαστήρια στην Αρχή για
την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 26. 

Άρθρο 42
Τροποποίηση οργάνωσης - εξουσιοδότηση

Με διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ., µπορεί
να ανατίθενται στην Αρχή και άλλες αρµοδιότητες, ε-
κτός από αυτές του άρθρου 26, καθώς και να τροποποιεί-
ται η διοικητική διάρθρωση της Αρχής, καθώς και να κα-
ταργούνται, να συνενώνονται ή να δηµιουργούνται νέες
υπηρεσιακές µονάδες και οργανικές θέσεις στην Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 43
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού 
στην κεντρική και στις περιφερειακές 

υπηρεσίες της Αρχής

1. Εκτός από τις θέσεις του άρθρου 30, στην Αρχή συ-
νιστώνται διακόσιες είκοσι (220) οργανικές θέσεις προ-
σωπικού δηµοσίου δικαίου και πέντε (5) θέσεις µε σχέση
έµµισθης εντολής.

2. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού κατατάσσονται, α-
νά κατηγορία, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις εκατόν είκοσι έξι (126), 
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

έντεκα (11),
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις πενήντα επτά (57),
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις

είκοσι έξι (26),
3. Οι θέσεις µε σχέση έµµισθης εντολής κατατάσσο-

νται ως εξής:
α) Νοµικού Συµβούλου, θέση µία (1),
β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις (3),
γ) Δικηγόρου Προϊστάµενου Νοµικής Υπηρεσίας, θέση

µία (1).
4. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας κατανέ-

µονται στις υπηρεσιακές µονάδες της κεντρικής υπηρε-
σίας και στις περιφερειακές µονάδες της Αρχής, οι ορ-
γανικές θέσεις του προσωπικού και καθορίζονται οι κλά-
δοι και οι ειδικότητες αυτών. Με απόφαση του Δ.Σ. της
Αρχής µπορεί να ανακατανέµονται µεταξύ των υπηρε-
σιακών µονάδων της Αρχής οι θέσεις του προσωπικού. 

5. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέ-
ρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

6. Για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών ή παροδικών α-
ναγκών µπορεί να προσλαµβάνεται προσωπικό µε σχέση
εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και 6 του
ν. 2527/1997 (Α΄ 206).

Άρθρο 44
Ένταξη του προσωπικού σε µισθολογικά 

και βαθµολογικά κλιµάκια

Για τις αποδοχές και την εξέλιξη σε µισθολογικά κλι-
µάκια του προσωπικού της Αρχής, που καταλαµβάνει τις
οργανικές θέσεις του άρθρου 43, εφαρµόζονται τα άρ-
θρα 7 έως και 34 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για τη βαθ-
µολογική εξέλιξη του προσωπικού εφαρµόζονται τα άρ-
θρα 80 έως 83 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 45
Τοποθέτηση προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων 

και αρµοδιοτήτων

1. Η τοποθέτηση του προσωπικού στις υπηρεσιακές
µονάδες της Αρχής και η ανάθεση καθηκόντων γίνεται
µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή, σύµφωνα µε τις υ-
πηρεσιακές ανάγκες, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
των υπαλλήλων και τις ειδικότητες των υπαλλήλων.

2. Θέµατα συνδεόµενα µε ζητήµατα άσκησης καθηκό-
ντων του προσωπικού που υπηρετεί στις υπηρεσιακές
µονάδες της Αρχής ρυθµίζονται µε σχετικές εγκυκλίους
και αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή.

Άρθρο 46
Προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων

1. Οι Προϊστάµενοι των υπηρεσιακών µονάδων της Αρ-
χής επιλέγονται µε τη διαδικασία και τα κριτήρια των άρ-
θρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Γε-
νικοί Διευθυντές επιλέγουν από τους υπαλλήλους της
Αρχής, τους προϊσταµένους των γραφείων τους, για ίση
µε αυτούς θητεία.

2. Η πρόσληψη δικηγόρων στις θέσεις των προϊσταµέ-
νων της Νοµικής Υπηρεσίας και του Τµήµατος Δικαστι-
κού γίνεται, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δικηγόρων, απευ-
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θείας µε απόφαση του Δ.Σ.. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζο-
νται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νοµικής
Υπηρεσίας. 

3. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας ορίζο-
νται τα αναγκαία προσόντα και οι ειδικότητες για κάθε
θέση Προϊσταµένου της Αρχής, στα οποία περιλαµβάνο-
νται εµπειρία σε σχέση µε το αντικείµενο της Αρχής, κα-
θώς επίσης και γνωστική εξειδίκευση σε συναφή τοµέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 47
Πόροι αρχής

1. Πόροι της Αρχής είναι:
α) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογι-

σµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό

ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων και έσοδα από την υλοποίηση
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδο-
τούνται από το Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους
διεθνείς οργανισµούς,
γ) έσοδα από τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας

της Αρχής,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες,
ε) έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και

κάθε φύσης αµοιβές, νοµικών ή φυσικών προσώπων που
καταβάλλονται στην Αρχή. 
Τα προκύπτοντα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών

προς τρίτους, κατατίθενται σε διακεκριµένο κωδικό εσό-
δων και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη ανα-
γκών ερευνητικών και λειτουργικών της Αρχής. 

2. Οι πόροι των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγρά-
φου 1 διατίθενται αποκλειστικά για τον ειδικό σκοπό δη-
µόσιας ωφέλειας της παροχής συνεχών και αδιάλειπτων
γεωλογικών υπηρεσιών από την Αρχή προς το Κράτος,
ανήκουν στη δηµόσια περιουσία και είναι ακατάσχετοι α-
πό κάθε τρίτο. 

3. Η Αρχή µπορεί να συνάπτει δάνεια µε εγγύηση του
Ελληνικού Δηµοσίου, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ΄
του άρθρου 91 του ν. 4549/2018 (A΄ 105).

4. Τα έσοδα της Αρχής από την παροχή υπηρεσιών σε
ιδιώτες ή την εκµετάλλευση των άυλων αγαθών της θε-
ωρούνται ιδιωτική περιουσία της Αρχής.

5. Οι αµοιβές, που εισπράττονται από φορείς του δη-
µοσίου για την εκτέλεση έργων δηµόσιας ωφέλειας, στο
πλαίσιο αρµοδιοτήτων της Αρχής, δεν αποτελούν ιδιωτι-
κούς πόρους της Αρχής, αλλά αποτελούν λειτουργικούς
πόρους κάλυψης των δαπανών που απαιτήθηκαν για την
εκτέλεσή αυτών και καλύπτουν επίσης τις αµοιβές των
συλλογικών οργάνων της Αρχής, ως ορίζει το άρθρο 21
του ν. 4354/2015 (A΄ 176). 

6. Η Αρχή απολαµβάνει όλων ανεξαιρέτως των ατελει-
ών, καθώς και των ουσιαστικών και δικονοµικών προνο-
µίων του Δηµοσίου, µε την εξαίρεση των υποχρεώσεων
των Ν.Π.Δ.Δ. µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία.

Άρθρο 48
Οικονοµική και λογιστική διαχείριση

1. Η οικονοµική διαχείριση γίνεται, σύµφωνα µε τον
ν. 4270/2014, ενώ η λογιστική διαχείριση γίνεται, σύµ-

φωνα µε το π.δ. 54/2018 (A΄ 103). 
2. Με τον Κανονισµό Οικονοµικών της παραγράφου 2

του άρθρου 50 µπορεί να ρυθµίζονται εφόσον απαιτείται,
ειδικότερα θέµατα οικονοµικής και λογιστικής διαχείρι-
σης της Αρχής.

Άρθρο 49
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

1. Συνιστάται και λειτουργεί στην Αρχή, Ειδικός Λογα-
ριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), µε σκοπό την
κάλυψη των αναγκών σε έρευνα, κατάρτιση, τεχνολογι-
κή ανάπτυξη και υποστήριξη της Αρχής, καθώς και για
την κάλυψη των αναγκών συναφών υπηρεσιών, προς ε-
πίτευξη του σκοπού αυτού. 

2. Για τα θέµατα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. ισχύουν α-
ναλόγως τα άρθρα 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (A΄ 114)
µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν
πρότασης του Δ.Σ. της Αρχής, εξειδικεύονται και ορίζο-
νται σχετικώς, τα θέµατα λειτουργίας, διοίκησης και δια-
χείρισης και ελέγχου του Ε.Λ.Κ.Ε..

3. Στον ΕΛ.Κ.Ε. µπορούν να εντάσσονται τα κονδύλια
των εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων που αναλαµ-
βάνει η Αρχή, σύµφωνα µε τους σκοπούς λειτουργίας
της και εκπληρούν τους σκοπούς της παραγράφου 1 του
παρόντος, καθώς και οι αµοιβές που εισπράττονται από
το Δηµόσιο ή ιδιώτες. 

Άρθρο 50
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας – εξουσιοδότηση

σε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1. Ειδικότερα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και
προσωπικού της Αρχής, ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό
Εσωτερικής Λειτουργίας, που εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα α-
πό εισήγηση του Δ.Σ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της Αρχής,
µπορεί να εγκρίνεται Κανονισµός Οικονοµικών και Κανο-
νισµός Λειτουργίας Δ.Σ. για την εξειδίκευση ειδικότε-
ρων τεχνικών ζητηµάτων δράσης των οργάνων της Αρ-
χής και άσκησης των αρµοδιοτήτων τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 51
Λύση και εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών 

και Μεταλλευτικών Ερευνών

1. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυ-
µία «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευ-
νών» (ΙΓΜΕ), το οποίο ιδρύθηκε µε τον ν. 272/1976 (A΄
50), λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις
παραγράφους 2 έως 6 και συµπληρωµατικά στα άρθρα
72 έως 77 ΑΚ.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ορίζεται ο εκκαθαριστής, η µηνιαία αµοιβή του
και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εκκαθάριση.

3. Τα κινητά και ακίνητα στοιχεία της περιουσίας του
ΙΓΜΕ µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Υ-
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πουργείου Οικονοµικών, χωρίς την τήρηση οποιουδήπο-
τε τύπου, πράξης, άδειας ή άλλης έγκρισης. Από τη µε-
ταβίβαση στο Υπουργείο Οικονοµικών εξαιρούνται τα ε-
ξής περιουσιακά στοιχεία, τα οποία παραµένουν στο ΙΓ-
ΜΕ υπό εκκαθάριση:
α) το ακίνητο που βρίσκεται στον Δήµο Παιανίας Αττι-

κής, στο 1ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Μαρκοπούλου, 
β) οι απαιτήσεις του ΙΓΜΕ έναντι ιδιωτών από την ε-

κτέλεση έργων.
Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ

στο Υπουργείο Οικονοµικών και κάθε άλλη πράξη που
συνδέεται µ’ αυτήν, απαλλάσσεται από φόρους, εισφο-
ρές ή τέλη, καθώς και δικαιώµατα ή οποιαδήποτε άλλη ε-
πιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου ή και οποιουδήποτε τρί-
του.

4. Ο εκκαθαριστής προβαίνει σε απογραφή του συνό-
λου της κινητής περιουσίας, περιλαµβανοµένων σηµά-
των και πνευµατικών και κάθε άλλου είδους δικαιωµά-
των, και της ακίνητης περιουσίας που µεταβιβάστηκε στο
Υπουργείο Οικονοµικών. Το σύνολο της περιουσίας απο-
τιµάται από επιτροπή που συγκροτείται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Μετά την απογραφή και την αποτίµηση, σύµφωνα µε

τα προηγούµενα εδάφια, οφείλεται από το Υπουργείο
Οικονοµικών και αποτελεί στοιχείο της εκκαθάρισης το ι-
σόποσο της αξίας της περιουσίας αυτής, το οποίο, ύστε-
ρα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να συµψηφίζεται
µε απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου κατά του υπό εκ-
καθάριση Ινστιτούτου.

5. Η χρήση και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχεί-
ων του ΙΓΜΕ που µεταβιβάζονται στην κυριότητα του Υ-
πουργείου Οικονοµικών ανήκει στην Αρχή χωρίς την τή-
ρηση οποιουδήποτε τύπου, η οποία και αναλαµβάνει τη
φύλαξη και τη συντήρησή τους.

6. Οι εκκρεµείς δίκες του ΙΓΜΕ που έχουν προσδιορι-
στεί και η δικάσιµός τους έχει οριστεί µέσα σε τρεις (3)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναβάλλο-
νται υποχρεωτικά από το αρµόδιο δικαστήριο και συνεχί-
ζονται από τον εκκαθαριστή µέχρι τη λήξη της εκκαθάρι-
σης χωρίς καµία άλλη διατύπωση. 

Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι τη συγκρότηση του πρώτου Δ.Σ. και τον διορι-
σµό Γενικού Διευθυντή της Αρχής, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 28 και την παράγραφο 2 του άρθρου 30, τις αρµοδιό-
τητές τους ασκούν αντίστοιχα το Δ.Σ. και ο Γενικός Διευ-
θυντής του ΙΓΜΕ. Μέχρι τον διορισµό Αναπληρωτή Γενι-
κού Διευθυντή Οικονοµικών της Αρχής, σύµφωνα µε το
άρθρο 30, τις αρµοδιότητές του ασκεί ο βοηθός Γενικός
Διευθυντής του ΙΓΜΕ. Μέχρι τον διορισµό Αναπληρωτή
Γενικού Διευθυντή Έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 30, τις
αρµοδιότητές του ασκεί πρόσωπο που ορίζεται µε από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του

άρθρου 22 του ν. 4354/2015, για τις αµοιβές και αποζη-
µιώσεις των προσώπων της παρούσας, εφαρµόζεται η
2/78166/24.12.2015 µε κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ
939), για την αµοιβή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυ-
ντών της παραγράφου 8 του άρθρου 30, ορίζεται αµοιβή
που αντιστοιχεί στο 80% της αµοιβής του Γενικού Διευ-
θυντή της ως άνω απόφασης, για την αµοιβή του Προέ-
δρου της παραγράφου 7 του άρθρου 29, ορίζεται αµοιβή
που αντιστοιχεί στο 15% της αµοιβής του Γενικού Διευ-
θυντή της ως άνω απόφασης.

2. Το υπαλληλικό προσωπικό του ΙΓΜΕ που υπηρετεί
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
µεταφέρεται, µε την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτο-
δικαίως στην Αρχή και καταλαµβάνει θέσεις µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνι-
στώνται µε τον παρόντα και είναι αντιστοίχων κατηγο-
ριών µε τις οργανικές θέσεις της Αρχής. Για την ένταξη
του προσωπικού αυτού εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση
του Δ.Σ. της Αρχής, µε την οποία γίνεται και η κατάταξή
του σε ειδικότητες, κλάδους, βαθµούς και µισθολογικά
κλιµάκια, σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Για την κατάταξη, αναγνωρίζεται και λαµβάνε-
ται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού, όπως
είχε θεµελιωθεί στο ΙΓΜΕ µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για τη µεταφορά και κατάταξη δεν απαιτού-
νται τα πρόσθετα προσόντα διορισµού των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 27 του π.δ. 50/2001 (A΄ 39). 
Το προσωπικό που µεταφέρεται στην Αρχή, διατηρεί

την προσωπική διαφορά που λάµβανε πριν την δηµοσίευ-
ση του παρόντος, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.
34/7/19.7.2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ. 

3. Οι υπάλληλοι του ΙΓΜΕ, που έχουν συµπληρώσει το
59ο έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος και µεταφέρονται στην Αρχή, αποχωρούν υπο-
χρεωτικά από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 67ου
έτους της ηλικίας τους και σαράντα (40) ετών υπηρεσίας
κατά παρέκκλιση του άρθρου 49 του π.δ. 410/1988 (A΄
191). 
Ο υπηρετών Νοµικός Σύµβουλος του ΙΓΜΕ µεταφέρε-

ται στην Αρχή και καταλαµβάνει την οργανική θέση του
Νοµικού Συµβούλου της Αρχής. 
Προσωπικό του ΙΓΜΕ µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ο-

ρισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου και προσωπικό που
απασχολείται στο ΙΓΜΕ µέσω εθνικών προγραµµάτων α-
πασχόλησης ή χρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδο-
τούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων µεταφέρεται αυ-
τοδικαίως στην Αρχή και συνεχίζει να εργάζεται σε αυ-
τήν µέχρι τη λήξη της σύµβασής του και µε τους όρους
της. Μέχρι τη σύσταση στην Αρχή υπηρεσιακών και πει-
θαρχικών συµβουλίων, σύµφωνα µε τα άρθρα 146Β και
159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι υπάλ-
ληλοι της Αρχής υπάγονται στα υπηρεσιακά και πειθαρ-
χικά συµβούλια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας. Μέχρι την επιλογή προϊσταµένων, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 46, επιλέγονται και το-
ποθετούνται στις οργανικές µονάδες της Αρχής προσω-
ρινοί προϊστάµενοι µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή. 

4. H λογιστική διαχείριση της Αρχής γίνεται µέχρι τις
31.12.2019, σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος.
Κατά το διάστηµα αυτό η κατάρτιση και η εκτέλεση του
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προϋπολογισµού, καθώς και η αναγνώριση, η εκκαθάρι-
ση και η εντολή πληρωµής των δαπανών της Αρχής µετά
την έναρξη λειτουργίας της γίνεται, σύµφωνα µε τις α-
ναλόγως προς το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ι-
σχύουσες διατάξεις του ν. 4270/2014 (A΄ 143) περί
Ν.Π.Ι.Δ.. Το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης που έχει
προβλεφθεί και εγκριθεί για το ΙΓΜΕ στον προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
το έτος 2019 χρησιµοποιείται, χωρίς καµία άλλη διατύ-
πωση, για την επιχορήγηση της Αρχής.

5. Η Αρχή υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υφιστάµενες
και εν εξελίξει προκηρύξεις, συµβάσεις, προγράµµατα,
έργα και δικαιοπραξίες του ΙΓΜΕ. Η Αρχή καθίσταται δι-
καιούχος των προγραµµάτων και των δράσεων του ΙΓΜΕ
που έχουν ήδη εκπονηθεί, καθώς και των πόρων και των
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά, πλην των έρ-
γων υπέρ τρίτων ιδιωτών.

6. Οι πάσης φύσης νοµικές και οικονοµικές δεσµεύ-
σεις, που απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης συγ-
χρηµατοδοτούµενων έργων, στις οποίες το καταργούµε-
νο ΙΓΜΕ είχε οριστεί δικαιούχος, καθώς και από τα έργα
αρµοδιότητας του ΙΓΜΕ, µεταφέρονται αυτοδικαίως και
αναλαµβάνονται δίχως καµία άλλη διατύπωση από την
Αρχή.

7. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογα-
ριασµών του καταργούµενου ΙΓΜΕ, καθώς και το αδιάθε-
το ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης µεταφέρονται
στους λειτουργικούς πόρους της Αρχής.

8. Ο χρόνος προϋπηρεσίας στο ΙΓΜΕ προσµετράται
κανονικά κατά την αποχώρηση των εργαζοµένων από
τον νέο φορέα και τα δικαιώµατα που απορρέουν από
την προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζονται κανονικά.

9. Οι οργανικές θέσεις της Αρχής καλύπτονται, εφό-
σον το µεταφερόµενο προσωπικό, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της παραγράφου 2, υπολείπεται σε αριθµό των
θέσεων που συστήνονται µε το άρθρο 43 και κατά τον α-
ντίστοιχο αριθµό. 
Με την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των µετα-

φερόµενων στην Αρχή υπαλλήλων, η αντίστοιχη θέση µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κα-
ταργείται.
Με την µε οποιονδήποτε τρόπο κένωση θέσης των µε-

ταφερόµενων στην Αρχή υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ
και ΥΕ, µετατρέπονται οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις
του άρθρου 43, σε θέσεις της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ α-
ντίστοιχα, προσαυξάνοντας τις θέσεις των κατηγοριών
αυτών. Οι ανωτέρω µετατροπές δεν µπορεί να υπερβαί-
νουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών θέσε-
ων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 43. 

10. Μέχρι την πλήρη στελέχωση της Νοµικής Υπηρε-
σίας της Αρχής, µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή επι-
τρέπεται η απευθείας ανάθεση νοµικών και δικηγορικών
υπηρεσιών σε συνεργαζόµενους δικηγόρους, κατά πα-
ρέκκλιση άλλων διατάξεων. 

11. Μέχρι την έκδοση των κανονισµών του άρθρου 50,
τα θέµατα που αυτοί αφορούν µπορεί να ρυθµίζονται
προσωρινά µε απόφαση του Δ.Σ..

12. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις
του παρόντος καταργείται. Οι διατάξεις του Β΄ µέρους
του παρόντος νόµου ισχύουν από την ηµεροµηνία της
δηµοσίευσης του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Άρθρο 53

Μετά το άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011 (A΄ 179) προστί-
θενται άρθρα 80Δ, 80Ε, 80ΣΤ, 80Ζ, 80Η, 80Θ, 80Ι, 80ΙΑ,
80ΙΒ, 80ΙΓ και 80ΙΔ ως εξής:

«Άρθρο 80Δ
Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου

Κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Δίκτυο
Διανοµής Φυσικού Αερίου ασκεί τις αρµοδιότητες του
διαχειριστή του δικτύου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 80Ε
Διαχωρισµένοι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής 

Φυσικού Αερίου

1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Διαχειριστή
Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ισχύουν οι εξής προ-
ϋποθέσεις:
α) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται: (αα) να α-

σκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο σε επιχείρηση που ασκεί
στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες πα-
ραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ε-
νέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρό-
νως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο ή να ασκούν ο-
ποιοδήποτε δικαίωµα σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή
στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου, (ββ)
να ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο σε Διαχειριστή Δι-
κτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει
στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυ-
σικού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα
έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρη-
ση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστη-
ριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή η-
λεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,
β) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορί-

ζουν µέλη διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπρο-
σωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή
στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου και
συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο ή να α-
σκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που ασκεί
στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες πα-
ραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ε-
νέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος διοι-

κητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική ε-
ξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποι-
αδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµή-
θειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπο-
ρίας ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε Διαχειριστή Δικτύ-
ου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει
στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυ-
σικού Αερίου.

2. Ειδικότερα, τα δικαιώµατα που αναφέρονται στις
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περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1, περιλαµβά-
νουν:
α) την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου,
β) την εξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµ-

βουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόµιµα την ε-
πιχείρηση,
γ) την κατοχή πλειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή

εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Δι-
κτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή της εταιρείας που έ-
χει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής
Φυσικού Αερίου.

3. Για την εφαρµογή του παρόντος, αν το πρόσωπο
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι το Ελληνικό
Δηµόσιο ή άλλος φορέας, οργανισµός ή κρατικός λει-
τουργός του δηµόσιου τοµέα, δύο διαφορετικοί φορείς
του δηµόσιου τοµέα που ασκούν έλεγχο αφενός στο
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε ε-
ταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δί-
κτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου και αφετέρου σε επιχεί-
ρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής
ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας δεν θεω-
ρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, εφόσον δεν
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα του
δηµόσιου τοµέα. 

4. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
και το προσωπικό τους υπόκεινται στις υποχρεώσεις ε-
χεµύθειας, σύµφωνα µε το άρθρο 80Θ ως προς τις εµπο-
ρικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται
σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Οι πληροφορίες αυτές δεν διαβιβάζονται σε επι-
χειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριό-
τητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλε-
κτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παρα-
γωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
δεν δικαιούνται να αποκτούν τον έλεγχο ή να ασκούν ο-
ποιοδήποτε δικαίωµα άµεσα ή έµµεσα επί διαχωρισµέ-
νων Διαχειριστών Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου της
Χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

6. Κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση που έχει στην
κυριότητά της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου δεν επι-
τρέπεται να παρεµποδίζεται να λάβει µέτρα για τη συµ-
µόρφωσή της µε τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς να
θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρά-
γραφο 5 του άρθρου 80 µέχρι την ολοκλήρωση της εν
λόγω συµµόρφωσης.

Άρθρο 80ΣΤ
Πιστοποίηση Διαχωρισµένων Διαχειριστών Δικτύου 

Διανοµής Φυσικού Αερίου

1. Κάθε υποψήφιος Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη
ΡΑΕ τη συµµόρφωσή του στις διατάξεις του παρόντος
νόµου και να ζητήσει τη χορήγηση πιστοποίησης. Η αίτη-
ση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και
στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων όσων αναφέρονται στο
άρθρο 80Η, και καταχωρίζεται στο Μητρώο αιτήσεων
της ΡΑΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται τα ειδικό-

τερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση
του υποψήφιου διαχειριστή. Η ΡΑΕ µπορεί να ζητήσει α-
πό τον υποψήφιο διαχειριστή, µέσα σε ορισµένη προθε-
σµία, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την υπο-
βληθείσα αίτηση.

2. Η ΡΑΕ µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχει-
ριστή να υποβάλει, µέσα σε προθεσµία που του τάσσει,
κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την τήρηση των
όρων πιστοποίησης και να ζητήσει µε αιτιολογηµένη α-
πόφασή της τη λήψη µέτρων για τη συµµόρφωση του υ-
ποψήφιου διαχειριστή µε τους όρους αυτούς. Μετά τη
γνωστοποίηση από τον υποψήφιο διαχειριστή της συµ-
µόρφωσής του µε τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ ενεργεί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3.

3. Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά µε την αίτηση του
διαχειριστή µέσα στην αποκλειστική προθεσµία τεσσά-
ρων (4) µηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν η ΡΑΕ
δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο
2, µέσα στη προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, η αί-
τηση του διαχειριστή θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Η α-
πόφαση της ΡΑΕ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

4. Κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερί-
ου υποχρεούται να γνωστοποιεί αµελλητί στη ΡΑΕ κάθε
σχεδιαζόµενη συναλλαγή που καθιστά αναγκαία την ε-
πανεκτίµηση της συµµόρφωσής του στις διατάξεις του
άρθρου 80Ε.

5. Η ΡΑΕ τηρεί την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευ-
αίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη
διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή Δικτύου Διανο-
µής Φυσικού Αερίου. 

Άρθρο 80Ζ
Υφιστάµενες συµµετοχές και δικαιώµατα

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 80Ε δεν εφαρ-
µόζονται σε πρόσωπο ή πρόσωπα που, κατά την έναρξη
ισχύος των διατάξεων αυτών, κατέχουν ποσοστό στο µε-
τοχικό κεφάλαιο ή δικαιώµατα ψήφου σε Διαχειριστή Δι-
κτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει
στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυ-
σικού Αερίου και ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο ή α-
σκούν οποιοδήποτε δικαίωµα ή συµµετέχουν στο µετοχι-
κό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα οποια-
δήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθει-
ας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας η-
λεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω πρόσω-
πα δεν έχουν υποχρέωση να διαθέσουν τις µετοχές ή τα
δικαιώµατα ψήφου που κατέχουν, σύµφωνα µε το προη-
γούµενο εδάφιο.

2.Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
µεταβιβάσουν τις µετοχές ή τα δικαιώµατα ψήφου που
κατέχουν σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αε-
ρίου, ο νέος κύριος πρέπει να συµµορφώνεται µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 80Ε.

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ε-
φαρµόζονται και ως προς τις µετοχές ή τα δικαιώµατα
ψήφου που αποκτώνται από τα πρόσωπα της παραγρά-
φου 1 σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό
της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου λόγω εταιρικών
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πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που απο-
κτούν οι υφιστάµενοι µέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της µερικής
διάσπασης που προβλέπεται στο άρθρο 80Ι.

4. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
στους οποίους συµµετέχουν ή κατέχουν δικαιώµατα ψή-
φου τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 πιστοποιού-
νται, σύµφωνα µε το άρθρο 80ΣΤ.

Άρθρο 80Η
Απόκτηση ή αύξηση συµµετοχής σε Διαχειριστή 

Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου

1. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να α-
ποκτήσει, µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλα πρόσω-
πα, συµµετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσι-
κού Αερίου υποχρεούται να ενηµερώσει προηγουµένως
τη ΡΑΕ και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της
συµµετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυ-
ξάνεται ήδη υφιστάµενη συµµετοχή, ώστε η αναλογία
των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει έ-
να πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσι-
κού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων
που, σύµφωνα µε τον ν. 4548/2018 (A΄ 104) µπορεί να ε-
ξοµοιωθούν µε κατοχή δικαιωµάτων ψήφου από το ίδιο
πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια
του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα τοις εκα-
τό (50%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου ή του κε-
φαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Α-
ερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που απο-
κτά τη συµµετοχή. 

2. Για τις συµµετοχές που αποκτώνται από νοµικά πρό-
σωπα, η ΡΑΕ µπορεί να:
α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών

και νοµικών προσώπων που άµεσα ή έµµεσα ελέγχουν
τα νοµικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να
αποκτήσουν συµµετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανο-
µής Φυσικού Αερίου,
β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται ο-

ποιαδήποτε µεταγενέστερη µεταβολή στην ταυτότητα
αυτών των φυσικών ή νοµικών προσώπων.

3. Μέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη γνω-
στοποίηση της απόκτησης ή της αύξησης συµµετοχής, η
ΡΑΕ υποχρεούται να: 
α) εγκρίνει τη συµµετοχή,
β) εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης, σύµφωνα µε

την παράγραφο 3 του άρθρου 19, εφόσον εκτιµά ότι, ε-
ξαιτίας της απόκτησης συµµετοχής στον Διαχωρισµένο
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, καθίστα-
ται αναγκαία η επανεκτίµηση της πλήρωσης των κριτη-
ρίων του άρθρου 80Ε,
γ) εναντιωθεί εφόσον η συµµετοχή συνεπάγεται την

απόκτηση άµεσου ή έµµεσου ελέγχου ή την άσκηση ο-
ποιουδήποτε δικαιώµατος σε Διαχειριστές Δικτύου Δια-
νοµής Φυσικού Αερίου από επιχειρήσεις που ασκούν ο-
ποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προµήθειας
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλε-
κτρικής ενέργειας κατά παράβαση του άρθρου 80Ε. 

4. Σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου, άµεσα ή έµµεσα,
ή αύξησης της συµµετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Δια-
νοµής Φυσικού Αερίου από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που προέρχονται από τρίτη χώρα, η ΡΑΕ µπορεί να ενα-
ντιωθεί αν η απόκτηση ελέγχου ή η αύξηση της συµµε-

τοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδια-
σµού της χώρας ή κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης.

5. Αν αποκτηθεί η συµµετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστά-
µενη συµµετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων
στη ΡΑΕ ή χωρίς να εγκριθεί η απόκτηση ή η αύξησή της,
ή αν δεν γνωστοποιηθεί στη ΡΑΕ η µεταβολή της ταυτό-
τητας του φυσικού ή νοµικού προσώπου που ελέγχει νο-
µικό πρόσωπο µε συµµετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου
Διανοµής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να έχει α-
ποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορ-
ρέουν από τη συµµετοχή του προσώπου. Σε όσους παρα-
βαίνουν την υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης
της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάµενης συµµε-
τοχής, η ΡΑΕ επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36. 

Άρθρο 80Θ
Εχεµύθεια Διαχειριστών Δικτύου Διανοµής 

Φυσικού Αερίου

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 27 και 89 οι Διαχειρι-
στές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου διαφυλάσσουν
τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν τη µε-
ροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις
δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν
εµπορικά πλεονεκτήµατα.

2. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και να
αναρτούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα τους όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες για τον υγιή ανταγωνισµό, την α-
κώλυτη πρόσβαση στο δίκτυο και την αποτελεσµατική
λειτουργία της αγοράς. Η τήρηση της Αρχής της διαφά-
νειας δεν θίγει την υποχρέωση εχεµύθειας ως προς τις
εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 3.

3. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών
στη ΡΑΕ, στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστη-
ριότητα για λογαριασµό Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου, είτε ως µέλη του διοικητικού συµβουλί-
ου του, είτε ως προσωπικό του, είτε ως απασχολούµενοι
µε ή χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε
άλλη έννοµη σχέση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, απαγο-
ρεύεται να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νο-
µικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δηµόσια Αρχή τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως
εµπορικά ευαίσθητα και συνιστούν επιχειρηµατικό απόρ-
ρητο.

4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρό-
ντος επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 36
διοικητικές κυρώσεις. 

Άρθρο 80Ι
Εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΠΑ Α.Ε. – 

Μερική διάσπαση

1. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. προβαίνει σε µερική διάσπαση του
κλάδου υποδοµών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και
τους όρους του παρόντος των νόµων για τους εταιρι-
κούς µετασχηµατισµούς και 4548/2018 (A΄ 104) και του
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άρθρου 54 του ν. 4172/2013 (A΄ 167), µέσα σε προθε-
σµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Η µερική διάσπαση του κλάδου υποδοµών διέπεται
από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
2859/2000 (A΄ 248). 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως κλάδος
υποδοµών νοείται ο κλάδος των δραστηριοτήτων της υ-
φιστάµενης ΔΕΠΑ ΑΕ, στις οποίες περιλαµβάνονται κατ’
ελάχιστο οι παρακάτω δραστηριότητες, καθώς και οποι-
αδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο
διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου στην ο-
ποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:
α) οι συµµετοχές της ΔΕΠΑ ΑΕ στις εταιρείες διαχεί-

ρισης των Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου Αττικής (Ε-
ΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και λοιπής Ελλάδας
(ΔΕΔΑ ΑΕ),
β) η κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ επί των παγίων των Δι-

κτύων Διανοµής,
γ) η συµµετοχή της ΔΕΠΑ ΑΕ στα διεθνή έργα. Για

τους σκοπούς του παρόντος ως διεθνή έργα νοούνται:
(αα) τα έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ AE, στην οποία συµµετέχει άµεσα η ΔΕΠΑ ΑΕ,
και περιλαµβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας
(IGI) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline
(EastMed), (ββ) τα έργα που αναπτύσσονται από την
ICGB AD, στην οποία συµµετέχει έµµεσα η ΔΕΠΑ ΑΕ δια
της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ AE, και περιλαµβάνουν το δια-
συνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και (γγ)
τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της
οποιασδήποτε άµεσης ή έµµεσης µελλοντικής συµµετο-
χής της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ σε εταιρείες που έχουν
ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση
έργων υποδοµών διασύνδεσης µε γειτονικές χώρες,
δ) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν

από µνηµόνια συνεργασίας ή συµφωνίες αναφορικά µε
τη µελλοντική συµµετοχή της ΔΕΠΑ ΑΕ στην εταιρεία ή
στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την
ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερµατικού
αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου (Floating
Storage Regasification Unit – FSRU) στην Αλεξανδρού-
πολη,
ε) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα

της ΔΕΠΑ ΑΕ,
στ) υφιστάµενα ή µελλοντικά δικαιώµατα και υποχρε-

ώσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ αναφορικά µε την ανάπτυξη, τον
σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων υποδοµής δικτύων
διανοµής συµπεριλαµβανοµένων σχετικών έργων συ-
µπιεσµένου φυσικού αερίου ή µικρής κλίµακας ΥΦΑ.

3. Στο πλαίσιο της µερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ ΑΕ, η
οποία αποτελεί τη διασπώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το
άρθρο 56 του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατι-
σµούς, µεταβιβάζει τον κλάδο υποδοµών σε νέα εται-
ρεία µε την επωνυµία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, η οποία α-
ποτελεί την επωφελούµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το α-
νωτέρω άρθρο. 

4. Η ΔΕΠΑ ΑΕ µετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης
του κλάδου υποδοµών, µέσω µερικής διάσπασης, µετο-
νοµάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και διατηρεί είτε α-
πευθείας είτε µέσω των θυγατρικών εταιρειών της, τις ε-
ξής δραστηριότητες: 

α) εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε µέσω α-
γωγών είτε ΥΦΑ) µέσω των µακροπρόθεσµων συµβάσε-
ων προµήθειας της ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από οποιαδήποτε άλ-
λη πηγή, 
β) προµήθεια φυσικού αερίου µέσω ή εκτός Συστηµά-

των Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανοµής
Φυσικού Αερίου,
γ) εισαγωγή, προµήθεια και εµπορία ηλεκτρικής ενέρ-

γειας,
δ) ανεφοδιασµό οχηµάτων µε συµπιεσµένο φυσικό αέ-

ριο µέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή µέσω συνεργαζόµε-
νων δικτύων πρατηρίων, συµπεριλαµβανοµένων όλων
των σχετικών συµβάσεων, και τη χρήση του εµπορικού
σήµατος «FISIKON»,
ε) προµήθεια τελικών πελατών, µη συνδεδεµένων σε

Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστηµα
Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσι-
κού Αερίου (ΑΣΦΑ), µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο ή Υ-
ΦΑ, µεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως
καυσίµου σε κινητήρες µέσων θαλάσσιας και χερσαίας
µεταφοράς, 
στ) προµήθεια αποµακρυσµένων Δικτύων Διανοµής

Φυσικού Αερίου,
ζ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται µε την

ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστη-
ριότητας προµήθειας φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανο-
µένων των υφιστάµενων ή µελλοντικών δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ ΑΕ σε διεθνή έργα, όπως δε-
σµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλά-
δας–Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποί-
ησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

5. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ AE µπορεί να ασκεί και οποια-
δήποτε άλλη δραστηριότητα µεταβιβάζεται στον κλάδο
υποδοµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή µε το σχέδιο
διάσπασης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, υπό την προϋπό-
θεση ότι η άσκηση των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων
επιτρέπεται από τον παρόντα νόµο.

6. Το σχέδιο διάσπασης καταρτίζεται, σύµφωνα µε τα
άρθρα 59 και 74 παράγραφος 2 του νόµου για τους εται-
ρικούς µετασχηµατισµούς.

7. Για τους σκοπούς της µερικής διάσπασης συντάσσε-
ται από την υφιστάµενη ΔΕΠΑ ΑΕ λογιστική κατάσταση
κλάδου που περιέχει τα στοιχεία ενεργητικού και παθη-
τικού, συµπεριλαµβανοµένων των αποθεµατικών του άρ-
θρου 7 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252) που αφορούν τον κλά-
δο υποδοµών, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοι-
χείο του σχεδίου διάσπασης. Κατά τη σύνταξη της λογι-
στικής κατάστασης κλάδου και τη µεταβίβαση του κλά-
δου υποδοµών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ συντάσσεται
έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού του κλάδου υποδοµών κατά
την ηµεροµηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης
κλάδου και δεν απαιτείται να πραγµατοποιηθεί αποτίµη-
ση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Η σύ-
νταξη της έκθεσης διαπίστωσης ανατίθεται από το διοι-
κητικό συµβούλιο της ΔΕΠΑ ΑΕ σε ορκωτό ελεγκτή λο-
γιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

8. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ
προσδιορίζεται µε βάση τη λογιστική αξία του καθαρού
ενεργητικού του µεταβιβαζόµενου διά της µερικής διά-
σπασης κλάδου υποδοµών, όπως αυτή προκύπτει από τη
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λογιστική κατάσταση κλάδου. Το σχέδιο διάσπασης µπο-
ρεί να ορίζει ότι µέρος της λογιστικής αξίας του καθαρού
ενεργητικού του µεταβιβαζόµενου κλάδου υποδοµών α-
πεικονίζεται σε λογαριασµούς καθαρής θέσης (πλην του
µετοχικού κεφαλαίου) της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, εφό-
σον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής βά-
σης που δικαιολογούν τη σχετική απεικόνιση. Ως αντάλ-
λαγµα για τον µεταβιβαζόµενο κλάδο υποδοµών εκδίδο-
νται από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ µετοχές αντίστοιχης
ονοµαστικής αξίας, οι οποίες µε τη σύσταση της ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ παραδίδονται απευθείας στους µετό-
χους της ΔΕΠΑ ΑΕ. 

9. Η σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ απαλλάσσε-
ται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προ-
βλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α΄ 204), από
το τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού της
παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και εν γέ-
νει από οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ
τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Για την εφαρµογή της ανωτέ-
ρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται το αρχι-
κό µετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η ο-
ποία ενδέχεται να προκύψει µετά την ηµεροµηνία σύντα-
ξης της λογιστικής κατάστασης µερικής διάσπασης και
µέχρι την ολοκλήρωσή της. 

10. Η µεταβίβαση του κλάδου υποδοµών διά της µερι-
κής διάσπασης της ΔΕΠΑ ΑΕ διέπεται από τις εξής ειδι-
κότερες ρυθµίσεις: 
α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου

υποδοµών µεταβιβάζονται στην επωφελούµενη εταιρεία
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ µε καθολική διαδοχή, σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 70
του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς. Η µε-
ταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συ-
µπεριλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπράγµατων δι-
καιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συ-
ντελείται αυτοδικαίως µε µόνη την καταχώριση της συµ-
βολαιογραφικής πράξης της διασπώµενης εταιρείας στο
ΓΕΜΗ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 74
του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς.
β) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρί-

σεις για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και εκείνων που
έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρί-
σκονται σε παραµεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και
λοιπές κατά τις κείµενες διατάξεις απαιτούµενες κατα-
χωρίσεις για τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων
έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενερ-
γούνται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, χωρίς την καταβολή οποιουδήπο-
τε φόρου, τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβα-
νοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαι-
ωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ άµισθων και
έµµισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφεί-
ων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διά-
ταξης νόµου, και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τέ-
τοιων τελών, δικαιωµάτων ή αµοιβών για την έκδοση των
αποσπασµάτων κτηµατολογικών και κτηµατογραφικών
διαγραµµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14
του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), τα οποία συνυποβάλλονται µε
την αίτηση καταχώρισης της σύµβασης µερικής διάσπα-
σης στα κτηµατολογικά βιβλία, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275).

γ) Δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων φόρου µεταβί-
βασης ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων επί-
κλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτ-
λου που δεν έχει µεταγραφεί, αυτοκινήτων και λοιπών
κινητών και βιοµηχανικού εξοπλισµού. Για τις ανάγκες
σύνταξης της συµβολαιογραφικής πράξης της µερικής
διάσπασης του παρόντος άρθρου χορηγείται στη ΔΕΠΑ
ΑΕ πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, µε το ο-
ποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαµβάνονται στις
δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς
και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη, κατά παρέκκλιση του
αρ. 54Α του ν. 4174/2013 (A΄ 170) αναφορικά µε την πι-
στοποίηση καταβολής του αντίστοιχου φόρου.
δ) Η ΔΕΠΑ ΑΕ και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ απαλλάσ-

σονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και
παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε σχε-
τική πράξη που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, ό-
πως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κα-
τάρτιση της πράξης µερικής διάσπασης της υφιστάµενης
ΔΕΠΑ ΑΕ και µεταβίβασης του κλάδου υποδοµών στη
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, συµπεριλαµβανοµένων οποιων-
δήποτε συµπληρωµατικών πράξεων αυτής. Κατά τη σύ-
νταξη και υπογραφή της πράξης µερικής διάσπασης της
ΔΕΠΑ ΑΕ και της µεταβίβασης του κλάδου υποδοµών
στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ δεν απαιτείται παράσταση
δικηγόρου.
ε) Κάθε µορφής άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και

διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη
ΔΕΠΑ ΑΕ και αφορούν τον κλάδο υποδοµών µεταβιβά-
ζονται αυτοδικαίως στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ κατά την
ηµεροµηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της συµβολαιογρα-
φικής πράξης της διασπώµενης εταιρείας, σύµφωνα µε
την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόµου για τους ε-
ταιρικούς µετασχηµατισµούς και κατά παρέκκλιση οποι-
ασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολο-
γικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή δικαιώµατα απαλλο-
τρίωσης υπέρ του κλάδου υποδοµών παραµένουν σε ι-
σχύ και εφαρµόζονται υπέρ της νέας εταιρείας ΔΕΠΑ Υ-
ΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ.
στ) Εκκρεµείς δίκες που αφορούν τον κλάδο υποδο-

µών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΑΕ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται
για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύ-
πωση ή δήλωση εκ µέρους της.
ζ) Διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή υπη-

ρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΠΑ ΑΕ πριν
από τη διάσπαση του κλάδου υποδοµών και αφορούν
δραστηριότητες του εισφερόµενου κλάδου υποδοµών,
µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης αναλαµ-
βάνονται και συνεχίζονται από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΕ, ως καθολικό διάδοχο.
η) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕ-

ΠΑ ΑΕ, µε την οποία εγκρίνεται η διάσπαση του κλάδου
υποδοµών, τροποποιούνται και οι διατάξεις του καταστα-
τικού της ΔΕΠΑ ΑΕ, εφόσον έρχονται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις του παρόντος.
θ) Για την προστασία των πιστωτών ισχύουν οι διατά-

ξεις του άρθρου 65 του νόµου για τους εταιρικούς µετα-
σχηµατισµούς.
ι) Η µερική διάσπαση δεν µπορεί να κηρυχθεί άκυρη,
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χωρίς να θίγονται ενδεχόµενες αξιώσεις αποζηµίωσης. 
ια) Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµε-

νων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΕΠΑ ΑΕ που αφορούν τον
κλάδο υποδοµών µεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΕ.
ιβ) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονί-

ζονται στον ισολογισµό της ΔΕΠΑ ΑΕ, είτε στο κεφά-
λαιο είτε στο λογαριασµό «επιχορηγήσεις παγίων επεν-
δύσεων», και αφορούν στον κλάδο των υποδοµών µετα-
φέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ.
ιγ) Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, οποιοσ-

δήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργή-
θηκε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ και αφορά τον µεταβιβαζόµενο
κλάδο υποδοµών και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη,
µεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ προς όφελος ή
σε βάρος αυτής. Στα στοιχεία του µεταφερόµενου κλά-
δου υποδοµών περιλαµβάνονται και οι αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δη-
µιουργηθεί από διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορο-
λογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό
µείον παθητικό) του κλάδου υποδοµών, εφόσον έχουν
περιληφθεί στην απογραφή του κλάδου υποδοµών που
συντάσσεται την ηµέρα ολοκλήρωσης της µερικής διά-
σπασης.
ιδ) Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία

σύνταξης της λογιστικής κατάστασης κλάδου της µερι-
κής διάσπασης της ΔΕΠΑ ΑΕ και µέχρι την ολοκλήρωση
αυτής και αφορούν τον µεταβιβαζόµενο κλάδο υποδο-
µών θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασµό της
ΔΕΠΑ ΑΕ. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της
ανωτέρω µεταβατικής περιόδου περιλαµβάνεται στο λο-
γιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της ΔΕΠΑ ΑΕ. Η
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ µεταφέρει στα βιβλία της µε συ-
γκεντρωτικές εγγραφές µόνο τα υπόλοιπα των λογαρια-
σµών ισολογισµού του µεταβιβαζόµενου κλάδου, όπως
αυτά προκύπτουν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µε-
ρικής διάσπασης. Μέχρι την ολοκλήρωση της µερικής
διάσπασης, η ΔΕΠΑ ΑΕ δεν υποχρεούται σε διακριτή λο-
γιστική παρακολούθηση του κλάδου υποδοµών για φο-
ρολογικούς σκοπούς. Η ΔΕΠΑ ΑΕ υποχρεούται να υπο-
βάλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αµοιβών και
να τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων των άρθρων
59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) µέχρι την ο-
λοκλήρωση της µερικής διάσπασης και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΑΕ από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης
και εφεξής.
ιε) Αποθεµατικά από την εισφορά του δικαιώµατος

χρήσης Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου της παρ. 21
του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (A΄ 252) ή κατ’ εφαρµογή
άλλων νόµων, µεταφέρονται µαζί µε τα πάγια περιουσια-
κά στοιχεία στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ ως στοιχεία του
κλάδου υποδοµών. Τα αποθεµατικά αυτά δεν υπόκεινται
σε φορολογία κατά τον χρόνο της µερικής διάσπασης, ε-
φόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασµούς της ΔΕ-
ΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ στη φορολογική τους βάση. 
ιστ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του

ν. 4172/2013 (A΄ 167), όπως το εδάφιο αυτό αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 2α του άρθρου 99 του ν. 4446/2016
(Α΄ 240), δεν εφαρµόζεται αν µειωθεί η λογιστική καθα-
ρή θέση της ΔΕΠΑ ΑΕ.

ιζ) Κατά την πραγµατοποίηση της µερικής διάσπασης,
οι ζηµίες της ΔΕΠΑ ΑΕ δεν µεταφέρονται στη ΔΕΠΑ Υ-
ΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ.

Άρθρο 80ΙΑ
Εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ

και της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ

1. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, α-
πορροφά τις θυγατρικές εταιρείες της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατι-
σµούς και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (A΄
137), χωρίς να απαιτείται αυτές να έχουν κλείσει µία
πλήρη δωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλι-
ση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2166/1993. Για την ανωτέρω απορρόφηση εφαρµόζονται
αναλόγως οι περιπτώσεις α΄ έως ζ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παρ.
10 του άρθρου 80Ι. Η διαδικασία απορρόφησης των θυ-
γατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι.

2. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι,
απορροφά τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες διατηρεί
το εκατό τοις εκατό (100%) των συµµετοχών, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του νόµου για τους εταιρικούς µετασχη-
µατισµούς και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, χω-
ρίς να απαιτείται να έχουν κλείσει µία πλήρη δωδεκάµη-
νη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993. Για την ανω-
τέρω απορρόφηση εφαρµόζονται αναλόγως οι περιπτώ-
σεις α΄ έως ζ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παρ. 10 του άρθρου 80Ι. Η
διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών ο-
λοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας της µερικής διάσπασης
του άρθρου 80Ι.

3. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, µέσα σε προθεσµία τριών
(3) µηνών από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης
του άρθρου 80Ι, υποχρεούται να προχωρήσει σε νοµικό
και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητάς της α-
ναφορικά µε τα διεθνή έργα, όπως αυτή περιγράφεται
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80Ι. Η
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ υποχρεούται να ιδρύσει νέα ε-
ταιρεία που να δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα και να
εισφέρει στη νέα αυτή εταιρεία την υφιστάµενη συµµε-
τοχή της στην ελληνική εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΑΕ.

Άρθρο 80ΙΒ
Εργασιακές Σχέσεις

1. Το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ αποτελεί-
ται: α) από το σύνολο του προσωπικού της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΕ και της ΔΕΔΑ ΑΕ που απασχολείται σε αυτές µε σχέ-
ση εξαρτηµένης εργασίας και των οποίων η εργασιακή
σχέση µεταβιβάζεται αυτοδίκαια µε την ολοκλήρωση της
απορρόφησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 80ΙΑ και β) από το προσωπικό που απασχολείται
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο µέχρι τις 31.12.2018
στον κλάδο υποδοµών της παραγράφου 2 του άρθρου
80Ι της ΔΕΠΑ ΑΕ µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 
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2. Το προσωπικό της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της ΔΕΠΑ ΑΕ, η οποία εκδίδεται µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, και µεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ κατά
την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 80Ι. 

3. Όλοι οι όροι εργασίας που ισχύουν, δυνάµει ατοµι-
κών συµβάσεων εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής
σύµβασης εργασίας (ΕΣΣΕ) ή επιχειρησιακού εθίµου, µε-
ταξύ του εν λόγω προσωπικού και των πρώην εργοδο-
τριών τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύ-
ουν και έναντι της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ µέχρι νεότερη
τροποποίησή τους µέσω νέας ατοµικής σύµβασης ή µέ-
σω υπογραφής νέας ΕΣΣΕ, µε την οποία θα ρυθµίζονται
ενιαίως τα ζητήµατα του προσωπικού της ΔΕΠΑ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ ΑΕ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) σχετικά µε τη διατήρηση των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβα-
σης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκατα-
στάσεων ή επιχειρήσεων.

4. Το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΑΕ και των θυγατρικών της
µπορεί, πριν από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπα-
σης του άρθρου 80Ι, να ενταχθεί σε πρόγραµµα εθελου-
σίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου
προσδιορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλί-
ου της εκάστοτε εταιρείας.

5. Το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί στη
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ µετά την ολοκλήρωση της διάσπα-
σης του άρθρου 80Ι και την απορρόφηση της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 80ΙΑ δεν δύναται να απολυθεί για οι-
κονοµοτεχνικούς λόγους ή λόγους οργανώσεως για
χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση
της µεταβίβασης µετοχών της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 80ΙΒ.

6. Οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (A΄ 176) δεν εφαρµό-
ζονται για το προσωπικό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, το οποίο
απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην Ε-
ΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του πα-
ρόντος και θα µεταφερθεί στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ
µετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 80Ι υπό τον όρο της ολοκλήρωσης της
µεταβίβασης των µετοχών της παρ. 1 του άρθρου 80ΙΒ
µέχρι τις 31.12.2019 άλλως εφαρµόζονται µε ισχύ από
1.1.2020. Οι προθεσµίες αυτές δύνανται να παρατείνο-
νται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. 

Άρθρο 80ΙΓ
Μεταβιβάσεις µετοχών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ 

και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ

1. Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) πωλεί και µεταβιβάζει, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (A΄ 152), το πενήντα
τοις εκατό (50%) του συνόλου των µετοχών κυριότητάς
του, εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ συν µία (1) µε-
τοχή, µε αποκλεισµό της δυνατότητας ξεχωριστής πώ-
λησης µετοχών εκδόσεως των θυγατρικών της. Η διαδι-
κασία διάθεσης των ανωτέρω µετοχών εκδόσεως της
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ µπορεί να ξεκινήσει πριν από την

ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υφιστάµενης
ΔΕΠΑ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας µεταβίβασης τελεί υπό τον όρο της προηγούµε-
νης ολοκλήρωσης της διάσπασης του άρθρου 80Ι και της
απορρόφησης της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΑ. Στη
διαδικασία πώλησης µπορούν να συµµετάσχουν ως υπο-
ψήφιοι αγοραστές οικονοµικοί φορείς που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 80Ζ.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόµων
3986/2011 (A΄ 152) και 4389/2016 (A΄ 94), οι υπόλοιπες
µετοχές της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, κυριότητας του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, µεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγµατος στο Ελληνι-
κό Δηµόσιο κατά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπα-
σης της ΔΕΠΑ ΑΕ. Τα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµο-
σίου επί των µετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουρ-
γό Οικονοµικών. Οι µετοχές και τα δικαιώµατα ψήφου
που περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω µεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς α-
ντάλλαγµα στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Πε-
ριουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) µετά την υπογραφή της συµφω-
νίας µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 80ΙΔ, µε υποχρέω-
ση των µερών να προβούν στις απαραίτητες εγγραφές
στα βιβλία µετόχων της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την η-
µεροµηνία υπογραφής της εν λόγω συµφωνίας. 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόµων
3986/2011 (A΄ 152) και 4389/2016 (A΄ 94), εκ των µετο-
χών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ που περιέρχονται στο
ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσµα της µερικής διάσπασης του άρ-
θρου 80Ι, οι µετοχές που αντιστοιχούν στο πενήντα ένα
τοις εκατό (51%) του συνόλου των µετοχών εκδόσεως
της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ µεταβιβάζονται από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ στο Ελληνικό Δηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα µετά την
ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υφιστάµενης
ΔΕΠΑ ΑΕ. Τα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου επί
των µετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Οι µετοχές που περιέρχονται
στο Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεν
µπορεί να διατεθούν µε οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο,
το δε ποσοστό κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου επί
των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ δεν
µπορεί να καταστεί µικρότερο του πενήντα ένα τοις εκα-
τό (51%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και των δι-
καιωµάτων ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ. Το ΤΑΙ-
ΠΕΔ πωλεί και µεταβιβάζει τις υπόλοιπες µετοχές της
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, σύµφωνα µε τον ν. 3986/2011
(A΄ 152), µετά την ολοκλήρωση της διάθεσης της πλειο-
ψηφίας των µετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, σύµφω-
να µε την παράγραφο 1. Στη διαδικασία πώλησης δεν
µπορούν να συµµετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οι-
κονοµικοί φορείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του άρ-
θρου 80Ε, καθώς και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και
3 του άρθρου 80Ζ.

Άρθρο 80ΙΔ
Συµφωνίες Μετόχων

Στο πλαίσιο της διάθεσης των µετοχών της ΔΕΠΑ Ε-
ΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 80ΙΓ,
καταρτίζεται συµφωνία µετόχων µεταξύ του Ελληνικού
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Δηµοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οι-
κονοµικών, του ΤΑΙΠΕΔ και του ή των επενδυτών που
πρόκειται να αποκτήσουν την πλειοψηφία των µετοχών
της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Μετά τη µεταβίβαση των µε-
τοχών και των δικαιωµάτων ψήφου από το Ελληνικό Δη-
µόσιο στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιου-
σίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 80ΙΓ, η ΕΕΣΥΠ υπεισέρχεται στη
θέση του Ελληνικού Δηµοσίου στα δικαιώµατα και στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµφωνία µετόχων.
Στη συµφωνία µετόχων προβλέπεται, µεταξύ άλλων, δι-
καίωµα του Ελληνικού Δηµοσίου να εκπροσωπείται στο
διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και δικαι-
ώµατα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δηµοσίου σε απο-
φάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συµ-
βουλίου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Τα δικαιώµατα αρνη-
σικυρίας περιορίζονται στις αναγκαίες και αναλογικές
δράσεις για: α) τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η υφιστάµενη ΔΕΠΑ ΑΕ
µε τις µακροχρόνιες συµβάσεις προµήθειας φυσικού αε-
ρίου που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, β) την εφαρµογή υφιστάµενων και
µελλοντικών µέτρων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης και
µέτρων και σχεδίων εξασφάλισης της ενεργειακής α-
σφάλειας της Χώρας, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική
και ενωσιακή νοµοθεσία, γ) τη διασφάλιση γεωπολιτικά
διαφοροποιηµένων πηγών εφοδιασµού (είτε µέσω αγω-
γών είτε ΥΦΑ) της Χώρας µε φυσικό αέριο και δ) τη δια-
σφάλιση της συµµόρφωσης µε εµπορικές υποχρεώσεις
που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η ΔΕΠΑ ΑΕ ή
η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ πριν από τη µεταβίβαση των µε-
τοχών της τελευταίας, σύµφωνα µε την παράγραφο1
του άρθρου 80ΙΓ σε διεθνή έργα, όπως ενδεικτικά δε-
σµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλά-
δας–Βουλγαρίας (IGB) και στο πλωτό τερµατικό αεριο-
ποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.»

Άρθρο 54
Τροποποιούµενες Διατάξεις Μέρους Γ΄

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2364/1995 (A΄ 252), ό-
πως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 2992/2002 (A΄ 54), αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η ΔΕΠΑ ΑΕ υποχρεούται να καταβάλει ετησίως
στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ειδικό τέ-
λος ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του µερίσµατος που
λαµβάνει από την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, την ΕΔΑ Θεσσαλονί-
κης- Θεσσαλίας ΑΕ και τη ΔΕΔΑ ΑΕ, στο µετοχικό κεφά-
λαιο των οποίων συµµετέχει, όπως αυτό εµφανίζεται
στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους µέχρι την ο-
λοκλήρωση της µερικής διάσπασης, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 80Ι του ν. 4001/2011 (A΄ 179) υπό την προϋπόθεση
ότι η διανοµή του µερίσµατος έλαβε χώρα προ της ολο-
κλήρωσης της εν λόγω διάσπασης. Το τέλος καταβάλλε-
ται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήξη του
ηµερολογιακού µήνα, κατά τον οποίο καταβάλλεται το
µέρισµα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι απόδο-
σης του ειδικού τέλους από την ΚΕΔΕ στους δικαιού-
χους δήµους και η κατανοµή του ανάλογα µε τη συµµε-

τοχή κάθε δήµου στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Με-
τά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης, σύµφωνα µε
το άρθρο 80Ι του ν. 4001/2011 (A΄ 179) οι Διαχειριστές
Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου καταβάλλουν ειδικό
τέλος στην ΚΕΔΕ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ύψος του ειδικού
τέλους και η χρονική διάρκεια της υποχρέωσης καταβο-
λής του στην ΚΕΔΕ, καθώς και η διαδικασία και οι όροι α-
πόδοσής του από την τελευταία στους δικαιούχους δή-
µους και η κατανοµή του ανάλογα µε τη συµµετοχή κάθε
δήµου στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Το συνολικό
ποσό του εν λόγω τέλους που πρόκειται να καταβληθεί
ειδικά κατά τα τρία πρώτα (3) έτη µετά την ολοκλήρωση
της µερικής διάσπασης δεν δύναται να υπολείπεται του
µέσου όρου του ποσού που καταβλήθηκε ως τέλος από
τη ΔΕΠΑ ΑΕ κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν από την
ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης.» 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (A΄ 179)
προστίθεται περίπτωση η΄1 ως εξής:

«(η΄1) Διαχωρισµένος Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου: Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσι-
κού Αερίου που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων
80Δ και 80Ε µε την επιφύλαξη του άρθρου 80Ζ και έχει
πιστοποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 80ΣΤ».

3. Στο άρθρο 19 του ν. 4001/2011 (A΄ 179) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς

και Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου»

β) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «του άρθρου 64» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 64 ή 80ΣΤ» και
µετά τις λέξεις «άρθρου 65» προστίθενται οι λέξεις «και
της παραγράφου 4 του άρθρου 80ΣΤ».
γ) Στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «των Διαχειρι-

στών των Συστηµάτων Μεταφοράς» προστίθενται οι λέ-
ξεις «και των Διαχειριστών Δικτύων Διανοµής Φυσικού
Αερίου», οι λέξεις «του Κεφαλαίου Β’» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «των Κεφαλαίων Β΄ και Ε΄» και µετά τις
λέξεις «από τους Διαχειριστές των Συστηµάτων Μετα-
φοράς» προστίθενται οι λέξεις «τους Διαχειριστές Δι-
κτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου». 
δ) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 µετά τις λέ-

ξεις «του Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς»
προστίθενται οι λέξεις «ή του Διαχειριστή Δικτύων Δια-
νοµής Φυσικού Αερίου» και οι λέξεις «του Κεφαλαίου
Β΄» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Κεφαλαίων Β΄
και Ε΄».
ε) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 µετά τις λέ-

ξεις «των Διαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς»
προστίθενται οι λέξεις «ή των Διαχειριστών Δικτύων
Διανοµής Φυσικού Αερίου» και µετά τις λέξεις «των άρ-
θρων 62» προστίθενται οι λέξεις «ή 80Ε» . 
στ) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 οι λέξεις

«του άρθρου 62» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «των άρ-
θρων 62 ή 80Ε».

4. Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 60 του ν. 4001/2011
(A΄ 179) µετά τις λέξεις «των διαχειριστών Συστηµά-
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των» και «στους διαχειριστές Συστηµάτων» προστίθε-
νται οι λέξεις «και Δικτύων Διανοµής».

5. Το άρθρο 80Β του ν. 4001/2011 (A΄ 179), όπως αυτό
προστέθηκε µε το άρθρο 4 της υποπαραγράφου Β.1 του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (A΄ 94) και το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε
τελικώς µε την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4546/2018
(A΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 80Β
Κυριότητα των Δικτύων Διανοµής

1. Τα Δίκτυα Διανοµής που έχουν κατασκευαστεί µέχρι
την 1η Απριλίου 2017 στην Ελληνική Επικράτεια είτε από
τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονί-
κης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των αδειών διανο-
µής που έχουν εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του ν.
2364/1995 (A΄ 252) παραµένουν στην αποκλειστική κυ-
ριότητα της υφιστάµενης ΔΕΠΑ ΑΕ και, µετά την ολο-
κλήρωση της µερικής διάσπασης της υφιστάµενης ΔΕΠΑ
ΑΕ, στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΑΕ.

2. Έργα επέκτασης των υφιστάµενων Δικτύων Διανο-
µής που εκτελούνται από την 1η Απριλίου 2017 από τις
ΕΔΑ, οι οποίες προκύπτουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 80Α και είναι Διαχειριστές των Δικτύων Δια-
νοµής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, βάσει των
οικείων αδειών διανοµής, ανήκουν στην αποκλειστική
κυριότητά τους. Από τις 2.1.2017 και εφεξής, το σύνολο
των Δικτύων Διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων και των
έργων επέκτασής τους, τη διαχείριση των οποίων έχει η
ΔΕΔΑ ΑΕ ως Διαχειριστής των Δικτύων Διανοµής Λοι-
πής Ελλάδας βάσει των οικείων αδειών διανοµής, ανήκει
στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΔΑ ΑΕ. 

3. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υ-
φισταµένων Δικτύων Διανοµής που ανήκουν στην απο-
κλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ ΑΕ µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης
και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδηµα
της ΔΕΠΑ ΑΕ ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ κατά περί-
πτωση. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, το εισό-
δηµα αυτό κατανέµεται και φορολογείται ισόποσα στη
διαχειριστική περίοδο, µέσα στην οποία ολοκληρώνεται
η αντικατάσταση ή αποκατάσταση των δικτύων του
προηγούµενου εδαφίου και σε όσες διαχειριστικές πε-
ριόδους αποµένουν µέχρι τη λήξη της διάρκειας της ά-
δειας διαχείρισης δικτύου διανοµής, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.»

Άρθρο 55
Τελικές διατάξεις Μέρους Γ΄

Όπου σε διάταξη νόµου γίνεται αναφορά στη ΔΕΠΑ
ΑΕ ή σε κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση φυσικού αε-
ρίου µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης νοεί-
ται, ανάλογα µε το περιεχόµενο της οικείας διάταξης, εί-
τε η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ είτε η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ
είτε και οι δύο εταιρείες.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 56
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2308/1995 (Α΄ 114)

Στον ν. 2308/1995 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τρίτο και στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου

6 του άρθρου 2 µετά τη λέξη «αποστέλλει» προστίθεται
η λέξη «ατελώς». 
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά-

φου 10 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος

άρθρου και την καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωµά-
των στους τελικούς πίνακες της κτηµατογράφησης, κα-
θώς επίσης και για τα δικαιώµατα που έχουν περιληφθεί
στα τελικά κτηµατολογικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καταβάλλεται υ-
πέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» ανταποδοτικό
τέλος κτηµατογράφησης, το οποίο καθορίζεται ως ε-
ξής:»
γ) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 προστίθεται εδά-

φιο ως εξής:
«Με απόφαση του Φορέα προβλέπεται η ανάρτηση

των υποµνηµάτων αυτών στην ιστοσελίδα του, καθώς
και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σ’ αυτήν των ενδιαφε-
ρόµενων.»
δ) Μετά το άρθρο 6 προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής: 

«Άρθρο 6Α 

1. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον υποβάλλει αίτηση
διόρθωσης κτηµατολογικών στοιχείων πινάκων και δια-
γραµµάτων. Μαζί µε την αίτηση συνυποβάλλονται όλα
τα απαραίτητα έγγραφα που τη θεµελιώνουν.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµα-
τογράφησης.

3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση
πρόδηλου σφάλµατος, υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία
δύο (2) µηνών, η οποία υπολογίζεται, σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κα-
τοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δηµόσιο η προ-
θεσµία υποβολής αίτησης είναι τέσσερις (4) µήνες.

4. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο
5, η αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων δεν υπό-
κειται σε προθεσµία. Ως πρόδηλο σφάλµα θεωρείται ι-
δίως η λανθασµένη αναγραφή των στοιχείων του δικαι-
ούχου του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώµα-
τος, η λανθασµένη αναγραφή του είδους του καταχωρι-
σθέντος στην ανάρτηση δικαιώµατος και η λανθασµένη
αναγραφή των στοιχείων του καταχωρισθέντος στην α-
νάρτηση τίτλου κτήσης. Με απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελ-
ληνικό Κτηµατολόγιο» (εφεξής «Φορέας») µπορεί, για
τη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, να εξειδικεύεται
περαιτέρω η έννοια του πρόδηλου σφάλµατος.
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5. Η ηµεροµηνία, µετά την οποία δεν επιτρέπεται η κα-
τάθεση αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος, ορίζε-
ται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
8 του άρθρου 2.

6. Με απόφαση του Φορέα επιτρέπεται η παράταση µέ-
χρι δύο (2) µήνες είτε µόνου του χρόνου του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε µόνης της
προθεσµίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εί-
τε και των δύο.

7. Οι αιτήσεις µπορεί να αφορούν, είτε τη διόρθωση
γεωµετρικών στοιχείων, όπως θέση, όρια, εµβαδόν, του
ακινήτου, είτε τη διόρθωση στοιχείων εγγραφής του
κτηµατολογικού πίνακα.

8. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο
Κτηµατογράφησης. Για κάθε αίτηση, το Γραφείο Κτηµα-
τογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υπο-
χρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή
της. Με απόφαση του Φορέα µπορεί να προβλέπεται η α-
νάρτηση των εκθέσεων αυτών στην ιστοσελίδα του Φο-
ρέα, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σ’ αυτήν
των ενδιαφερόµενων.

9. Αν η αποδοχή της αίτησης επιφέρει, είτε διορθώσεις
γεωµετρικών στοιχείων των γεωτεµαχίων που βρίσκο-
νται εκτός της «ζώνης κανονισµού ορίων» και, είτε δια-
ζευκτικά, είτε σωρευτικά, εκτός της «αποδεκτής απόκλι-
σης», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13α του
ν. 2664/1998 (A΄ 275), είτε αντικατάσταση στους κτηµα-
τολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν µέρει, δικαιώµατος
πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαι-
ούχου, η ως άνω έκθεση γνωστοποιείται µε επιµέλεια
του Γραφείου Κτηµατογράφησης µε κάθε πρόσφορο µέ-
σο στον ή στους θιγόµενους ιδιοκτήτες και ορίζεται προ-
θεσµία τριάντα (30) ηµερών, µέσα στην οποία οι θιγόµε-
νοι, είτε συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση,
συνυπογράφοντας την αίτηση µε σχετική δήλωσή τους
ενώπιον συµβολαιογράφου ή µε υπεύθυνη δήλωσή τους,
επί της οποίας βεβαιώνεται αρµοδίως το γνήσιο της υπο-
γραφής τους, η συναίνεση δε αυτή δεν συνιστά άτυπη
µεταβίβαση ή µεταβολή τίτλου του ακινήτου, είτε εκφρά-
ζουν εγγράφως και αιτιολογηµένα τις αντίθετες απόψεις
τους µε την προτεινόµενη διόρθωση προσκοµίζοντας
σχετικά στοιχεία. Αν οι θιγόµενοι ιδιοκτήτες υποβάλουν
την έγγραφη αντίρρησή τους εµπρόθεσµα, το Γραφείο
Κτηµατογράφησης διαβιβάζει την αίτηση διόρθωσης, την
έκθεσή του, τις απόψεις των θιγοµένων και όλα τα συνυ-
ποβληθέντα στοιχεία προς εξέταση από τις Επιτροπές
του άρθρου 7Α του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η ά-
νω προθεσµία, το Γραφείο Κτηµατογράφησης προβαίνει
στις διορθώσεις. 

10. Το Γραφείο Κτηµατογράφησης, εφόσον διαπιστω-
θεί ότι για λόγους πληρότητας και ορθότητας των κτηµα-
τολογικών στοιχείων επιβάλλεται να προβεί σε οίκοθεν
διορθώσεις, συντάσσει υποχρεωτικά τη σχετική έκθεση,
η οποία µπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρ-
θρου. 

11. Θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα
σχετικά µε την υποβολή, την εξέταση των αιτήσεων
διόρθωσης και τη σύνταξη των εκθέσεων της παραγρά-
φου 8 ρυθµίζονται µε απόφαση του Φορέα, η οποία δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, µε αιτιο-

λογηµένη απόφασή του κρίνει ότι λόγοι δηµοσίου συµ-
φέροντος και διασφάλισης της πληρότητας και της ορ-
θότητας των τελικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και
πινάκων επιβάλλουν την εξέταση από την επιτροπή του
άρθρου 7Α συγκεκριµένων υποθέσεων, που αφορούν ι-
δίως εκτεταµένες µεταβολές των κτηµατολογικών στοι-
χείων, για τις οποίες είτε έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρ-
θωσης, είτε όχι, µπορεί να ζητεί από την Επιτροπή την ε-
ξέταση των υποθέσεων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές,
το Γραφείο Κτηµατογράφησης συντάσσει υποχρεωτικά
την έκθεση της παραγράφου 8 του άρθρου 6Α, η οποία
γνωστοποιείται κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 9
και 10 του παρόντος. 

13. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στις υπό
κτηµατογράφηση περιοχές, στις οποίες διενεργείται, εί-
τε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.7 του
Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών το ο-
ποίο έχει εγκριθεί µε το άρθρο 1 της 15649/31.3.2016 α-
πόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β΄ 923) είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο
6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγρα-
φών, το οποίο έχει εγκριθεί µε το άρθρο 1 της
49439/16.9.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 2362).» 
ε) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 προστίθεται εδά-

φιο ως εξής:
«Το υπόµνηµα του Γραφείου Κτηµατογράφησης επί

των ενστάσεων µπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Φορέα, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του
άρθρου 6 του παρόντος.»
στ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως

εξής:
«8. Η Επιτροπή µπορεί, δια του γραµµατέα της, να κα-

λεί µε κάθε πρόσφορο µέσο, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέ-
ρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζήτη-
ση οι έχοντες έννοµο συµφέρον. Ενώπιον των Επιτρο-
πών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρίστανται, είτε αυ-
τοπροσώπως, είτε µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
Στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η συµµετοχή τεχνικών
συµβούλων των παρισταµένων.»
ζ) Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής: 

«Άρθρο 7Α

1. Συνιστώνται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτη-
µατογράφησης στις οποίες υποβάλλονται οι υποθέσεις
του άρθρου 6Α στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με από-
φαση του Δ.Σ. του Φορέα συστήνονται Επιτροπές Εξέτα-
σης υποθέσεων κτηµατογράφησης και στην έδρα των
περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα. Κάθε Επιτροπή
συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και αποτε-
λείται από τα ακόλουθα µέλη που ορίζονται µε τους νό-
µιµους αναπληρωτές τους: α) έναν από τους ακολούθως
κατονοµαζόµενους νοµικούς ως Πρόεδρο - µε τη σειρά
που αυτοί αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας - δη-
λαδή είτε από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη µε τριετή
τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόµενο κατά την κείµενη
για τους δικαστικούς λειτουργούς νοµοθεσία, είτε από
έναν φύλακα µεταγραφών και υποθηκών µε πενταετή
τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο
σύλλογο, είτε από έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλά-
δου Νοµικών µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν
δικηγόρο µε έµµισθη εντολή στον Φορέα µε πενταετή

131



τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν δικηγόρο µε πενταετή
τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο
δικηγορικό σύλλογο, είτε από έναν συµβολαιογράφο µε
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από
τον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο, β) έναν υπάλλη-
λο του Φορέα του Κλάδου Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ,
µε ειδικότητα Αγρονόµων – Τοπογράφων Μηχανικών µε
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν Αγρονόµο - Το-
πογράφο Μηχανικό µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία,
υποδεικνυόµενο από τον οικείο επιστηµονικό σύλλογο,
γ) έναν από τους ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµι-
κούς, δηλαδή έναν φύλακα µεταγραφών και υποθηκών
µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από
τον οικείο σύλλογο, ή έναν υπάλληλο του Φορέα του
Κλάδου Νοµικών µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έ-
ναν δικηγόρο µε έµµισθη εντολή στον Φορέα µε τριετή
τουλάχιστον υπηρεσία ή έναν δικηγόρο µε τριετή τουλά-
χιστον εµπειρία υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγο-
ρικό σύλλογο, ή έναν συµβολαιογράφο µε τριετή τουλά-
χιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο συµβο-
λαιογραφικό σύλλογο. Γραµµατέας της Επιτροπής µπο-
ρεί να ορισθεί υπάλληλος του Φορέα κατηγορίας ΠΕ.

2. Ο κατά την παράγραφο 1 ορισµός των τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής πραγµατοποιεί-
ται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή
σχετικού αιτήµατος εκ µέρους του Φορέα. Αν παρέλθει η
προθεσµία αυτή άπρακτη, ο Φορέας έχει δικαίωµα να ο-
ρίσει αυτός το µη υποδεικνυόµενο εµπρόθεσµα µέλος,
το οποίο, για µεν τη θέση του Προέδρου πρέπει να είναι
είτε δικηγόρος παρ’ Εφέταις είτε φύλακας µεταγραφών
και υποθηκών, είτε συµβολαιογράφος, µε πενταετή υπη-
ρεσία στο εν λόγω λειτούργηµα, για δε τη θέση των υ-
πόλοιπων µελών, πρέπει να είναι ένας Αγρονόµος-Τοπο-
γράφος Μηχανικός µε πενταετή υπηρεσία και ένας ακό-
µη από τους αµέσως προηγουµένως αναφερόµενους νο-
µικούς, µε τριετή υπηρεσία, µε τη σειρά που αυτοί ανα-
γράφονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου. 

3. Με απόφαση του Φορέα και µε την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στην παράγραφο 4, ρυθµίζονται η αρµοδιότητα
της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, η γραµµατεια-
κή της υποστήριξη, η αµοιβή των µελών και του γραµµα-
τέα της, η οποία καθορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (A΄ 176), καθώς και κά-
θε άλλο σχετικό θέµα.

4. Η Επιτροπή πιθανολογεί τη βασιµότητα των αντιρ-
ρήσεων που της υποβάλλονται αξιολογώντας: α) τα έγ-
γραφα που προσκοµίζουν προαποδεικτικώς τα µέρη στο
αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης, β) τις πληροφορίες
που αυτό έχει υποχρέωση να της παρέχει. Η Επιτροπή
µπορεί, δια του γραµµατέα της, αν το κρίνει αναγκαίο, να
καλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο, δέκα (10) τουλάχιστον η-
µέρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζή-
τηση οι έχοντες έννοµο συµφέρον. Η Επιτροπή µπορεί
και αυτεπαγγέλτως να αναζητήσει από δηµόσιες αρχές
(κρατικές, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.) ή και από τρίτους όλα τα
στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τον σχηµατισµό της
κρίσης της. Η άρνηση ενδιαφεροµένου να προσκοµίσει
αποδεικτικό στοιχείο που ζήτησε η Επιτροπή εκτιµάται ε-
λεύθερα. Η Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογηµένα µέσα

σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την παράδοση σε αυ-
τήν από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης των φα-
κέλων των υποθέσεων. Η προθεσµία αυτή µπορεί να πα-
ρατείνεται για δύο (2) ακόµη µήνες µε απόφαση του Φο-
ρέα. Δεν θεωρείται επαρκής αιτιολόγηση η απλή παρα-
ποµπή στην έκθεση του Γραφείου Κτηµατογράφησης. 

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, µε αιτιο-
λογηµένη απόφασή του, κρίνει ότι έχει παρεισφρήσει
σφάλµα τεχνικού χαρακτήρα στην απόφαση της Επιτρο-
πής, το οποίο καθιστά αδύνατη την εφαρµογή της, ή, αν
η απόφαση της Επιτροπής δεν είναι επαρκώς αιτιολογη-
µένη, µπορεί να αναπέµψει την υπόθεση στην Επιτροπή
για επανεξέταση ή για συµπλήρωση της αιτιολογίας.».
η) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 
«3. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις

των άρθρων 1 έως 14 του παρόντος µπορεί να παρατεί-
νονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό
Κτηµατολόγιο», που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως, σει-
σµών, πληµµυρών ή άλλων θεοµηνιών σε κτηµατογρα-
φούµενες περιοχές και εφόσον αυτές έχουν κηρυχθεί
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.».

Άρθρο 57
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2664/1998 (Α΄ 275)

Στον ν. 2664/1998 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Μετά την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρ-

θρου 6, όπως προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 37
του ν. 4315/2014 (A΄ 269), προστίθενται περιπτώσεις
ζ΄και η΄ ως εξής:

«ζ) Αντί της προσκόµισης του τοπογραφικού διαγράµ-
µατος γεωµετρικών µεταβολών και της εισήγησης για τη
συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης
της γεωµετρικής µεταβολής της περίπτωσης ε΄, προ-
σαρτάται, µε ποινή απαραδέκτου, στο δικόγραφο της α-
γωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που ασκείται και
κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6, στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 19, τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβο-
λών, όπου αποτυπώνεται η επερχόµενη µε την αιτούµε-
νη διόρθωση γεωµετρική µεταβολή και ο συντάκτης µη-
χανικός υποχρεούται να δηλώνει, εάν η απεικόνιση στο
ίδιο διάγραµµα της γεωµετρικής µεταβολής, είναι τεχνι-
κά εφαρµόσιµη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούµενη
κτηµατολογική βάση. Για το τοπογραφικό διάγραµµα γε-
ωµετρικών µεταβολών του προηγούµενου εδαφίου διε-
νεργείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από τον
συντάκτη µηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λει-
τουργεί στη βάση δεδοµένων του Φορέα «Ελληνικό Κτη-
µατολόγιο», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40
του ν. 4409/2016 (Α΄136) και των κανονιστικών πράξεων
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Το εκδι-
δόµενο από την ηλεκτρονική εφαρµογή αποδεικτικό υ-
ποβολής του ιδίου άρθρου προσαρτάται µε ποινή απαρα-
δέκτου στο οικείο δικόγραφο. 
η) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-

νέργειας καθορίζεται η µορφή και το περιεχόµενο του
τοπογραφικού διαγράµµατος γεωµετρικών µεταβολών
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της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και
της παραγράφου 5α του άρθρου 13, το περιεχόµενο της
δήλωσης του συντάκτη µηχανικού και κάθε άλλο θέµα
τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα. Με την ίδια α-
πόφαση ορίζεται η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και
των συνεπειών των άνω διατάξεων, από την οποία κα-
ταργείται η υποχρέωση για την προσκόµιση του τοπο-
γραφικού διαγράµµατος γεωµετρικών µεταβολών και
της εισήγησης για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέ-
σεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής για
την παραδεκτή συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών
και αιτήσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, της
παραγράφου 2 του άρθρου 13, καθώς και αιτήσεων και
προσφυγών της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 19.».
β) Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 13, όπως προ-

στέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α΄
156), προστίθεται παράγραφος 5α ως εξής:

«5α. Αντί της προσκόµισης του τοπογραφικού δια-
γράµµατος γεωµετρικών µεταβολών και της εισήγησης
για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απει-
κόνισης της γεωµετρικής µεταβολής της παραγράφου 5,
προσαρτάται, µε ποινή απαραδέκτου, στο δικόγραφο της
αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που ασκείται και
κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, στην παράγρα-
φο 2 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου
19, τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, ό-
που αποτυπώνεται η επερχόµενη µε την αιτούµενη διόρ-
θωση γεωµετρική µεταβολή και ο συντάκτης µηχανικός
υποχρεούται να βεβαιώνει, εάν η απεικόνιση στο ίδιο
διάγραµµα της γεωµετρικής µεταβολής, είναι τεχνικά ε-
φαρµόσιµη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούµενη κτη-
µατολογική βάση. Για το τοπογραφικό διάγραµµα γεωµε-
τρικών µεταβολών του προηγούµενου εδαφίου διενερ-
γείται υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από τον συ-
ντάκτη µηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουρ-
γεί στη βάση δεδοµένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατο-
λόγιο», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του
ν. 4409/2016 (Α΄136) και των κανονιστικών πράξεων που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Το εκδιδόµε-
νο από την ηλεκτρονική εφαρµογή αποδεικτικό υποβο-
λής του ίδιου άρθρου, προσαρτάται µε ποινή απαραδέ-
κτου, στο οικείο δικόγραφο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ο-
ριζόµενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 6.».
γ) Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της

παραγράφου 1 του άρθρου 18, όπως προστέθηκε µε την
παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α΄156), προστί-
θενται εδάφια ως εξής:

«Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα που εκ-
δίδονται από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των
Κτηµατολογικών Γραφείων, ύστερα από αίτηση όποιου
έχει έννοµο συµφέρον και προορίζονται για να συνυπο-
βληθούν µε την αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλµα-
τος, καθώς και οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκ-
δοσή τους, απαλλάσσονται από κάθε τέλος και δικαίω-
µα, πάγιο ή αναλογικό. Σχετική αιτιολογία αναγράφεται
στο έντυπο της αίτησης προς έκδοση µε ευθύνη και επι-

µέλεια του αιτούντα και επισηµείωση ανάλογου περιεχο-
µένου τίθεται από το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτη-
µατολογικό Γραφείο στα εκδιδόµενα στοιχεία για τη νό-
µιµη χρήση τους.».
δ) Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της

παραγράφου 2 του άρθρου 19, όπως έχει τροποποιηθεί
µε την παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α΄156),
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα που εκ-
δίδονται από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των
Κτηµατολογικών Γραφείων, ύστερα από αίτηση όποιου
έχει έννοµο συµφέρον και προορίζονται για να συνυπο-
βληθούν µε την αίτηση διόρθωσης της παρούσας παρα-
γράφου και της παραγράφου 4, καθώς και οι αιτήσεις
που υποβάλλονται για την έκδοσή τους, απαλλάσσονται
από κάθε τέλος και δικαίωµα, πάγιο ή αναλογικό. Σχετι-
κή αιτιολογία αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης προς
έκδοση µε ευθύνη και επιµέλεια του αιτούντα και επιση-
µείωση ανάλογου περιεχοµένου τίθεται από το αρµόδιο
Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο στα εκδιδό-
µενα στοιχεία για τη νόµιµη χρήση τους.».

Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)

Στον ν. 4512/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του

άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Αρµόδιο για την επιλογή τµήµα ορίζεται το Τµήµα Α΄

του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ).».
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«4. Ο γραµµατέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ο-

ρίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. από το προσωπικό του Φο-
ρέα.». 

2. α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4
αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αποφασίζει για την πραγµατοποίηση δαπανών του
Φορέα και τη σύναψη κάθε είδους συµβάσεων, εφόσον
αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε
χιλιάδων (135.000) ευρώ.».
β) Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Φορέα, ύστερα

από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και βρίσκε-
ται σε απαρτία, όταν παρίστανται τέσσερα (4) µέλη του.
Στην πρόσκληση ορίζονται η ηµέρα, η ώρα και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται
µία (1) τουλάχιστον φορά το µήνα. Η σύγκληση του Δ.Σ.
είναι υποχρεωτική, εφόσον τη ζητήσουν µε αίτησή τους
προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τέσσερα (4) τουλάχιστον
µέλη του ή ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα.». 

3. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Στον Φορέα συστήνεται θέση Γενικού Διευθυντή
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης µε θητεία πέ-
ντε (5) ετών. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή µπορεί να
ανανεώνεται µία (1) µόνο φορά, εφόσον επιτεύχθηκαν οι
ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι της συµφωνίας δέσµευ-
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σης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9
του ν. 4369/2016 (A΄ 33) ή εφόσον η απόκλιση από τους
στόχους αυτούς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.».
β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Αρµόδιο για την επιλογή τµήµα ορίζεται το Τµήµα Α΄

του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ).».
γ) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Αποφασίζει για την πραγµατοποίηση δαπανών του

Φορέα και τη σύναψη κάθε είδους συµβάσεων µέχρι του
ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευ-
ρώ.».
δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«8. Στον Φορέα συστήνονται τρεις (3) θέσεις Αναπλη-

ρωτών Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, µε θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των Α-
ναπληρωτών Γενικών Διευθυντών µπορεί να ανανεώνε-
ται µία (1) µόνο φορά. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυ-
ντές επιλέγονται ύστερα από δηµοσίευση πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του Φορέα, σύµφω-
να µε τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις πα-
ραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016.».
ε) Οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄

της παραγράφου 10 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως ε-
ξής: 

«ββ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηµατολο-
γίου είναι αρµόδιος για τη διοίκηση και τον συντονισµό
της λειτουργίας του Κτηµατολογίου, καθώς και του έρ-
γου σταδιακής συγχώνευσης των καταργούµενων υπο-
θηκοφυλακείων και διαµόρφωσης της δοµής των Περι-
φερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγρά-
φονται στα άρθρα 15 και 16. 
γγ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτι-

κών Υπηρεσιών είναι αρµόδιος για τη διοίκηση και τον
συντονισµό των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητι-
κών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναµικού και Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση των έργων κτηµατο-
γράφησης και των υποστηρικτικών τους, για την υποστή-
ριξη της λειτουργίας του Κτηµατολογίου και για τη στα-
διακή υλοποίηση της συγχώνευσης των καταργούµενων
υποθηκοφυλακείων και τη διαµόρφωση της δοµής των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περι-
γράφονται στα άρθρα 15 και 16.». 
στ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα-

γράφου 10 του άρθρου 5 απαλείφεται.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«1. Τα πάγια και αναλογικά τέλη, καθώς και τα δικαιώ-

µατα ή πρόστιµα ή λοιπά έσοδα που προβλέπεται να κα-
ταβάλλονται υπέρ της ΕΚΧΑ ΑΕ ή του ΟΚΧΕ, ή του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 και
10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114), την παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 3212/2003 (Α΄ 308), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3481/2006,
το άρθρο 1 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), την περίπτωση δ΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156), την
παρ. 2 του άρθρου 4, τις παραγράφους 1 και 4 του άρ-
θρου 14, την παράγραφο 2 του άρθρου 22, την περίπτω-
ση δ΄ της παραγράφου 5 και την περίπτωση γ΄ της παρ.
6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθη-
καν µε τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4164/2013, την

41030/2.9.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
(Β΄ 2397), την 11907/16.3.2009 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β΄ 573) και την παρ. 5
του άρθρου 3Α του ν. 4354/2015 (A΄ 176), όπως προστέ-
θηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4389/2016
(A΄94), αποτελούν έσοδα του Φορέα και καταβάλλονται
υπέρ αυτού.». 

5. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής: 
«1α. Για τη χορήγηση από τα κτηµατολογικά βιβλία πι-

στοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών, αντικειµένου
(ακινήτου) ή προσώπου (φυσικού ή νοµικού), καταβάλλε-
ται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50).
Όταν το εκδιδόµενο πιστοποιητικό περιέχει περισσότε-
ρες από µία ενότητες εγγραπτέων δικαιωµάτων κατά µε-
ταφορά από το κτηµατολογικό φύλλο, όπου αυτές απει-
κονίζονται κατά το άρθρο 11 του ν. 2664/1998 (A΄ 275)
καταβάλλεται πάγιο τέλος τεσσάρων ευρώ και πενήντα
λεπτών (4,50) για κάθε, επιπλέον της µίας, ενότητα.».

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του Δ.Σ. του Φορέα, µπορούν να αντικαταστα-
θούν τα τέλη της προηγούµενης παραγράφου, από ενι-
αίο αναλογικό τέλος αποδιδόµενο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και να
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον τρόπο και
τη διαδικασία απόδοσής του.».

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως
εξής:

«2. Ειδικότερες διατάξεις για την πλήρη απαλλαγή δι-
καιούµενων προσώπων από την καταβολή τελών, πάγιων
και αναλογικών, διατηρούνται σε ισχύ. Όπου στην κείµε-
νη νοµοθεσία προβλέπεται η καταβολή µειωµένων τε-
λών, διατηρούνται σε ισχύ υπέρ των δικαιούµενων προ-
σώπων, οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για
τα έµµισθα υποθηκοφυλακεία.».

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Ο Φορέας διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφε-
ρειακές Υπηρεσίες. Τα Παραρτήµατα της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας της παραγράφου 2 και οι Περιφερειακές Υπηρε-
σίες (Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατά
τους) δε λογίζονται ως υποκαταστήµατα κατά την έν-
νοια που προσδίδει σε αυτόν τον όρο η φορολογική νο-
µοθεσία.».

9. Η περίπτωση γ΄ στο τέλος της παραγράφου 3 του
άρθρου 12 αναριθµείται σε περίπτωση δ΄.

10. α) Μετά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 14 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Γραφείο Κτηµατολογίου των Δήµων Καλλιθέας και
Παλαιού Φαλήρου του Νοµού Αττικής.». 
β) Η υποπαράγραφος 2.2.2.4 της παραγράφου 2.2 του

άρθρου 14 αναριθµείται σε 2.2.3 και αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«2.2.3. Το Γραφείο Κτηµατολογίου των Δήµων Καλλι-
θέας και Παλαιού Φαλήρου του Νοµού Αττικής, που υπή-
χθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής µε την παρ. 8 του άρθρου 1 του
ν. 4164/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
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άρθρου 9 του ν. 4198/2013, από την έναρξη ισχύος του
παρόντος ανήκει µαζί µε τον εξοπλισµό, τα αρχεία και
τις βάσεις δεδοµένων του, στον Φορέα και λειτουργεί σε
επίπεδο Τµήµατος ως αυτοτελές Τµήµα της Διεύθυνσης
Κτηµατολογίου του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να ρυθµίζεται κάθε
θέµα σχετικό µε τη µεταφορά στον Φορέα του τεχνικού
εξοπλισµού, των αρχείων και των βάσεων δεδοµένων
του Γραφείου.». 
γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14

αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Η Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών συγκροτεί-

ται από τα Τµήµατα: i) Ανάλυσης και Έρευνας Αναγκών
Χρηστών, ii) Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Προϊό-
ντων και Υπηρεσιών και iii) Υποστήριξης Χρηστών και Ε-
ξυπηρέτησης Πολιτών.». 
δ) Η παράγραφος 6.2.2. του άρθρου 14 αντικαθίσταται

ως εξής: 
«6.2.2. Το Τµήµα Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης

Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι αρµόδιο για την ανάπτυ-
ξη και υποστήριξη των δράσεων που αποσκοπούν στην
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Φορέα στους
ενδιαφεροµένους. Παραλαµβάνει τα αιτήµατα για προϊό-
ντα ή υπηρεσίες και διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτε-
λεσµατική ικανοποίησή τους. Είναι επίσης αρµόδιο για
την παραλαβή, την οργάνωση, την αποθήκευση και τη
φύλαξη αεροφωτογραφιών και τυποποιηµένων γεωδαι-
τικών, χαρτογραφικών, κτηµατολογικών και άλλων προϊ-
όντων που παράγονται από τις αρµόδιες µονάδες του
Φορέα, για την κάλυψη αναγκών των ενδιαφεροµένων,
καθώς και για την ανάκτησή τους, κατά παραγγελία, από
τους χώρους αποθήκευσής τους, την αποστολή τους
στους ενδιαφερόµενους αποδέκτες και την έκδοση των
προβλεπόµενων παραστατικών για την τεκµηρίωση των
συναλλαγών.». 
ε) Η παράγραφος 6.2.4. του άρθρου 14 καταργείται. 
στ) Στην παράγραφο 7.2.1. του άρθρου 14 οι λέξεις

«εκκαθάριση και εντολή πληρωµής όλων των δαπανών»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «την έκδοση και υπογρα-
φή των ενταλµάτων πληρωµής όλων των δαπανών».
ζ) Η περίπτωση iv της υποπαραγράφου 7.2.2.2. της πα-

ραγράφου 7.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«iv) τη συγκέντρωση, τον έλεγχο πληρότητας των δι-

καιολογητικών που απαιτούνται και την προώθησή τους
στην Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και Εποπτείας,
για τη διεκπεραίωση της πληρωµής των προµηθευτών
κ.λπ.».
η) Η παράγραφος 7.2.2.3. αντικαθίσταται ως εξής:
«7.2.2.3. Το Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρµόδιο

για: i) τον σχεδιασµό, τη σύνταξη τευχών και λοιπών εγ-
γράφων και την εν γένει υποστήριξη της αναθέτουσας
αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύµβασης έργου κατά
την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
(A΄147) και των απαραίτητων µελετών ή υπηρεσιών επί-
βλεψης µελετών και έργων, ii) την τήρηση των φακέλων
συµβάσεων και την καταχώριση των στοιχείων σε ηλε-
κτρονικές βάσεις δεδοµένων οι οποίες τηρούνται στη Γε-
νική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, iii) την κατάρτιση και τήρηση
των σχετικών µε το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα

Κληρώσεων» καταλόγων ανά κατηγορία σύµβασης, iv)
την επίβλεψη, τον έλεγχο και τη διοίκηση των συµβάσε-
ων µε σκοπό την καλή και έγκαιρη εκτέλεση αυτών.».
θ) Η περίπτωση ι΄ της υποπαραγράφου 7.2.4. της πα-

ραγράφου 7.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: 
«ι) Τον έλεγχο και την εκκαθάριση δαπανών µε βάση

τα πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά τους, που της απο-
στέλλονται από το Τµήµα Προµηθειών ή άλλες υπηρε-
σίες.».
ι) Στην παράγραφο 8 προστίθεται περίπτωση v΄ως ε-

ξής: 
«v) Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβο-

λών». 
ια) Η υποπαράγραφος 8.2.1. της παραγράφου 8.2 του

άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8.2.1. Το Τµήµα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού

είναι αρµόδιο ιδίως για την παρακολούθηση και την ε-
φαρµογή της κείµενης νοµοθεσία που αφορά τα εργα-
σιακά θέµατα του προσωπικού (µισθολογικά, προσλή-
ψεις, διαδικασίες εσωτερικών µετακινήσεων, πειθαρχι-
κές διαδικασίες, σύναψη συµβάσεων συνεργασίας), κα-
θώς και για την κατάρτιση καταστάσεων κατάταξης (µι-
σθολογικής-βαθµολογικής) και απογραφής του προσωπι-
κού. Καταρτίζει, αξιολογεί και αναθεωρεί τα περιγράµ-
µατα καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας,
υποβάλλει πάσης φύσεως καταστάσεις σε έντυπη και η-
λεκτρονική µορφή, διαχειρίζεται και τηρεί αρχείο υπηρε-
σιακών φακέλων προσωπικού, διαχειρίζεται και τηρεί
στοιχεία ωροµέτρησης, αδειών, απουσιών, υπερωριών, ε-
κτέλεσης εκτός έδρας υπηρεσιών και υπηρεσιακών ταξι-
διών για το σύνολο του προσωπικού του Φορέα, µεριµνά
για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας περί υγείας
και ασφάλειας των εργαζόµενων και εποπτεύει την υγι-
εινή των χώρων εργασίας.».
ιβ) Στο άρθρο 14 προστίθενται υποπαράγραφος 8.2.5.

ως εξής: 
«8.2.5. Το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσια-

κών Μεταβολών είναι αρµόδιο για: α) τις διαδικασίες
προκήρυξης και ορισµού των οργάνων διοίκησης, β) τη
συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακού Συµβουλίου
του Φορέα και όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες
για τη διεξαγωγή των εκλογών αιρετών εκπροσώπων σε
αυτό, γ) τις διαδικασίες για τον ορισµό των µελών των
προβλεπόµενων συλλογικών οργάνων, και πάσης φύσε-
ως οµάδων εργασίας και Επιτροπών του Φορέα και δ) τη
διαχείριση των θεµάτων που άπτονται της αρµοδιότητας
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου (µετατάξεις, αποσπάσεις,
ειδικές άδειες, αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό
τοµέα) και την προετοιµασία των σχετικών εισηγήσε-
ων.». 

11. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η έναρξη λειτουργίας έκαστου Κτηµατολογικού Γρα-
φείου ορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 7 του
άρθρου 1, µε την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υπο-
θηκοφυλακείο της έδρας, µε εξαίρεση το Κτηµατολογικό
Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, η έναρξη λειτουργίας
του οποίου ορίζεται µε απόφαση του Φορέα.».
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 προ-

στίθενται εδάφια ως εξής:
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«Η σύσταση Υποκαταστήµατος διενεργείται χωρίς να
απαιτείται προηγούµενη έκδοση της απόφασης της πα-
ραγράφου 7 του άρθρου 1, µε την οποία καταργείται το
αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας του οικείου
Κτηµατολογικού Γραφείου. Στις περιπτώσεις αυτές, µε
την απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 που εκδί-
δεται για την κατάργηση του υποθηκοφυλακείου της έ-
δρας του υποκαταστήµατος, ανατίθενται στον Προϊστά-
µενο του ίδιου υποκαταστήµατος οι αρµοδιότητες της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 για τα ακίνητα που ε-
µπίπτουν στην τοπική αρµοδιότητά του και µέχρι την έ-
ναρξη της λειτουργίας του οικείου Κτηµατολογικού Γρα-
φείου, µετά την οποία ισχύουν τα οριζόµενα στο τελευ-
ταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 3.».

12. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«4. Το Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης
είναι αρµόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµέ-
νων, την παραλαβή και την πρωτοκόλληση των αιτήσε-
ων, τον υπολογισµό και την είσπραξη των αναλογού-
ντων τελών, τη διενέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων
στα βιβλία των επιµέρους συστηµάτων δηµοσιότητας
που τηρεί το Κτηµατολογικό Γραφείο, καθώς και την έκ-
δοση πιστοποιητικών από αυτά, την ψηφιοποίηση των ει-
σερχοµένων εγγράφων, την έκδοση των απαιτούµενων
φορολογικών παραστατικών και την εν γένει οικονοµική
διαχείριση. Μεριµνά για τη λειτουργία και τη διασφάλιση
της καλής κατάστασης και της ασφάλειας των κτιριακών
υποδοµών και των πληροφοριακών εφαρµογών, καθώς
και την παροχή κάθε είδους διοικητικής υποστήριξης στο
Κτηµατολογικό Γραφείο και τα υποκαταστήµατά του. Για
τη διασφάλιση των αναφεροµένων στο προηγούµενο ε-
δάφιο µπορεί να συνάπτει τις απαραίτητες συµβάσεις ύ-
στερα από προηγούµενη από τον Φορέα έκδοσή της δια-
πιστωτικής πράξης του άρθρου 5 της 75555/289/6.7.2017
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης και Οικονοµικών (Β΄ 2336).

5. Κάθε Υποκατάστηµα Κτηµατολογικού Γραφείου ορ-
γανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος του οι-
κείου Κτηµατολογικού Γραφείου, ενεργεί πράξεις αρµο-
διότητάς του και εκδίδει γι’ αυτές τα απαιτούµενα παρα-
στατικά τεκµηρίωσης συναλλαγών.».

13. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
17 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από τον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου ε-
ξαιρούνται οι θέσεις των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄
και εε΄ της περίπτωσης α΄ και οι υποπεριπτώσεις ββ΄και
γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2.».

14. Στο πρώτο εδάφιο µετά την περίπτωση β΄ της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 18 οι λέξεις «µε τη δηµοσίευση
της απόφασης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «κατά τα
οριζόµενα στην απόφαση».

15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως
εξής:

«5. Τα καθήκοντα Προϊσταµένου Κτηµατολογικού Γρα-
φείου ή Υποκαταστήµατος, η θέση του οποίου δεν καλύ-
πτεται κατά την παράγραφο 4 ή κενώνεται για οποιονδή-
ποτε λόγο, µπορεί να ασκούνται από τον Προϊστάµενο

άλλου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήµατος ή
από Αναπληρωτή Προϊστάµενο, ο οποίος ορίζεται µε α-
πόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα.».

16. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 αντικαθίσταται
ως εξής:

«4. Προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε. µε σχέση εργασίας ορι-
σµένου χρόνου, του οποίου οι συµβάσεις παρατάθηκαν
µε το άρθρο τέταρτο του ν. 4159/2013 (A΄ 127), εντάσ-
σεται σε κενές οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για
την ένταξη εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ.».
β) Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Για τις έκτακτες ανάγκες επιµόρφωσης του προ-

σωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και των δικηγόρων µε έµµισθη εντολή
του Φορέα, ο τελευταίος να υλοποιεί προγράµµατα κα-
τάρτισης είτε εντός του φορέα είτε δια ανάθεσης σε εκ-
παιδευτικούς φορείς, από πόρους του Λογαριασµού για
την Απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση (ΛΑ-
ΕΚ) του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή Κοινω-
νικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της παρ. 3 του άρθρου 34
του ν. 4144/2013 (A΄ 88), µε τους εκάστοτε όρους και
προϋποθέσεις, όπως αυτοί εγκρίνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
και τον ΛΑΕΚ. Για την ένταξη του Φορέα στα προγράµ-
µατα του ΛΑΕΚ και για την εξόφληση των δαπανών, δεν
απαιτείται η βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 35Α
του π.δ. 57/2007 (A΄ 59), εφόσον η χρηµατοδότηση κα-
λύπτει το εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών κατάρ-
τισης. Στα προγράµµατα κατάρτισης του πρώτου εδαφί-
ου µπορεί να συµµετέχει και το προσωπικό που απασχο-
λείται στον Φορέα µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου,
µε αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισµού του Φο-
ρέα, εφόσον ο αριθµός των συµµετεχόντων αυτής της
κατηγορίας δεν υπερβαίνει κάθε φορά ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) των συνολικών συµµετεχόντων.».
γ) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4159/2013 (A΄ 127) καταρ-

γείται.
17. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20

προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επιπλέον, στον Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλά-

δος υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώ-
ην υποθηκοφυλακείων, κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, µε
δέκα επτά (17) οργανικές θέσεις ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): �µία (1)

θέση.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): δέ-

κα πέντε (15) θέσεις.
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): µία (1)

θέση.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα το προσωπικό που ε-

ντάσσεται και σε αυτόν τον προσωρινό κλάδο κατατάσ-
σεται οριστικά σε κλάδους και ειδικότητες, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 και καταλαµβάνει προσω-
ποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότη-
τας. Ο προσωρινός κλάδος και οι θέσεις αυτές καταρ-
γούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων
υπηρετούν στον κλάδο.».
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 προ-

στίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Με ίδια απόφαση µπορεί να διενεργείται ανακατανο-
µή των θέσεων στα Κτηµατολογικά Γραφεία και υποκα-
ταστήµατα.» 
γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 µετά τις λέξεις

«εντάσσεται αυτοδικαίως» οι λέξεις «µε τη δηµοσίευση
της απόφασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τα
οριζόµενα στην απόφαση», και µετά τη λέξη «δηµοσίου»
προστίθενται οι λέξεις «ή ιδιωτικού».
δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20

αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στον Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλ-

λήλων Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµά-
των Κτηµατολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαµβάνει
επτακόσιες τριάντα οκτώ (738) προσωποπαγείς θέσεις
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.» 
ε) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 20 οι λέξεις «µε τη

δηµοσίευση της απόφασης» αντικαθίστανται από τις λέ-
ξεις «κατά τα οριζόµενα στην απόφαση». 
στ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως

εξής: 
«7. Για την ένταξη της προηγούµενης παραγράφου,

εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, µε
την οποία γίνεται και η κατάταξη του προσωπικού σε εκ-
παιδευτική κατηγορία, κλάδο και βαθµό, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (A΄ 26), όπως τροποποιή-
θηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016
(A΄ 33), καθώς και του π.δ. 50/2001, µε την εξαίρεση του
πρόσθετου προσόντος διορισµού της παραγράφου 1 του
άρθρου 27. Για την κατάταξη λαµβάνεται υπόψη ο χρό-
νος υπηρεσίας του προσωπικού που διανύθηκε στο κα-
ταργούµενο Υποθηκοφυλακείο. Οι προσωποπαγείς θέ-
σεις καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώ-
ρηση όσων τις κατέχουν.» 
ζ) Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Προκειµένου να καλυφθούν επείγουσες υπηρεσια-

κές ανάγκες του Φορέα επιτρέπεται, µέχρι την κατάργη-
ση των Υποθηκοφυλακείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 1 του παρόντος, η απόσπαση υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
Υποθηκοφυλακείων που µετατράπηκαν σε έµµισθα, σύµ-
φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (A΄
24), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016
(A΄ 224) και κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για τη διε-
νέργεια απόσπασης, ύστερα από σχετική προκήρυξη του
Φορέα. 
Η απόσπαση πραγµατοποιείται µε απόφαση του Δ.Σ.

του Φορέα, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου
και αξιολόγησή του και γνώµη του Προϊσταµένου του
έµµισθου Υποθηκοφυλακείου, η οποία παρέχεται µέσα
σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη γνωστοποίηση
σε αυτόν της αίτησης του υπαλλήλου από τον Φορέα. 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης µε α-

πόσπαση γίνεται από τριµελές όργανο που συνιστάται α-
πό τον Φορέα και αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή,
τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκει η ε-
κάστοτε προκηρυσσόµενη θέση και από τον προϊστάµε-
νο της αρµόδιας για θέµατα προσωπικού Διεύθυνσης.
Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια

ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που κατέ-

χουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι εξακολουθούν να λαµβά-
νουν τις µηνιαίες αποδοχές τους από την υπηρεσία προ-
έλευσης. 
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται µέχρι την κατάρ-

γηση του έµµισθου Υποθηκοφυλακείου, στο οποίο υπη-
ρετεί ο υπάλληλος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης,

ο Φορέας ενηµερώνει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες τον επι-
λεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής
του. Η πράξη απόσπασης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Φο-
ρέα και κοινοποιείται αµέσως στην υπηρεσία προέλευ-
σης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υπο-
χρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση µέσα
σε έναν (1) το αργότερο µήνα από την ως άνω κοινοποί-
ηση.»

18. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21
αντικαθίσταται ως εξής:

«Για το προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 19,
το οποίο µεταφέρεται σε θέσεις της υποπερίπτωσης γγ΄
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17,
ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος προϋπηρεσίας
στην ΕΚΧΑ Α.Ε., όπως αυτός είχε αναγνωριστεί µε την ι-
διότητά τους ως δικηγόρων.»

19. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«4. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η παροχή εξου-
σιοδότησης σε άλλα όργανα του Φορέα να υπογράφουν
έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.»
β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως

εξής: 
«6. Οι εισπράξεις των εσόδων και οι πληρωµές πάσης

φύσης δαπανών διενεργούνται από τις Τράπεζες µε τις
οποίες συνεργάζεται ο Φορέας και στις οποίες τηρού-
νται οι λογαριασµοί του. Οι επιστροφές, διαγραφές και
εκπτώσεις των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισµού
του Φορέα, διενεργούνται, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4308/2014 (A΄
251).» 

20. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«2. Για την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης
απαιτείται έγκριση από τα αρµόδια προς τούτο όργανα.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 καταργείται και η

παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθµείται ως παρά-
γραφος 3 και αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ανωτέρω έγκριση παρέχεται µε ιδιαίτερο έγγρα-
φο, που συντάσσεται σε δυο αντίτυπα από τη Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών, στο οποίο σηµειώνεται απαραί-
τητα ότι η υπό έγκριση δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον
προϋπολογισµό και υπογράφεται από τα αρµόδια όργα-
να.»
γ) Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 23 αναριθ-

µούνται σε 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα. 
21. Ο τίτλος του άρθρου 24 και η παράγραφος 1 αντι-

καθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 24
Διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών 

1. Οι δαπάνες του φορέα ελέγχονται και εκκαθαρίζο-
νται από την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και Ε-
ποπτείας, µε πράξη που εµφανίζει ολογράφως και αριθ-
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µητικώς το εκκαθαριζόµενο χρηµατικό ποσό και στη συ-
νέχεια εκδίδεται ένταλµα πληρωµής από το αρµόδιο
τµήµα.»

22. α) Ο τίτλος του άρθρου 25 «Άρθρο 25 Εντάλµατα
και Τίτλοι Πληρωµής» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Άρ-
θρο 25 Εντάλµατα Πληρωµής δαπανών».
β) Στις παραγράφους 1 έως 9 του άρθρου 25 και στην

παράγραφο 3 του άρθρου 27 οι λέξεις «εντολών πληρω-
µής ή τίτλου πληρωµής (Ε.Π. ή Τ.Π.)» αντικαθίστανται α-
πό τις λέξεις «εντάλµατος πληρωµής (Ε.Π.)». 
γ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 η λέξη «χρηµατι-

κά» διαγράφεται και στην παράγραφο 8 του ίδιου άρ-
θρου τα στοιχεία «Χ.Ε.» αντικαθίστανται από τα στοιχεία
«Ε.Π.».

23. Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«4. Επιτρέπεται η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής
ύστερα από απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή εξουσιο-
δοτηµένου από αυτόν προσώπου προς αντιµετώπιση δα-
πανών για τις οποίες είναι, λόγω της φύσης τους ή της
επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δυσχερής η τήρηση
των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους, καθώς και µικροδα-
πανών, χωρίς αιτιολόγηση, µέχρι του ύψους των επτά χι-
λιάδων (7.000) ευρώ κατά κωδικό προϋπολογισµού ετη-
σίως. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να α-
ναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Γενικού Διευθυ-
ντή ορίζεται το ποσό του εντάλµατος, το είδος της δα-
πάνης, ο υπεύθυνος υπάλληλος και η προθεσµία απόδο-
σης λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Ε-
πιτρέπεται επίσης από τον Γενικό Διευθυντή η έκδοση ε-
νταλµάτων προπληρωµής στο όνοµα κάθε φορά του
προσωπικού του Φορέα µε οποιαδήποτε σχέση και στα
µέλη διοίκησής του για δαπάνες µετακίνησής τους µε ε-
ντολή του Φορέα. Το πρόσωπο που λαµβάνει την προκα-
ταβολή συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά απόδοσης λο-
γαριασµού µαζί µε τις αποδείξεις πληρωµής των προκα-
ταβληθέντων ποσών και τα υποβάλλει στην αρµόδια υ-
πηρεσία προς εκκαθάριση. Η εκκαθάριση γίνεται µέσω
της µισθοδοσίας.» 

24. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«3. Δικαιολογητικό της πληρωµής αποτελεί το ένταλ-
µα πληρωµής και η εµφάνιση της συναλλαγής στις κινή-
σεις που αποστέλλει η κάθε Τράπεζα για τη χρέωση του
λογαριασµού του Φορέα και την εκτέλεση κάθε εντολής
πληρωµής των δικαιούχων.»
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου

27 οι λέξεις «του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4270/2014» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέ-
ρους Δ΄ του ν. 4270/2014».
γ) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 27 µετά τη λέξη «δη-

µόσιο» προστίθεται η λέξη «δηµοτικό». 
25. Ο τίτλος του άρθρου 28 «Άρθρο 28 Εξόφληση Χρη-

µατικών Ενταλµάτων» αντικαθίσταται από τον τίτλο
«Άρθρο 28 Εξόφληση Ενταλµάτων Πληρωµής» και στην
παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου διαγράφονται οι λέξεις
«ή Τ. Π.».

26. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 ο τίτλος «Το
Τµήµα Λογιστηρίου και Ταµειακής Διαχείρισης» αντικα-

θίσταται από τον τίτλο «Το Τµήµα Λογιστηρίου και Οικο-
νοµικής Διαχείρισης».

27. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως
εξής:

«2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 4308/2014 και εγκρί-
νονται από το Δ.Σ. του Φορέα.» 

28. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
33 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές που ασκούν τον τα-
κτικό διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν, µέχρι τις 30 Ιου-
νίου κάθε έτους, έκθεση ελέγχου επί των χρηµατοοικο-
νοµικών καταστάσεων και διαχείρισης και απολογισµού
του διαχειριστικού έτους που έληξε.» 

29. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
34 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι κάθε είδους προµήθειες αγαθών, καθώς και οι α-
ναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών του
Φορέα πραγµατοποιούνται µε απόφαση των αρµόδιων
οργάνων του, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση των
αρµόδιων υπηρεσιακών µονάδων, και διενεργούνται,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.» 
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως

εξής:
«2. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διαγωνι-

σµών, η διαδικασία διαπραγµάτευσης και η εξέταση εν-
στάσεων, γίνεται από επιτροπές, σύµφωνα µε τις εκά-
στοτε ισχύουσες διατάξεις. Η σύνθεση και η θητεία των
µελών των επιτροπών καθορίζονται µε απόφαση του
Δ.Σ. ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτό οργάνου.»
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως

εξής:
«3. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβή υ-

πηρεσιών και προµηθειών αξίας ανώτερης των δύο χιλιά-
δων πεντακοσίων (2.500) ευρώ βεβαιώνεται από τριµε-
λείς επιτροπές, των οποίων η σύνθεση και η θητεία των
µελών τους ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τη
σύναψή τους οργάνου. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης
και η παραλαβή υπηρεσιών και προµηθειών αξίας µικρό-
τερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ βε-
βαιώνεται από πρόσωπο οριζόµενο από τον Γενικό Διευ-
θυντή.» 

30. α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 37 αντικαθίσταται
ως εξής:

«9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του άρ-
θρου 40, διατηρείται σε ισχύ η κοινή απόφαση
53256/19.12.2007 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικο-
νοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων (Β΄ 2452) και η απόφαση 9427/1.3.2007 του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έρ-
γων (Β΄ 361)». 
β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως

εξής: 
«11. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παραγρά-

φων 1 και 9 του άρθρου 40, κανονιστικές πράξεις που έ-
χουν εκδοθεί κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των νό-
µων 2308/1995 και 2664/1998, διατηρούν την ισχύ
τους.» 

31. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 38 προστίθεται ε-
δάφιο ως εξής:
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«Ο Φορέας δεν ευθύνεται για οφειλές που δηµιουργή-
θηκαν από οποιαδήποτε αιτία κατά την υπηρεσία του άµι-
σθου υποθηκοφύλακα ή του αναπληρωτή συµβολαιογρά-
φου ή ειρηνοδίκη στο καταργούµενο άµισθο Υποθηκο-
φυλακείο.»

32. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 προστίθεται
περίπτωση γ΄ ως εξής: 

«γ) Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωµα να υπεισέλθει προ-
σωρινά και για διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έ-
τος από την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου
ως µισθωτής σε συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συνάψει
οι άµισθοι Υποθηκοφύλακες για τη στέγαση άµισθων υ-
ποθηκοφυλακείων που καταργούνται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 1 και δεν εµπίπτουν σε έδρα
συνιστώµενου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκατα-
στήµατος προς τον σκοπό της στέγασης του αρχείου
του καταργούµενου Υποθηκοφυλακείου. Για την άσκηση
του δικαιώµατος προηγείται έγγραφη ανακοίνωση στον
εκµισθωτή έναν (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία που ο-
ρίζεται για την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακεί-
ου στην απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1. Σε
περίπτωση κατάργησης µη ειδικού άµισθου Υποθηκοφυ-
λακείου, ο Φορέας µπορεί να καταβάλει εύλογη αποζη-
µίωση χρήσης για την προσωρινή φύλαξη και µέσα στο ί-
διο έτος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, του αρχεί-
ου του καταργηθέντος Υποθηκοφυλακείου στην έδρα
του Συµβολαιογράφου που εκτελούσε χρέη Υποθηκοφύ-
λακα µέχρι και την κατάργηση του ίδιου Υποθηκοφυλα-
κείου, ύστερα από σχετική συµφωνία και διαπραγµάτευ-
ση των συµβαλλοµένων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώ-
σεις, ο προβλεπόµενος χρόνος µπορεί να παραταθεί για
διάστηµα µέχρι και έξι (6) µήνες µε αιτιολογηµένη από-
φαση του Δ.Σ. του Φορέα.».
β) Στο άρθρο 39 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
«4. Τα έπιπλα, τα σκεύη, τα µηχανήµατα και όλος εν

γένει ο εξοπλισµός των καταργούµενων έµµισθων Υπο-
θηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων, που υ-
πάρχουν στις ίδιες υπηρεσίες κατά την ηµεροµηνία κα-
τάργησής τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρ-
θρου 1, περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση ο-
ποιουδήποτε τύπου ή πράξης και χωρίς αντάλλαγµα,
στην κυριότητα του Φορέα. Για την παραπάνω µεταβίβα-
ση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δη-
µοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Με απόφαση του Δ.Σ.
του Φορέα καθορίζεται η διαδικασία για τη διενέργεια
της απογραφής τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα τεχνι-
κού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για το ίδιο ζήτηµα.
Συµβάσεις που έχουν συναφθεί από το Ελληνικό Δηµό-
σιο µε τρίτους για τη συντήρηση των µηχανηµάτων και
του εξοπλισµού και υφίστανται κατά τον χρόνο κατάργη-
σης του οικείου έµµισθου Υποθηκοφυλακείου µεταφέρο-
νται αυτοδικαίως στον Φορέα.»

33. α) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου
40 αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ε-
ξής: 

«γ) το ειδικότερο περιεχόµενο και τα πεδία που συ-
µπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή εγγραφή
των αιτήσεων στα βιβλία του άρθρου 9, 
δ) θέµατα οργάνωσης και τήρησης των βιβλίων του άρ-

θρου 9. Με ίδια απόφαση, πλην των θεµάτων που καλύ-
πτονται µε τις προβλεπόµενες σε προηγούµενες διατά-
ξεις του παρόντος ειδικές νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις,
ρυθµίζεται και κάθε θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χα-
ρακτήρα, σχετικό µε τα ανωτέρω ζητήµατα.» 
β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 40 επαναριθµείται ως

12 και προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 
«11. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα εκδίδεται Κανο-

νισµός Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών,
στον οποίο καθορίζεται ιδίως ο τρόπος εξυπηρέτησης
του κοινού, οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των
Υπηρεσιών και κάθε θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού
χαρακτήρα σχετικό µε την οργάνωση και τη λειτουργία
τους.» 

34. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 59 προ-
στίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Για την εφαρµογή της παρούσας και τον προσδιορι-
σµό του συντελεστή α, ως εργοτάξιο νοείται ο χώρος ή
οι χώροι που περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη τεχνική
µελέτη εκµετάλλευσης ή στη δήλωση συµµόρφωσης επί
πρότυπων τεχνικών δεσµεύσεων. Στην περίπτωση αυτο-
τελώς αδειοδοτούµενων εγκαταστάσεων, που δεν περι-
λαµβάνονται σε τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης, ως ερ-
γοτάξιο νοείται ο χώρος ή οι χώροι που περιλαµβάνονται
στην εν ισχύ άδεια λειτουργίας.
Για παραβάσεις που δεν αφορούν σε συγκεκριµένο ερ-

γοτάξιο, αλλά στο σύνολο του έργου, για τον προσδιορι-
σµό του συντελεστή α, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο
των εργαζοµένων όλων των εργοταξίων του έργου.
Έκαστος εκµεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτά-

ξιο αριθµό εργαζοµένων µεγαλύτερο των είκοσι (20), υ-
ποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθη-
µέρου των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Ο-
κτωβρίου, κατάσταση µε τον συνολικό αριθµό των εργα-
ζοµένων που θα απασχολείται από τον εκµεταλλευτή ε-
ντός του διαστήµατος αυτού ανά εργοτάξιο. 
Έκαστος εκµεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτά-

ξιο αριθµό εργαζοµένων µικρότερο ή ίσο των είκοσι (20),
υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθη-
µέρου του µηνός Ιανουαρίου την ίδια ως άνω κατάσταση,
µε την οποία θα δηλώνεται ο συνολικός αριθµός των ερ-
γαζοµένων που θα απασχολείται από τον εκµεταλλευτή
εντός του αντίστοιχου έτους ανά εργοτάξιο.
Ο εκµεταλλευτής υποχρεούται για κάθε έργο να υπο-

βάλει µία ενιαία κατάσταση µε το συνολικό αριθµό εργα-
ζοµένων που παρέχει οποιουδήποτε είδους εργασία ανά
εργοτάξιο. Η κατάσταση υποβάλλεται και στην περίπτω-
ση που δεν απασχολούνται εργαζόµενοι σε ένα ή σε όλα
τα εργοτάξια του έργου.
Τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στην κατάσταση

λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του συντελε-
στή α, από την επόµενη ηµέρα της λήξης της προθε-
σµίας υποβολής της, ήτοι την 16η των αντίστοιχων µη-
νών.
Στην ως άνω κατάσταση δηλώνεται και το απασχολού-

µενο µε σύµβαση εργασίας προσωπικό των εργολάβων ή
υπεργολάβων αυτών που τυχόν παρέχουν οποιουδήποτε
είδους υπηρεσίες στον εκµεταλλευτή στο αντίστοιχο ερ-
γοτάξιο.
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Η κατάσταση συµπληρώνεται ανά έργο, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 4 που προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος και υπογρά-
φεται από τον εκµεταλλευτή ή τον νόµιµο εκπρόσωπό
του ή τον διευθυντή του έργου, εφόσον αυτός έχει ε-
ξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τον σκοπό αυτόν. Η κατάστα-
ση υποβάλλεται στο αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης Με-
ταλλείων και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής του συνολι-

κού αριθµού των εργαζοµένων ενός εργοταξίου, η οποία
οδηγεί σε διαφορετικό συντελεστή α, υποβάλλεται κατά
τα ανωτέρω νέα επικαιροποιηµένη κατάσταση που περι-
λαµβάνει στοιχεία για όλα τα εργοτάξια του έργου. Η ι-
σχύς της επικαιροποιηµένης κατάστασης για τον προσ-
διορισµό του συντελεστή α ξεκινά την επόµενη ηµέρα α-
πό την υποβολής της.
Ο εκµεταλλευτής υποχρεούται να αναρτά αντίγραφο

της εν ισχύ κατάστασης σε εµφανές σηµείο κάθε εργο-
ταξίου. Η µη συµµόρφωση µε την υποχρέωση αυτή επι-
φέρει πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρού-
σας παραγράφου.
Σε περίπτωση α΄ που µε οποιονδήποτε τρόπο σε ένα

εργοτάξιο διαπιστωθεί αριθµός εργαζοµένων τέτοιος ώ-
στε να προκύπτει µεγαλύτερος συντελεστής α σε σχέση
µε αυτόν που προκύπτει από τον αριθµό που έχει δηλω-
θεί στην κατάσταση, ή β) µη υποβολής της ως άνω κατά-
στασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, ό συ-

ντελεστής α θα λαµβάνει τη µέγιστη τιµή που προβλέπε-
ται από τον ανωτέρω Πίνακα 3.
Για την πρώτη εφαρµογή της παρούσας διάταξης, ο

εκµεταλλευτής που απασχολεί αριθµό εργαζοµένων µε-
γαλύτερο των είκοσι (20 υποχρεούται να αποστείλει την
ως άνω κατάσταση εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσί-
ευση της παρούσας, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνο-
νται στοιχεία µε το πλήθος των εργαζοµένων ανά εργο-
τάξιο και ανά τρίµηνο για το έτος 2018 και για το πρώτο
τρίµηνο του έτους 2019.
Αντίστοιχα, ο εκµεταλλευτής που απασχολεί αριθµό

εργαζοµένων µικρότερο ή ίσο των είκοσι (20), υποχρε-
ούται να αποστείλει την ως άνω κατάσταση εντός δύο
(2) µηνών τη δηµοσίευση της παρούσας, στην οποία πρέ-
πει να περιλαµβάνονται στοιχεία µε το πλήθος των εργα-
ζοµένων ανά εργοτάξιο για τα έτη 2018 και 2019.»

35. Στο άρθρο 59 προστίθεται παράγραφος 11 ως ε-
ξής:

«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για
τον υπολογισµό προστίµου των παραβάσεων που διαπι-
στώνονται, βάσει ελέγχου που εκκίνησε µετά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου.»

36. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου
68 οι λέξεις «εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση
του παρόντος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι τις
17.10.2019».

37. Μετά το Παράρτηµα 3 του ν. 4512/2018 προστίθε-
ται Παράρτηµα 4 ως εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1337/1983 (A΄ 33)

Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4315/2014 (A΄ 269), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για ακίνητα, τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό
Δηµόσιο ή σε ανώνυµη εταιρεία, το µετοχικό κεφάλαιο
της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δηµόσιο ή σε ανώ-
νυµη εταιρεία µε µοναδικό µέτοχο το Δηµόσιο, η αίτηση
του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται και µετά την
παρέλευση της ως άνω εξάµηνης προθεσµίας και ανε-
ξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης της οικείας πράξης ε-
φαρµογής. Η µετατροπή της εισφοράς σε χρήµα στην
περίπτωση αυτή είναι δυνατή και εφόσον η αποδιδόµενη
επιφάνεια της ιδιοκτησίας µπορεί να αξιοποιηθεί αυτοτε-
λώς ως κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος.».

Άρθρο 60
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2508/1997 (A΄ 124)

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του
ν. 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, µετά από γνώµη του οικείου Συµβουλίου Πολε-
οδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, µπορεί να µειώνεται
η απόσταση των ιδρυοµένων ή επεκτεινοµένων κοιµητη-
ρίων, όπως ορίστηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 1128/1980 (Α΄ 284) έως πενήντα (50) µέτρα από
σχέδιο πόλης ή όριο οικισµού ή νοµίµως υφιστάµενη µε-
µονωµένη κατοικία. Η παραπάνω µείωση της απόστασης
είναι δυνατή µόνο εφόσον από µελέτη γεωλογικής κα-
ταλληλότητας, η οποία εγκρίνεται, σύµφωνα µε την παρ.
5 του άρθρου 5 του ν. 4315/2014 (A΄ 269) και υδρογεω-
τεχνική µελέτη, η οποία εγκρίνεται από την αρµόδια υ-
πηρεσία του Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι, η µείω-
ση αυτή δεν επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις στο οικιστι-
κό περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία και επιπλέον απο-
δεικνύεται ότι, δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή µό-
λυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώµατος. Προϋπό-
θεση για την ίδρυση ή επέκταση του κοιµητηρίου είναι να
υπάρχουν µεταξύ αυτού και του εγκεκριµένου σχεδίου
πόλης ή ορίου οικισµού αδόµητοι ή κοινόχρηστοι χώροι
ή χώροι πρασίνου.
Οι αποστάσεις των κοιµητηρίων από τα φρέατα ή τις

πηγές πόσιµου ύδατος, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 1128/1980, εφαρµόζονται, εφόσον α-
ποδεικνύεται από την ανωτέρω υδρογεωτεχνική µελέτη
ότι, δεν υφίστανται κίνδυνοι ρύπανσης ή µόλυνσης του
υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί τα εν λόγω φρέα-
τα ή πηγές.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1128/1980
(A΄284) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Προϋπόθεση για την ίδρυση ή την επέκταση κοιµητη-
ρίου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, είναι η εκ-
πόνηση υδρογεωτεχνικής µελέτης, η οποία εγκρίνεται α-
πό την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.» 

Άρθρο 61
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)

1. α) Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 και στις περιπτώ-
σεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4030/2011 µετά τις λέξεις «µέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.» προ-
στίθενται οι λέξεις «ή εγγεγραµµένοι στο Βιβλίο Τεχνι-
κών Επωνυµιών του Τ.Ε.Ε. ή σε αντίστοιχο Μητρώο του
Τ.Ε.Ε.».
β) Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών

Δόµησης του άρθρου 12 του ν. 4030/2011, όπως αυτές
τροποποιούνται µε την περίπτωση α΄ της παρούσας ι-
σχύουν αναδροµικά από τον χρόνο εγγραφής κάθε µη-
χανικού στο Μητρώο.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ν. 4030/2011, όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 4
του άρθρου 54 του ν. 4280/2014 (A΄ 159), αντικαθίσταται
ως ακολούθως: 

«Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της
προθεσµίας τέλεσής της, οι Επιθεωρητές Δόµησης που
διενέργησαν τον έλεγχο, συντάσσουν αιτιολογηµένη
πράξη βεβαίωσης ή µη, της παράβασης, η οποία υπογρά-
φεται από τον Προϊστάµενο του αντίστοιχου Τµήµατος
Επιθεωρητών Δόµησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής
Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.». 

3. α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4030/2011, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί µε την
παρ. Ε του άρθρου 156 του ν. 4389/2016 (A΄ 94), αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«α. έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο Νοµικού Συµβού-
λου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο του Συµβουλίου».
β) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του

ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. τον Ειδικό Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρητών

και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, µε τον αναπληρωτή του,».
γ) Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του

ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Ε-

φαρµογών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδοµίας του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον ανα-
πληρωτή του,».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Το Εποπτικό Συµβούλιο εξετάζει τις παραβάσεις που
διαπιστώνονται στην πράξη βεβαίωσης παράβασης του
αντίστοιχου Τµήµατος Επιθεωρητών Δόµησης και Κατε-
δαφίσεων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθε-
ωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και εφόσον ο ελεγκτής δόµησης:».

Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (A΄ 79)

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 προστίθε-
ται περίπτωση ιε΄ και οι περιπτώσεις ιε΄ και ιστ΄ αναριθ-
µούνται σε ιστ΄ και ιζ΄ ως εξής: 

«ιε) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
27» 
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Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (A΄ 174)

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 51 του ν. 4178/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 6 του άρθρου 148 του ν. 4495/2017 (A΄ 167), η ηµε-
ροµηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«31.12.2019».

Άρθρο 64
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4258/2014 (A΄ 94)

1. Στο άρθρο 5 του ν. 4258/2014 προστίθεται παράγρα-
φος 3β ως εξής:

«3β. Η οριοθέτηση των υδατορεµάτων µε οποιονδήπο-
τε από τους προβλεπόµενους τρόπους δε συνεπάγεται
απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στην εδαφική περιοχή που
περικλείεται από τις οριογραµµές του υδατορέµατος, η
οποία αποτελεί περιοχή εκτός πολεοδοµικού σχεδια-
σµού και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υδατορέµατος. Εκκρε-
µείς πράξεις αναλογισµού που έχουν συνταχθεί για ε-
κτάσεις ή τµήµατα εκτάσεων εντός των οριογραµµών α-
νακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπω-
ση, κατά το µέρος που δεν έχουν συντελεστεί.».

2. Η παρ. 4.1 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4.1. Δύναται να εκδοθεί έγκριση δόµησης και άδεια
δόµησης επί ακινήτων: α) εντός των ορίων οικισµών ή
τµηµάτων αυτών, όπως τα όρια αυτά φαίνονται στα δια-
γράµµατα και στις αποφάσεις των αρµόδιων Νοµαρχών,
βάσει των διατάξεων του από 24.4.1985 του προεδρικού
διατάγµατος (Δ΄181), οι οποίοι παλαιότερα έχουν χαρα-
κτηριστεί ως κατολισθαίνοντες, β) εντός των ορίων οικι-
σµών, οι οποίοι έχουν πληγεί και επαπειλούνται από κα-
τολίσθηση και έχουν οριοθετηθεί µε απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικο-
νοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών που εκδίδεται
κατ’ εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10
του ν. 2576/1998 (A΄25) και γ) εντός των ορίων οικισµών,
οι οποίοι έχουν κριθεί ως µεταφερόµενοι, σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/1965 (A΄ 83), υπό
τις εξής προϋποθέσεις:
αα. Μετά από αίτηση του αρµόδιου Δήµου, εγκρίνεται

από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης µελέτη
γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εκπονείται, σύµ-
φωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην
16374/3696/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β΄ 723) για το
σύνολο της πληγείσας και επαπειλούµενης περιοχής,
προκειµένου να καθοριστούν τα τµήµατα αυτής, τα ο-
ποία είναι κατάλληλα για δόµηση ή κατάλληλα υπό προ-
ϋποθέσεις για δόµηση.
ββ. Σε περίπτωση που, από τη µελέτη της προηγούµε-

νης περίπτωσης, προτείνονται έργα αποκατάστασης για
τα τµήµατα του οικισµού που έχουν χαρακτηριστεί ως
κατάλληλα υπό προϋποθέσεις, για δόµηση, απαιτείται ε-
πιπλέον η διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας και η σύντα-
ξη γεωτεχνικής οριστικής µελέτης, η οποία εγκρίνεται ο-
µοίως µε τη µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. 
γγ. Για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόµησης από

την αρµόδια Υ.ΔΟΜ., ή αδειών επισκευής από την αρµό-
δια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στο
σύνολο ή σε τµήµατα του οικισµού απαιτείται η προη-
γούµενη έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από τον Συ-
ντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την ολοκλήρω-
ση των έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων, µετά από
γνωµοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της οικείας Περι-
φέρειας.».

3. Η παρ. 4.2 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 (A΄ 94)
καταργείται.

Άρθρο 65
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (A΄ 167)

Στον ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 προστίθεται περί-

πτωση γ΄ ως εξής:
«γ) για κάθε άλλη περίπτωση που από γενικές ή ειδι-

κές διατάξεις απαιτείται γνωµοδότηση του
ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.». 

2. Το τρίτο εδάφιο πριν από το τέλος της παραγράφου
2 του άρθρου 29, όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 19
του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (A΄ 101), αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Για εργασίες που εµπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ έως
η΄, ιθ΄, λ΄, λδ΄ και λε΄ δεν ισχύει το όριο του προϋπολο-
γισµού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για
την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόµη-
σης µικρής κλίµακας ανεξαρτήτως προϋπολογισµού.». 

3. Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παράγραφος
7 ως εξής:

«7. Συστήνεται Επιτροπή για την παρακολούθηση της
λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος ηλεκτρονι-
κής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών
πράξεων του άρθρου 29 και των ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών του παρόντος, καθώς και της αποτελεσµατικής λει-
τουργίας των Υ.ΔΟΜ.. Έργο της Επιτροπής είναι η συλ-
λογή στοιχείων από τους αρµόδιους φορείς σχετικά µε
την έκδοση των διοικητικών πράξεων, προς τον σκοπό
του εντοπισµού δυσλειτουργιών του πληροφοριακού συ-
στήµατος και υποβολής προτάσεων βελτίωσης, όπου α-
παιτείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
καθορίζεται η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία των µε-
λών, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή των ανωτέρω.».

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 35 προστίθεται περί-
πτωση στ΄ ως εξής:

«στ) τεχνική έκθεση που να περιγράφει µε ακρίβεια το
έργο, τα µεγέθη και τις χρήσεις» 

5. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρε-
ωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (A΄ 75) του µελετητή µηχανικού ότι, δεν έ-
χουν µεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόµησης
στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.»

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 προστίθενται πε-
ριπτώσεις ιθ΄ και κ΄ ως εξής: 

«ιθ) τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρα-
τικό σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες προδιαγραφές,
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κ) διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές.».

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 προστίθεται περί-
πτωση ια΄ ως εξής: 

«ια) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιο-
κτησίας ή κτηµατολογικό φύλλο και απόσπασµα κτηµα-
τολογικού διαγράµµατος για κάθε ακίνητο.». 

8. Στο τέλος της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 89 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση οριοθετηµένων ρεµάτων ή όπου υ-
πάρχει προσωρινή οριογραµµή, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (A΄ 94) απαγορεύεται η υπα-
γωγή εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οριο-
γραµµές του ρέµατος. Στην περίπτωση αυθαίρετης κατα-
σκευής, η οποία βρίσκεται µεταξύ της οριογραµµής και
της οικοδοµικής γραµµής, εφαρµόζεται συντελεστής ε-
πιβάρυνσης ίσος µε τον συντελεστή πρασιάς του Παραρ-
τήµατος Α΄ του παρόντος. 
Στην περίπτωση µη οριοθετηµένων ρεµάτων ή έλλει-

ψης προσωρινών οριογραµµών κατά τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 4258/2014, θεωρούνται ως προσωρινές
οριογραµµές αποκλειστικά για την εφαρµογή του παρό-
ντος κατά περίπτωση οι εξής:
α) στα µικρά ρέµατα µε έκταση λεκάνης απορροής µι-

κρότερης ή ίσης του ενός (1) τετραγωνικού χιλιοµέτρου
(τ.χ.), όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισµών ή σχεδίων
πόλεως, ή µικρότερης ή ίσης του µισού (0,50) τ.χ., όταν
βρίσκονται εντός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως, οι
οριογραµµές συµπίπτουν µε τις γραµµές όχθης,
β) στα µεσαία ρέµατα µε έκταση λεκάνης απορροής µι-

κρότερης ή ίσης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται ε-
κτός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως, ή µικρότερης ή
ίσης των πέντε (5) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οι-
κισµών ή σχεδίων πόλεως, γραµµή είκοσι (20) µέτρων ε-
κατέρωθεν της βαθιάς γραµµής του ρέµατος,
γ) στα µεγάλα ρέµατα µε έκταση λεκάνης απορροής

µεγαλύτερης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός
ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως, ή µεγαλύτερης των
πενήντα (50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισµών
ή σχεδίων πόλεως, γραµµή πενήντα (50) µέτρων εκατέ-
ρωθεν της βαθιάς γραµµής του ρέµατος.».

9. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 94, όπως προστέθηκε µε την πε-
ρίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018
(A΄ 101), η ηµεροµηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται µε
την ηµεροµηνία «8.11.2019».
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά-

φου 7 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Άµεση κατεδάφιση αυθαιρέτου:
Για τα κτίσµατα που εντοπίζονται είτε από το τοπικό

παρατηρητήριο είτε από αστυνοµικό όργανο, κατά την
ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ’ αυτοφώρω)
και δεν υπάρχει έγκυρη πινακίδα του έργου, καθώς και
για τα αυθαίρετα κτίσµατα που εντοπίζονται µετά την
πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου
102, συντάσσεται, µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών,
πρωτόκολλο κατεδάφισης από το Τοπικό Παρατηρητή-
ριο, το οποίο καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
µα των αυθαιρέτων, αποστέλλεται στο Περιφερειακό
Παρατηρητήριο και κοινοποιείται στον φερόµενο ως ι-

διοκτήτη.».
10. α) Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

114, αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) των Ο.Τ.Α..».
β) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 114 προ-

στίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Η υπαγωγή των ανωτέρω αυθαίρετων κατασκευών

στις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται κατόπιν υπο-
βολής αίτησης, τοπογραφικού διαγράµµατος και τεχνι-
κής έκθεσης µηχανικού, µε αναλυτική περιγραφή των
αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.».

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 125, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 του
ν. 4513/2018 (A΄ 9), αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των
Περιφερειακών Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.)
της παραγράφου 1 του άρθρου 12, τα αρµόδια κατά περί-
πτωση Κεντρικά Συµβούλια Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.,
ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.) του άρθρου 13, µετά από εισήγηση των
αρµόδιων Διευθύνσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Εσωτερικών (Τοµέας Μακεδονίας και
Θράκης), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, επιλαµ-
βάνονται της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 117.».

Άρθρο 66
Ρυθµίσεις θεµάτων κατεδαφίσεων

1. Στην περίπτωση όπου, κατά την κατεδάφιση αυθαι-
ρέτου, σύµφωνα µε το άρθρο πρώτο της Πράξης Νοµο-
θετικού Περιεχοµένου της 10ης Αυγούστου 2018
(A΄149), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4576/2018
(A΄196), διαπιστωθεί ότι, οι κατασκευές που περιγράφο-
νται στο υπό εκτέλεση πρωτόκολλο κατεδάφισης έχουν
διαφοροποιηθεί ως προς:
α) το υλικό ή τις διαστάσεις της ανωδοµής της κατα-

σκευής, αλλά η επιφάνεια της κατάληψης του χώρου της
υποκείµενης κατασκευής ταυτίζεται µε αυτήν του πρω-
τοκόλλου, 
β) οριζόντιες ή καθ’ ύψος επεκτάσεις κατασκευών οι ο-

ποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την κατασκευή
που έχει συµπεριληφθεί στο πρωτόκολλο κατεδάφισης,
µολονότι αυτές δεν καταγράφονται σε αυτό, 
γ) τη θέση ελαφρών κατασκευών, σε σχέση µε τη θέση

αποτύπωσής τους στο πρωτόκολλο, αλλά ευρίσκονται ε-
ντός του χώρου αιγιαλού-παραλίας, δάσους και δασικών
εκτάσεων,
δ) τη µετατροπή των χώρων που καταλαµβάνουν από

ανοικτούς σε κλειστούς, τη χρήση τους και τα υλικά κα-
τασκευής τους, αυτές θεωρούνται µέρος του υπό εκτέ-
λεση πρωτοκόλλου κατεδάφισης και κατεδαφίζονται µε
την ήδη εκδοθείσα απόφαση κατεδάφισης, χωρίς να εί-
ναι απαιτητή η έκδοση νέου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

2. Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφι-
σης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου της 10ης Αυγούστου 2018, όπως κυρώθη-
κε µε το άρθρο 4 του ν. 4576/2018, εφόσον υπερβαίνουν
το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, καταλογίζο-
νται σε βάρος του υπόχρεου µετά από σχετική απόφαση
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του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τα
λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο.

3. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των Επιθεωρητών
του Τµήµατος Επιθεώρησης Δόµησης και Κατεδαφίσεων
και των τεχνικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για τον
σκοπό αυτό, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών τους κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν. 4559/2018 και του
άρθρου πρώτου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
της 10ης Αυγούστου 2018 (A΄ 149), όπως κυρώθηκε µε
το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (A΄ 196), επιτρέπεται, µε α-
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η
οποία εκδίδεται, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου-Επι-
θεωρητή, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο
της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα
στάδια της σχετικής διαδικασίας, µέχρι την έκδοση αµε-
τακλήτου αποφάσεως και µε αµοιβή που υπολογίζεται,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατώτερα όρια αµοιβών του
Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αµοιβής κατα-
βάλλεται µε την προσκόµιση των αποδείξεων καταβολής
του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλλη-
λος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται µε αµε-
τάκλητη απόφαση. Οι αµοιβές και λοιπές απαραίτητες
για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται
από τον προϋπολογισµό του Φορέα. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές
προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόµενες δαπάνες και
υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αµοιβής και κάθε
αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης λεπτοµέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (A΄ 168)

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994,
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά για τη χορήγηση εγκρίσεων δόµησης και την
έκδοση αδειών δόµησης του ν. 4030/2011 (A΄ 249), κα-
θώς και την προέγκριση οικοδοµικών αδειών και την έκ-
δοση οικοδοµικών αδειών του ν. 4495/2017 (A΄ 167) από
τις κατά νόµο αρµόδιες υπηρεσίες, για την κατασκευή
των δοµικών κατασκευών, όπως τα θεµέλια των πύργων
των ανεµογεννητριών, των οικηµάτων στέγασης του ε-
ξοπλισµού ελέγχου και των µετασχηµατιστών και των
λοιπών συνοδευτικών έργων αιολικών σταθµών που ε-
γκαταστάθηκαν και λειτούργησαν προ της θέσεως σε ι-
σχύ του ν. 3468/2006 (A΄ 129), οι κάτοχοι των οποίων
προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση του εξο-
πλισµού τους µε νέο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (A΄ 129), ή προχωρούν
σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισµού αυ-
τών, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 3
του ν. 4414/2016 (A΄ 149), ο έλεγχος των όρων και πε-
ριορισµών δόµησης συντελείται και διενεργείται αυτοτε-
λώς, κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν αντίθετης ρύθµισης,

επί της ιδιόκτητης ή µισθωµένης ή παραχωρηθείσας έ-
κτασης όπου είχε εγκατασταθεί το αρχικό έργο, για την
οποία προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα µε ορθο-
γώνιες συντεταγµένες στο κρατικό σύστηµα συντεταγ-
µένων.».

Άρθρο 68
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α΄129)

1. Στην παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4513/2018 (A΄ 9), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, ο συµψηφισµός
της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µπορεί
να γίνεται µε την καταναλισκόµενη ενέργεια σε εγκατα-
στάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 107 του
ν. 3852/2010 (A΄ 87), δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθµών, σχολικών µονάδων πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κέντρων υγεί-
ας και νοσοκοµείων δηµόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερ-
δοσκοπικό χαρακτήρα.».

2. Η περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου β1 της παρ. 10
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 τροποποιείται ως εξής: 

«α) παύει να ισχύει αυτοδικαίως η άδεια παραγωγής,
εκδιδοµένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τη
ΡΑΕ, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη ή σύµβαση
που αφορούν στο σταθµό και».

3. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 προστίθεται
άρθρο 14Β, ως εξής:

«Άρθρο 14Β
Εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α.

α΄ και β΄ βαθµού

Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού για κάλυψη ε-
νεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων του άρ-
θρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87), δηµοτικών παιδικών,
βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών, σχολικών µονά-
δων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
κέντρων υγείας και νοσοκοµείων δηµόσιου ενδιαφέρο-
ντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα µε εφαρµογή ε-
νεργειακού και εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, ό-
πως αυτός ορίζεται στις παραγράφους 12 και 13 του άρ-
θρου 2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 14Α του παρόντος και της παρ. 10 του άρθρου 11
του ν. 4513/2018 (A΄ 9).».

Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (A΄ 179)

Στον ν. 4001/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου

10 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα µέλη της ΡΑΕ είναι πλήρους και αποκλειστικής

απασχόλησης, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδα-
φίων. Η ιδιότητα του µέλους ΡΑΕ συνεπάγεται την ανα-
στολή οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, συµπε-
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ριλαµβανοµένου του δικηγορικού και οποιασδήποτε ε-
παγγελµατικής δραστηριότητας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέ-
πεται µέλη της ΡΑΕ να διορίζονται µέλη ΔΕΠ και να ανα-
λαµβάνουν διδακτικά καθήκοντα πανεπιστηµιακού και
τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης µε κα-
θεστώς µερικής απασχόλησης.».
β) Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως

εξής:
«9. Τα µέλη της ΡΑΕ δεν υπέχουν αστική ευθύνη για

πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους. Δεν απαλλάσσονται από ευθύνη έναντι του
Ελληνικού Δηµοσίου για πράξεις ή παραλείψεις από δό-
λο ή βαρεία αµέλεια. Τα µέλη της Αρχής υπέχουν ποινι-
κή ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους, µόνο αν ενήργησαν µε δό-
λο. 

10. Εκπίπτει από τη θέση του µέλος της Αρχής, το ο-
ποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόµε-
νες συνεδριάσεις ή πέντε (5) εντός του ιδίου ηµερολο-
γιακού έτους. Η διαπίστωση γίνεται µε πράξη του Προέ-
δρου της Αρχής, η οποία διαβιβάζεται στο όργανο που
διόρισε το µέλος. Το όργανο αυτό οφείλει, εντός µηνός
από τη λήψη της πράξης αυτής, να εκδώσει τη σχετική
πράξη έκπτωσης του µέλους.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«2. α) Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσω-
πικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού διενεργείται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ό-
πως ισχύει, ύστερα από προκήρυξη της ΡΑΕ, στην οποία
καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προ-
σόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 50/2001
(Α΄39) και του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης της ΡΑΕ που εκδίδεται βάσει του άρθρου 45,
εφόσον έχει εκδοθεί.
β) Το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό της ΡΑΕ προ-

σλαµβάνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:
αα. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται προκήρυξη µετά α-

πό έλεγχο νοµιµότητας που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. και πε-
ριλαµβάνει τον αριθµό ανά ειδικότητα του προσωπικού
που θα προσληφθεί, καθώς και σύντοµη περιγραφή των
απαιτήσεων. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελί-
δα της ΡΑΕ και του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και σε δύο (2) εφη-
µερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, µετά από
πρόταση της ΡΑΕ, καθορίζονται: α) τα απαιτούµενα ανά
ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά),
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Διαχείρισης και
Λειτουργίας του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί, β) τα
κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσµία υποβολής αιτήσεων
των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια. 
ββ. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη

ΡΑΕ, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς
πίνακες (α) αποκλειοµένων, (β) κατάταξης και (γ) επιλε-
γοµένων, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της,
αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π. τους σχετι-
κούς πίνακες για έλεγχο νοµιµότητας. Εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την εποµένη

της καταχώρισης αυτών στον ιστότοπο της ΡΑΕ, οι υπο-
ψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. κα-
τά των προσωρινών πινάκων. Ένσταση επιτρέπεται µόνο
για λόγους νοµιµότητας.
γγ. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας, κα-

θώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων του προη-
γούµενου εδαφίου για διάστηµα ενός (1) µηνός από την
ηµεροµηνία υποβολής των πινάκων αυτών και από την υ-
ποβολή των ενστάσεων σε αυτό και ενηµερώνει εν συ-
νεχεία τη ΡΑΕ, προκειµένου αυτή να καταρτίσει τον ορι-
στικό πίνακα προσληπτέων.».

3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του
ν. 4001/2011 (A΄179), όπως αυτή τροποποιείται µε
την προηγούµενη παράγραφο, καταλαµβάνουν και
την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085 (σχετ. 18354) της
21.6.2018 απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
για την πλήρωση εβδοµήντα εννέα (79) κενών οργανι-
κών θέσεων στη ΡΑΕ. 

4. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 αντικαθίσταται
ως εξής:

«2. Με τον Κανονισµό αυτόν, καθορίζονται ιδίως τα ε-
ξής:
α) η διάρθρωση της Γραµµατείας της ΡΑΕ σε Διευθύν-

σεις, Τµήµατα, αυτοτελή Τµήµατα και αυτοτελή Γραφεία,
β) οι βασικές αρµοδιότητες των Διευθύνσεων και των

αυτοτελών Γραφείων,
γ) οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα κριτήρια και οι λε-

πτοµέρειες πρόσληψης του προσωπικού της Γραµµατεί-
ας της ΡΑΕ και οι όροι εργασίας του. Η κατανοµή του
προσωπικού στις επιµέρους Διευθύνσεις, Τµήµατα και
αυτοτελή Γραφεία γίνεται µε απόφαση της ΡΑΕ,
δ) ο τρόπος λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου

και του Πειθαρχικού Συµβουλίου της ΡΑΕ,
ε) ο τρόπος και η διαδικασία για την αξιολόγηση του

προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ, καθώς και των
εµµίσθων δικηγόρων της Αρχής,
στ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ΡΑΕ και κάθε

σχετικό ζήτηµα, σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση
της ΡΑΕ και τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών,
ζ) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Προϊσταµέ-

νων και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια,
η) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως, η διαδι-

κασία των συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων,
θ) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την πειθαρχική διαδικα-

σία των µελών της ΡΑΕ,
ι) τα θέµατα που αφορούν τη δηµόσια διαβούλευση,

τις ελάχιστες προϋποθέσεις δηµοσιότητας και το περιε-
χόµενο αυτής, τη διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, 
ια) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα µέλη της

ΡΑΕ και το προσωπικό της Γραµµατείας της, καθώς και
τους συνεργάτες της,
ιβ) οι διαδικασίες σχετικά µε την έγκριση των µετακι-

νήσεων των µελών της ΡΑΕ και του προσωπικού της,
ιγ) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικό µε τη λει-

τουργία και την οργάνωση των υπηρεσιών της ΡΑΕ.».
β) Στο άρθρο 45 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως

εξής:
«3. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται τα περιγράµµα-

τα των θέσεων εργασίας όλου του προσωπικού της
Γραµµατείας.

4. Η ΡΑΕ µπορεί για την εύρυθµη λειτουργία της να εκ-
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δίδει εγκυκλίους, σχετικά µε τις διαδικασίες που πρέπει
να τηρούνται κατά την εφαρµογή του Κανονισµού Εσω-
τερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.»

5. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου παύει η
συµµετοχή της ΡΑΕ σε οποιαδήποτε διαδικασία ή επι-
τροπή φιλικής διαπραγµάτευσης έχει ενεργοποιηθεί ή ε-
νεργοποιείται, σύµφωνα µε τους όρους των ισχυουσών
συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες έχουν συναφθεί βάσει των πρό-
τυπων συµβάσεων πώλησης του άρθρου 12 του
ν. 3468/2006. Οι φιλικές διαπραγµατεύσεις που έχουν
εκκινήσει, διενεργούνται από τα αντισυµβαλλόµενα µέ-
ρη, χωρίς τη συµµετοχή της ΡΑΕ. Το πρακτικό των δια-
πραγµατεύσεων συντάσσεται και υπογράφεται από τα
µέρη και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

6. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 81 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Δεν απαιτείται Άδεια Προµήθειας για την πώληση φυ-
σικού αερίου από πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέρ-
γειας για τελική χρήση σε κινητήρες οχηµάτων».

7. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικα-
σία και οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανά-
πτυξης και εκµετάλλευσης κάθε υπόγειου φυσικού χώ-
ρου για την αποθήκευση Φυσικού Αερίου και ρυθµίζεται
κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.».

8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12
του άρθρου 132 προστίθενται οι λέξεις «για τις περιπτώ-
σεις α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 11.». 

9. Στο άρθρο 132 προστίθεται παράγραφος 13 ως ε-
ξής:

«13. Ειδικά για την περίπτωσης β΄ της παραγράφου
11, η συνδροµή των προϋποθέσεων εξαίρεσης, διαπι-
στώνεται µε απόφαση του αρµόδιου Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ
ή ΕΣΜΗΕ, ανάλογα µε το σηµείο σύνδεσης του κατανα-
λωτή, και για τον σκοπό αυτό τηρείται από τους αρµόδι-
ους Διαχειριστές Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων, το οποίο
αναρτάται στην ιστοσελίδα τους. Η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων καθορίζεται µε α-
πόφαση του αρµόδιου Διαχειριστή, η οποία εγκρίνεται α-
πό τη ΡΑΕ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του αρµόδιου
Διαχειριστή.».

Άρθρο 70
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4122/2013 (Α΄ 42)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4122/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι
κτίρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για τα
νέα κτίρια που είναι ιδιοκτησία του Δηµοσίου και του ευ-
ρύτερου δηµόσιου τοµέα και προορίζονται για στέγαση
υπηρεσιών του, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από
την 1.1.2019. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις
κτιρίων, για τις οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστους-ο-
φέλους για τον οικονοµικό κύκλο ζωής του συγκεκριµέ-
νου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσµα και οι οποίες εξαι-

ρούνται από την υποχρέωση της παρούσας παραγρά-
φου.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέου ή ριζικά α-
νακαινιζόµενου υφιστάµενου κτιρίου ή κτιριακής µονά-
δας, εκπονείται και υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία
Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.) η οριζόµενη στην παράγραφο 25 του
άρθρου 2 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) του κτι-
ρίου. Από την 1.1.2020, για την έκδοση οικοδοµικής ά-
δειας νέου κτιρίου, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκµηριώνει
ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ε-
λάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχε-
δόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.»

Άρθρο 71
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4342/2015 (Α΄ 143)

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4342/2015 προστίθεται παράγρα-
φος 14 ως εξής: 

«14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία ορισµού Ενεργεια-
κών Υπευθύνων σε κτίρια που χρησιµοποιούνται από το
Δηµόσιο και τον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα και προσδιορί-
ζονται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και οι σχετικές
αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 4342/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έ-
ως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.), ε-
µπορικά καταστήµατα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά
µέτρα (2.000 τ.µ.) και επαγγελµατικά εργαστήρια.»

Άρθρο 72
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4414/2016 (A΄ 149) 

Στον ν. 4414/2016 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 η λέ-

ξη «µεθεπόµενου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «επόµε-
νου».

2. Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου 3 προστί-
θενται εδάφια ως εξής:

«Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθµών, εφόσον για την υ-
φιστάµενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύµβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθµοί τους δεν έχουν
τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), συνά-
πτουν νέα σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συ-
νολική ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενί-
σχυσης και η Τ.Α. της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργει-
ας καθορίζεται µε βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε
σχέση µε τα όρια εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ι-
σχύος παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-
γράφου 5. Με τη σύναψη της νέας σύµβασης, η αρχική
σύµβαση λύεται αυτοδίκαια. Ειδικά σε περίπτωση σταθ-
µών που έχουν επιλεγεί για στήριξη Λειτουργικής Ενί-
σχυσης µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών, η νέα σύµβαση διέπεται από την Τ.Α. που
προέκυψε από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο
πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.
Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθµών, εφόσον για την υφι-
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στάµενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύµβαση Λει-
τουργικής Ενίσχυσης και οι σταθµοί τους έχουν τεθεί σε
λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) και η Τ.Α. για την
πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά τα οριζόµενα στην περί-
πτωση α΄ ταυτίζεται µε την Τ.Α. της αρχικής σύµβασης,
συνάπτουν νέα σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη
συνολική ισχύ παραγωγής τους µε την ίδια ηµεροµηνία
λήξης µε αυτή της αρχικής σύµβασης. Ο τύπος Λειτουρ-
γικής Ενίσχυσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργει-
ας καθορίζεται µε βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε
σχέση µε τα όρια εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ι-
σχύος παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-
γράφου 5. Κατά την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία

(κανονική ή δοκιµαστική) της πρόσθετης ισχύος παραγω-
γής, η νέα σύµβαση τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται
αυτοδίκαια.
Ειδικά σε περιπτώσεις, όπου για την πρόσθετη ισχύ έ-

χει συναφθεί διακριτή ΣΕΔΠ και η Τ.Α. που διέπει τις δύο
Συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης είναι η ίδια, τότε
τροποποιείται η αρχική σύµβαση, ώστε να αφορά στη συ-
νολική ισχύ παραγωγής και η σύµβαση που αφορά στην
πρόσθετη ισχύ λύεται αυτοδίκαια.»

3. Στο πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 προστίθενται κατηγορίες 29 και 30 ως ε-
ξής:
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4. Η Τιµή Αναφοράς της κατηγορίας 29 του πίνακα 1
της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του αρθρου 4 του
ν. 4414/2016 ισχύει από 1.1.2020.

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 µετά τις λέξεις «α-
πό την 1η Ιανουαρίου 2016» προστίθενται οι λέξεις «έως
την 31η Δεκεµβρίου 2019». 

6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς του Πίνα-
κα 1 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, οι Τ.Α. της α-
πόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ι-
σχύουν για τους σταθµούς που τίθενται σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική) από την πρώτη ηµέρα του επό-
µενου ηµερολογιακού έτους από το έτος έκδοσης της α-
πόφασης.»

7. α) Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 3α ως ε-
ξής:

«3α. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 4, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ά-
µεσα ή έµµεσα µέσω της συµµετοχής του στη διοίκηση ή
ως µέτοχος, εταίρος ή µέλος νοµικού προσώπου µε ο-
ποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχής απαγορεύεται να συ-
νάπτει σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγω-
νιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισ-
σότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον
οι τεχνολογίες ενισχύονται µέσω ανταγωνιστικών διαδι-
κασιών υποβολής προσφορών.
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την αξιολό-

γηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λό-
γω µείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής για αιολικούς
σταθµούς, οι οποίοι µε βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους
εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή λει-
τουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών, εξετάζει το κριτήριο του πρώτου
εδαφίου και αν διαπιστώσει ότι ο αιτών, άµεσα ή έµµεσα
κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) άδειες παραγω-
γής για κατηγορία αιολικών σταθµών που εξαιρείται από
την υποχρέωση συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικα-
σία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια µε τον όρο
της υποχρεωτικής συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδι-
κασία υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός απαγορεύε-
ται να τροποποιηθεί.
Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχει-

ριστής των Μ.Δ.Ν. ελέγχουν το κριτήριο του πρώτου ε-
δαφίου κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη
σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστι-
κών διαδικασιών υποβολής προσφορών και αν διαπιστώ-
σουν ότι ο αιτών, άµεσα ή έµµεσα κατά τα παραπάνω, έ-
χει συνάψει ήδη δύο (2) συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυ-
σης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προ-
σφορών απορρίπτουν την αίτηση.
Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή για

σύναψη σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης που υποβάλ-
λεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό σταθµό, ο οποίος µε
βάση την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης µε
τη µορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστι-
κών διαδικασιών υποβολής προσφορών, συνοδεύεται α-
πό υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄
75) του αιτούντος µε την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση
ή µη του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου.
Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται,

σύµφωνα µε τον ν. 4513/2018 (A΄ 9) απαγορεύεται να
συνάπτουν συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός α-
νταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για

συνολική εγκατεστηµένη ισχύ ή µέγιστη ισχύ παραγω-
γής άνω των 18 MW. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανα-
λογικά οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων.»
β) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής η-

λεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθµούς ή για
σταθµούς που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν., οι οποίοι µε
βάση την ισχύ τους εξαιρούνται από την υποχρέωση
συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών, που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από την
1.1.2016 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επικαι-
ροποιούνται εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος µε την προσκόµιση της υπεύθυνης
δήλωσης του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου
7 του ν. 4414/2016 (A΄ 149), όπως αυτή προστέθηκε µε
την περίπτωση α΄ της παρούσας και αξιολογούνται λαµ-
βάνοντας υπόψη και το κριτήριο του πρώτου εδαφίου
της ίδιας διάταξης. Αν οι εκκρεµείς αιτήσεις δεν επικαι-
ροποιηθούν εντός της προθεσµίας του προηγούµενου ε-
δαφίου, αυτές απορρίπτονται. Αν, εντός της ίδιας προθε-
σµίας, γίνει αλλαγή στο πρόσωπο, στη µετοχική σύνθε-
ση ή στη διοίκηση του αιτούντος, οι άδειες εκδίδονται µε
τον όρο της υποχρεωτικής συµµετοχής σε ανταγωνιστι-
κή διαδικασία υποβολής προσφορών.
Ο έλεγχος του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου της

παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (A΄ 149), όπως
αυτή προστέθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρούσας,
δεν πραγµατοποιείται κατά την αξιολόγηση των αιτήσε-
ων για σύναψη σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών από
τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχει-
ριστή των Μ.Δ.Ν.:
αα) για αιολικούς σταθµούς, οι οποίοι έχουν υποβάλ-

λει αίτηση για άδεια παραγωγής πριν από την 1.1.2016
και
ββ) για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, οι οποίοι έχουν υ-

ποβάλλει αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης
µέχρι τις 28.2.2019.

Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 (A΄ 170) 

1. Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 26 του ν. 4496/2017
οι λέξεις «οι απαιτούµενες ποσότητες πρώτης ύλης προ-
έρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκ-
µεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη
των τριάντα (30) χιλιοµέτρων» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «οι απαιτούµενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρ-
χονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκµε-
ταλλεύσεις και ποσοστό τουλάχιστον 85% εξ αυτών
προέρχεται από εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε από-
σταση µικρότερη των τριάντα (30) χιλιοµέτρων». 

2. Στο τέλος του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ δεν απαιτείται
να συντρέχουν για µονάδες που κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος είχαν ήδη άδεια λειτουργίας και είχαν υ-
ποβάλλει ή υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της ΑΕ-
ΠΟ.»

Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 (A΄ 101)

Από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 61 του ν. 4546/2018
διαγράφονται οι λέξεις «και όχι πέραν της 31.12.2018».
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Άρθρο 75
Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό 
στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 

Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)

Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυ-
ψαν: α) από τη µεταφορά µεγάλου αριθµού εργαζοµέ-
νων από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) στην
εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» λό-
γω της ολοκλήρωσης της απόσχισης του κλάδου της Α-
γοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ του ν. 4512/2018
(A΄ 5), β) τη µεταβίβαση στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. των αρ-
µοδιοτήτων εκκαθάρισης και είσπραξης του Ειδικού Τέ-
λους Εκποµπής Αερίων Ρύπων και του Μεσοσταθµικού
Μεταβλητού Κόστους Θερµικών Συµβατικών Σταθµών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 118 του
ν. 4001/2011 (A΄ 179), όπως τροποποιήθηκαν µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 (A΄ 216) και εξαι-
τίας του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του
διαγωνισµού πρόσληψης τακτικού προσωπικού, η
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενι-
κής και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι πέντε (25)
συµβάσεις µίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου µε διετή διάρκεια. Η πρόσληψη γίνε-
ται από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Η παρο-
χή υπηρεσιών στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε
δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόµιο µετά
τη λήξη των συµβάσεων.

Άρθρο 76
Πρόσληψη προσωπικού στην ανώνυµη εταιρεία ειδικού

σκοπού µε την επωνυµία «Ηλεκτρική Διασύνδεση 
Κρήτης- Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ.»

1. Η ανώνυµη εταιρία ειδικού σκοπού µε την επωνυµία
«Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης- Αττικής Αριάδνη
Α.Ε.Ε.Σ.» που έχει συσταθεί ως θυγατρική του Ανεξάρ-
τητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) σε συµµόρφωση µε την 816/2018 από-
φαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (ΑΔΑ:
9Σ2ΥΙΔΞ-ΚΔΔ) και η οποία έχει οριστεί δυνάµει της
838/2018 απόφασης της Ρ.Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΘΔ3ΙΔΞ-5ΦΩ) ως
φορέας για τη χρηµατοδότηση και κατασκευή του Έργου
PCI 3.10.3 «Γραµµή µεταφοράς µεταξύ Κορακιάς στην
Κρήτη και Περιφέρειας Αττικής (EL)», που αποτελεί τµή-
µα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος «EUROASIA
Interconnector», µπορεί να προσλαµβάνει αριθµό εργα-
ζοµένων που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) όλων των
ειδικοτήτων µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο-
ρισµένου χρόνου, µίσθωσης έργου ή έµµισθης εντολής.
Οι συµβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις δια-
τάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τις σχέ-
σεις εργοδότη και εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Α-
νώτατο όριο διάρκειας των συµβάσεων ορίζεται το ένα
(1) έτος µετά την ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτρικής
διασύνδεσης Κρήτης- Αττικής. 

2. Για τις προσλήψεις της προηγούµενης παραγράφου
δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 20α
του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (A΄ 54), οι διατά-
ξεις του ν. 3429/2005 (A΄ 314) και οι διατάξεις του
ν. 2190/1994 (A΄ 28).

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973 (Α΄277)

Στην παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 64 του
ν. 4512/2018 (A΄ 5) και µε την παρ. 10 του άρθρου 63 του
ν. 4546/2018 (A΄ 101), οι λέξεις «µε την παρ. 3» αντικα-
θίστανται µε τις λέξεις «µε τις παραγράφους 3 και 4».

Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (A΄ 289)

1. Στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 προστίθεται παράγρα-
φος 9 ως εξής:

«9. Επιτρέπεται η επέµβαση σε δάση, δασικές εκτά-
σεις και σε εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 3 για την εγκατάσταση κέντρων
περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας,
καθώς και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων. Ως προς
τους δικαιούχους της επέµβασης και τις εν γένει προϋ-
ποθέσεις της εγκατάστασης εφαρµόζονται τα προβλε-
πόµενα στην 336107/14.2.2000 (Β΄ 223) απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας.».

2. Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
εγκαταστάσεις κέντρων φιλοξενίας και περίθαλψης ει-
δών της άγριας πανίδας, καθώς και οι συνοδές αυτών ε-
γκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν σε δάση, δασικές
εκτάσεις και εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, από φορείς του άρ-
θρου 3 της 336107/14.2.2000 (Β΄ 223) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας, οφείλουν να λάβουν, µέσα σε δύο
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας, την έγκριση
της παρ. 9 του άρθρου 57 του ν. 998/1979. 

3. Η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 58 του
ν. 998/1979 παρατείνεται µέχρι τις 8.8.2020.

Άρθρο 79
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2289/1995 (A΄ 27)

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Υδρογονάνθρακες: τα κάθε είδους ορυκτά πετρε-
λαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση και συγκε-
κριµένα το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, καθώς και
κάθε είδους ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται µαζί
τους από πορώδεις και διαπερατούς γεωλογικούς σχη-
µατισµούς. Δεν περιλαµβάνονται το σχιστολιθικό πετρέ-
λαιο και το σχιστολιθικό αέριο.»

Άρθρο 80
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 (A΄ 230)

Στον ν. 3054/2002 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 3, όπως τροποποιή-

θηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (A΄ 304), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«9. Εµπορία: Η αποθήκευση και διακίνηση, µε σκοπό
το κέρδος, αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊό-
ντων, εντός της Ελληνικής Επικράτειας.»
β) Η παράγραφος 18 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε
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µε το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (A΄ 304), αντικαθίσταται
ως εξής: 

«18. Παραγωγή Bιοκαυσίµων: Η κατεργασία κατάλλη-
λων πρώτων υλών που πραγµατοποιείται σε ειδικές ε-
γκαταστάσεις, για την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσί-
µων ή Βιορευστών.»
γ) Η παράγραφος 19 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε

µε το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (A΄ 304), αντικαθίσταται
ως εξής:

«19. Μονάδα Παραγωγής Bιοκαυσίµων: Οι ειδικές ε-
γκαταστάσεις, στις οποίες πραγµατοποιείται η παραγω-
γή αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Βιορευστών, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων
και συστηµάτων διακίνησης.»
δ) Η παράγραφος 20 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε

µε το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (A΄ 304), αντικαθίσταται
ως εξής:

«20. Διάθεση Bιοκαυσίµων: Η εµπορία εντός της Ελλη-
νικής Επικράτειας, αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Βιορευ-
στών, σύµφωνα µε το άρθρο 5Α.»

2. α) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4
αντικαθίσταται ως εξής:

«δ΄. οι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την
εξυπηρέτηση της δραστηριότητας,»
β) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«ε΄. περιγραφή των αποθηκευτικών χώρων που χρησι-

µοποιούνται για την τήρηση των εµπορικών αποθεµάτων
της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος και των
αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 12 του παρό-
ντος, εφ’ όσoν έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτού-
µενος,»
γ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ-

θρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τις άδειες εµπορίας του άρθρου 6, ένα

πρόσωπο µπορεί να λαµβάνει περισσότερες από µία, µε
την προϋπόθεση ότι πληρείται χωριστά η απαίτηση του
ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου ή της εγγυητικής επι-
στολής.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5Α του
ν. 3054/2002, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 3423/2005 (A΄ 304), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο κάτοχος άδειας διάθεσης βιοκαυσίµων µπορεί να
διαθέτει αυτούσια Βιοκαύσιµα και Βιορευστά εντός της
Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους άδειας διύλισης, ά-
δειας εµπορίας κατηγορίας Α και σε Τελικούς Κατανα-
λωτές.»

4. α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 6, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε
την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3335/2005 (A΄ 95), την
παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) και την
παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4447/2016 (A΄ 241), αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, µι-
σθωµένοι ή να έχουν παραχωρηθεί και να χρησιµοποιού-
νται για την άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου
της άδειας.»
β) Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-

φου 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι αποθηκευτικοί χώροι οφείλουν να έχουν την ανα-

γκαία χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση της διακίνησης
προϊόντων, της τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης,

καθώς και της τήρησης των εµπορικών αποθεµάτων της
παραγράφου 6 του παρόντος, εφόσον έχει αυτή την υ-
ποχρέωση ο αδειοδοτούµενος.»
γ) Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου

5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλε-

πόµενες από τις κείµενες διατάξεις προδιαγραφές και
να διαθέτουν τεχνικό εξοπλισµό κατάλληλο για την α-
σφαλή αποθήκευση και οµαλή διακίνηση των προϊόντων
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου α-
νάλογα µε την κατηγορία της άδειάς τους.» 
δ) Το δέκατο και ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης β΄

της παραγράφου 5 του άρθρου 6 διαγράφονται.
ε) Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της

παραγράφου 5 του άρθρου 6 διαγράφονται οι λέξεις
«περίπτωση Β΄». 
στ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 6, όπως τροποποιή-

θηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4447/2016 (A΄
241), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Εµπορικά Αποθέµατα: Οι κάτοχοι αδειών εµπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων όλων των κατηγοριών, εκτός
της κατηγορίας Δ΄ (ασφάλτου), υποχρεούνται να τηρούν
συνεχώς εµπορικά αποθέµατα ίσα τουλάχιστον µε ποσο-
στό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων που πραγµατοποίη-
σαν στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούµενο έτος, για
κάθε κατηγορία προϊόντων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3 ανάλογα µε την κατηγορία της άδειάς τους.
Η τήρηση των εµπορικών αποθεµάτων λαµβάνει χώρα: 
α) σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογι-

κές αποθήκες του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (A΄ 265),
στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση προϊόντος από έ-
ναν ή περισσότερους κατόχους άδειας εµπορίας, ή και
β) σε εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν λειτουργούν ως

φορολογικές αποθήκες και αποθηκεύονται πετρελαιοει-
δή προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασµο-
φορολογικές επιβαρύνσεις. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της ά-
δειας εµπορίας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας ορίζονται οι λεπτοµέρειες τήρησης των υποχρεώ-
σεων της παρούσας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
προσκοµίζονται από τους κατόχους αδειών εµπορίας πε-
τρελαιοειδών προϊόντων, τα στοιχεία που υποχρεούνται
να δηλώνουν σχετικά µε το ποσοστό ή τις ποσότητες
των τηρούµενων εµπορικών αποθεµάτων ανά κατηγορία
προϊόντος και ανά εγκατάσταση και κάθε άλλο ειδικότε-
ρο θέµα.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας ορίζονται οι όροι συνεργασίας µε-
ταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και των
αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρε-
ώσεων της παρούσας από τους κατόχους αδειών εµπο-
ρίας πετρελαιοειδών προϊόντων.»

5. α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου
15Α, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 του ν.
4546/2018 (A΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Από 1.1.2019 η βενζίνη, της οποίας οι τεχνικές
προδιαγραφές καθορίζονται µε τις αποφάσεις
316/2010/24.2.2012 των Υπουργών Οικονοµικών, Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Προστασίας
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του Πολίτη (Β΄ 501) και 147/2015/27.1.2016 των Υπουρ-
γών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 293) και η οποία
καταναλώνεται εγχώρια στα οχήµατα που καθορίζονται
µε τις αποφάσεις αυτές, περιέχει υποχρεωτικά αυτούσια
βιοαιθανόλη ή βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες
βιολογικής προέλευσης.
Το ποσοστό της αυτούσιας βιοαιθανόλης ή της αλκοό-

λης βιολογικής προέλευσης που χρησιµοποιείται για την
παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχοµέ-
νου του τελικού µείγµατος βενζίνης υπολογίζεται σε ε-
τήσια βάση και ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) για το έ-
τος 2019 και τρία και τριάντα εκατοστά τοις εκατό
(3,3%) για το έτος 2020 και για τα επόµενα έτη.
Μετά το έτος 2020, η συµµετοχή της αυτούσιας βιοαι-

θανόλης ή της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που
χρησιµοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ε-
νεργειακού περιεχοµένου του τελικού µείγµατος βενζί-
νης µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη το µέγι-
στο ποσοστό ανάµειξης βιοαιθανόλης και βιοαιθέρων µε
βενζίνη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του πρώτου εδαφί-
ου, καθώς και τις ανάγκες ασφαλούς εφοδιασµού του υ-
πάρχοντος στόλου οχηµάτων.
Για την ανάµειξη της βενζίνης ως ανωτέρω, το σύνολο

της απαιτούµενης ποσότητας της αυτούσιας βιοαιθανό-
λης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρη-
σιµοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων οφείλει να
πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύµφωνα µε τα άρθρα
32ζ, 32η και 32θ του ν. 3468/2006 (A΄ 129).
Για τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης λαµβά-

νονται υπόψη οι τιµές του Παραρτήµατος 3 του ν.
3468/2006 (A΄ 129) και χρησιµοποιούνται τα στοιχεία
που υποβάλλονται, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρό-
ντος και την απόφαση του άρθρου 32η του ν. 3468/2006
(A΄ 129). Για τον σκοπό του ελέγχου οι υπόχρεοι της πε-
ρίπτωσης β΄ αποστέλλουν επιπλέον στοιχεία, εφόσον
τους ζητηθούν.»
β) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου

15Α οι λέξεις «σύµφωνα µε την 316/2010 απόφαση του
Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) που εγκρίθηκε
µε την 316/ 2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 501), όπως εκάστοτε ισχύει» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «σύµφωνα µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις
του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄».
γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα-

γράφου 10 του άρθρου 15Α διαγράφεται. 
δ) Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου

15Α προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της

περίπτωσης γ΄ επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπο-
νται στον ν. 2960/2001 (A΄ 265) και τον ν. 2969/2001 (A΄
281).»

6. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, οι κάτοχοι αδειών εµπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων που συναποθηκεύουν τις απαιτούµενες πο-
σότητες εµπορικών αποθεµάτων σε φορολογικές αποθή-
κες υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της άδειάς τους
που συνοδεύεται υποχρεωτικά από την άδεια λειτουρ-
γίας της εγκατάστασης µε βεβαίωση ότι αυτή παραµένει

σε ισχύ, τις άδειες φορολογικής αποθήκης και εγκεκρι-
µένου αποθηκευτή και συµφωνητικό παραχώρησης χρή-
σης ή µίσθωσης δεξαµενών. Μέχρι την έκδοση της από-
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της
παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθί-
σταται µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του πα-
ρόντος, τα δικαιολογητικά του παραπάνω εδαφίου απαι-
τούνται για την έκδοση ή τροποποίηση άδειας εµπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων στις περιπτώσεις συναποθή-
κευσης. 

Άρθρο 81
Τροποποίηση του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) 

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44Α του
ν. 4042/2012, το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 21 του ν. 4447/2016 (A΄ 241), αντικαθίσταται ως α-
κολούθως: 

«β) Τα Μικρά ΠΣ αποτελούν υπαίθριους - περιφραγµέ-
νους χώρους που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισµό και
υποδοµές και χωροθετούνται, σύµφωνα µε την ικανότη-
τα αποθήκευσής τους και την έκτασή τους ως εξής:
αα) Τα Μικρά ΠΣ µε ικανότητα αποθήκευσης µεγαλύ-

τερη από δεκαπέντε (15) τόνους και µικρότερη από χίλι-
ους (1000) τόνους χωροθετούνται εκτός ορίων οικισµών
και πόλεων.
ββ) Τα Μικρά ΠΣ µε ικανότητα αποθήκευσης µεγαλύτε-

ρη από δεκαπέντε (15) τόνους και µικρότερη από διακό-
σιους (200) τόνους χωροθετούνται εντός ορίων οικι-
σµών και πόλεων και καταλαµβάνουν µέγιστη έκταση
1000 τ.µ.. 
Για την ανέγερση τυχόν υποστηρικτικών τους κτισµά-

των, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υ-
λικών και εξοπλισµού, τηρούνται οι επιτρεπόµενοι όροι
και περιορισµοί δόµησης της περιοχής σε συνδυασµό µε
τις προδιαγραφές που διέπουν τα ΠΣ.» 

Άρθρο 82
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4062/2012 (A΄ 70)

Στον ν. 4062/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Προστίθεται τίτλος στο άρθρο 19Α ως εξής:
«άρθρο 7α της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως προστέθηκε

µε το άρθρο 1 περίπτωση 5 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ και
τροποποιήθηκε µε τις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 και το άρθρο
47 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999, άρθρα 1 και 3 έως 6
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652, όπως το άρθρο 5 τροποποι-
είται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2018/1999»

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19Α
αντικαθίσταται ως εξής:

«α) τον συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόµενου καυ-
σίµου ή ενέργειας και»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου
19Α αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Κάθε χρόνο πριν από την 31η Δεκεµβρίου παρέ-
χονται από τη Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει-
ας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίµων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
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πή τα στοιχεία για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος
σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το παρόν άρθρο, σύµφω-
να µε το Παράρτηµα ΣΤ΄.»

4. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 άρθρου
19Α οι λέξεις «έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους» αντι-
καθίστανται µε τις λέξεις «σε ετήσια βάση».

5. α) Το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περί-
πτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του Μέρους 1 του Παραρ-
τήµατος Δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ποσότητα των προµηθευόµενων βιοκαυσίµων τα ο-
ποία δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 20 λογίζεται ως ορυκτό καύσιµο.»
β) Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρα-

γράφου 3 του Μέρους 1 του Παραρτήµατος Δ΄ αντικαθί-
σταται ως εξής:

«γγ) Ένταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
των βιοκαυσίµων.
Η ένταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου των

βιοκαυσίµων που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 20 υπολογίζεται, σύµφωνα µε
το άρθρο 22. Σε περίπτωση που στοιχεία σχετικά µε τις
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύ-
σιµα έχουν αποκτηθεί µε βάση συµφωνία ή σχήµα που έ-
χει αποτελέσει το αντικείµενο απόφασης, δυνάµει της
παραγράφου 4 του άρθρου 7γ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ που
καλύπτει την παράγραφο 2 του άρθρου 20, τα εν λόγω
στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν και για να καθοριστεί η έ-
νταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου των βιο-
καυσίµων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 20.
Η ένταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου για τα
βιοκαύσιµα που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της
παραγράφου 1 του άρθρου 20 είναι ίση προς την ένταση
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου των αντίστοιχων
ορυκτών καυσίµων που προέρχονται από συµβατικό αρ-
γό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.»
γ) Η περίπτωσηη΄ της παραγράφου 1 και οι παράγρα-

φοι 2 έως 4 και 7 του Μέρους 2 του Παραρτήµατος Δ΄
καταργούνται.

6. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Παραρ-
τήµατος ΣΤ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει έκθεση για τα στοιχεία
που παρατίθενται στο σηµείο 3.»
β) Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3 του

Παραρτήµατος ΣΤ΄ καταργούνται. 
7. α) Τα υποδείγµατα για την υποβολή των πληροφο-

ριών µε σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέπεια των υποβαλ-
λόµενων στοιχείων του παραρτήµατος Ζ΄ «Προέλευση-
Μεµονωµένοι προµηθευτές», «Προέλευση- Οµάδα προ-
µηθευτών» και «Τόπος αγοράς» καταργούνται.
β) Οι παράγραφοι 8 και 9 των σηµειώσεων του υπο-

δείγµατος του Παραρτήµατος ΣΤ΄ καταργούνται.

Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (A΄ 176)

Στην παρ. 6α του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 52 του ν. 4546/2018
(A΄ 101), αντικαθίσταται η ηµεροµηνία «31.12.2018» µε
την ηµεροµηνία «31.12.2019».

Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 78 του
ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει συµβατότητα µε
τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης ή δεν υπάρχουν θεσµο-
θετηµένες χρήσεις γης απαιτείται έγκριση εγκατάστα-
σης, η οποία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρ-
θρων 5, 7 και 48Β, συνίσταται στην έκδοση βεβαίωσης
χωροθέτησης.»

2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 78 του ν. 4442/2016, όπως αντικαθίσταται µε την
παράγραφο 1, ισχύει αναδροµικά από τις 8.2.2019.

Άρθρο 85
Τροποποίηση διατάξεων Κανονισµού Μεταλλευτικών

και Λατοµικών Εργασιών

Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του Κανονισµού Με-
ταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (απόφαση Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«9. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του Κανονι-
σµού σε ότι αφορά τα ζητήµατα της υγείας και της α-
σφάλειας των εργαζοµένων, για τα έργα έρευνας και εκ-
µετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκείται από τα Τµήµα-
τα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας
Επιθεώρησης και Ελέγχου ΥΠΕΝ στη χωρική αρµοδιότη-
τα των οποίων εµπίπτουν τα εν λόγω έργα.» 

Άρθρο 86
Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον 

και την Ασφάλεια της Έρευνας 
και της Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων

1. Στις περιφέρειες της Χώρας, εφόσον επί του εδά-
φους, υπεδάφους παράκτιας περιοχής ή θαλάσσιας ζώ-
νης, διοικητικής ευθύνης αυτών, ασκούνται δραστηριό-
τητες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων,
µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δηµιουρ-
γούνται Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλ-
λον και την Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκµετάλλευ-
σης Υδρογονανθράκων (εφεξής «Παρατηρητήρια»). 

2. Τα Παρατηρητήρια έχουν συµβουλευτικό ρόλο σε
ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας
των προγραµµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων εντός της Περιφέρειας δραστηριοποίησής
τους, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε συµβουλευ-
τικές υπηρεσίες τεχνικής φύσης και την ενίσχυση της
διαφάνειας στα εν λόγω ζητήµατα εντός της Περιφέρει-
ας.

3. Η οργάνωση, λειτουργία και χρηµατοδότηση των
Παρατηρητηρίων καθορίζεται από τον παρόντα νόµο,
την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 και τις διατά-
ξεις του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (A΄ 45). 

4. Η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων των Παρα-
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τηρητηρίων µπορεί να προέρχεται από έσοδα της Ελλη-
νικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ
ΑΕ), από ποσά που πληρώνονται ή διατίθενται στον εκµι-
σθωτή για την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναµικού
και προβλέπονται στις συµβάσεις έρευνας και εκµετάλ-
λευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το Ελληνικό
Δηµόσιο και από το Πράσινο Ταµείο. 

5. Αρµοδιότητες των Παρατηρητηρίων είναι:
α) Η παρακολούθηση, στη γεωγραφική περιοχή ανα-

φοράς τους, της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
των προγραµµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων και των επιπτώσεών τους στην κατάσταση
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στο
πλαίσιο των σχετικών συµβάσεων του Δηµοσίου µε τις ε-
ταιρείες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
και της σχετικής νοµοθεσίας.
β) Η υποστήριξη των αρµόδιων Υπουργείων, των Ορ-

γανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας και
της ΕΔΕΥ ΑΕ στη λήψη αποφάσεων και στη διαµόρφω-
ση σχεδιασµού για θέµατα προστασίας του περιβάλλο-
ντος και ασφάλειας της έρευνας και εκµετάλλευσης υ-
δρογονανθράκων εντός της γεωγραφικής περιοχής ανα-
φοράς τους, ιδίως µέσω υποβολής εκθέσεων, προτάσε-
ων και µελετών.
γ) Η ενηµέρωση φορέων της διοίκησης και των τοπι-

κών κοινοτήτων για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους.
6. Τα Παρατηρητήρια, για την εκτέλεση των αρµοδιο-

τήτων τους, µπορούν να συνιστούν οµάδες εργασίας µε
εξειδικευµένο τεχνικό αντικείµενο σε θέµατα περιβάλ-
λοντος και ασφάλειας, στις οποίες µπορούν να συµµετέ-
χουν και πρόσωπα εκτός των µελών του Παρατηρητηρί-
ου, να καλούν εµπειρογνώµονες στις συνεδριάσεις
τους, να συνεργάζονται µε εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύµατα και να αναθέτουν τεχνικές µελέτες σε τρίτους.
Τα συνεργαζόµενα µε τα Παρατηρητήρια πρόσωπα επι-
λέγονται µε κριτήριο την τεχνική τους επάρκεια και την
αµεροληψία τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.

7. Τα Παρατηρητήρια απαρτίζονται από πρόσωπα κύ-
ρους, λειτουργούν µε την υποχρέωση τήρησης των αρ-
χών της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας και ενερ-
γούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέ-
ρον. 

8. Τα Παρατηρητήρια συγκροτούνται ανά Περιφέρεια
µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και αποτελούνται από τουλάχιστον δέκα (10) µέλη
µε τριετή θητεία. Σε αυτά µετέχουν εκπρόσωποι της Πε-
ριφέρειας, των Δήµων της Περιφέρειας, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΕΔΕΥ ΑΕ, εθνικών ή
τοπικών ινστιτούτων (ΕΑΓΜΕ/ΕΛΚΕΘΕ), επαγγελµατι-
κών συλλόγων και επιµελητηρίων, εκπαιδευτικών ιδρυ-
µάτων, φορέων διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στις ίδιες αποφά-
σεις καθορίζεται η γεωγραφική περιοχή αναφοράς του
Παρατηρητηρίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για τη λειτουργία του εκάστοτε Παρατηρητηρίου.

9. Τα Παρατηρητήρια συνεδριάζουν τουλάχιστον µία
φορά ανά εξάµηνο µε την παρουσία εκπροσώπων του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΕΔΕΥ ΑΕ
και των διαχειριστριών εταιρειών που δραστηριοποιού-
νται στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς του Παρατηρη-
τηρίου.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Άρθρο 87
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Γαβρόγλου
α.α.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων

αντί του απουσιάζοντος 
για υπηρεσιακούς λόγους

Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων

(άρθρο 45 παρ. 3 
του π.δ. 63/2005, Α΄ 98)

Α. Χαρίτσης Κ. Φωτάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Όλ. Γεροβασίλη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Καλογήρου Ευκλ. Τσακαλώτος

ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α. Ξανθός Μ. - Ε. Ξενογιαννακοπούλου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ. Σταθάκης Χρ. Σπίρτζης
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στ. Αραχωβίτης Ε. Κουντουρά

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ           ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. Χουλιαράκης Στ. Πιτσιόρλας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π. Πολάκης Σ. Φάµελλος

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ε. Γιαννακίδης Αικ. Παπανάτσιου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. Δηµαράς

Αριθµ. 79/4/2019

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του
γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, σύσταση Ελληνι-
κής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ι-
διοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού
αερίου και άλλες διατάξεις»

Α. Με τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου
προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ι. ΜΕΡΟΣ A΄

Επανακαθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε την
έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού
δυναµικού της χώρας. (Κατά βάση, επαναλαµβάνονται /
τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3175/2013). Ειδικότερα,
µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται τα εξής:

1.α. Η αρµοδιότητα άσκησης των δικαιωµάτων έρευ-

νας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερµικού δυνα-
µικού ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, µε εξαίρεση τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις
Περιοχές Γεωθερµικού Ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) που υπά-
γονται στην αρµοδιότητα του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης.

- Τα γεωθερµικά πεδία διακρίνονται σε εθνικού (θερµο-
κρασία προϊόντος άνω των 90°C) και τοπικού (µε θερµο-
κρασία 30°C - 90°C) ενδιαφέροντος και µε υπουργική α-
πόφαση καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των περιοχών
και ο χαρακτηρισµός και η υπαγωγή κάθε γεωθερµικού
πεδίου στις προαναφερόµενες κατηγορίες.
β. Η διάρκεια της εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευ-

νας ορίζεται σε πέντε (5) έτη µε δυνατότητα διετούς πα-
ράτασης, ενώ του δικαιώµατος διαχείρισης και εκµετάλ-
λευσης ορίζεται σε τριάντα (30) έτη µε δυνατότητα πα-
ράτασης µέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη.
γ. Επιτρέπεται η πιλοτική εκµετάλλευση µε την κατα-

βολή σχετικού µισθώµατος.
δ. Η διενέργεια γεωθερµικών ερευνών του Δηµοσίου

υλοποιείται κατά προτεραιότητα από τη συνιστώµενη Ε-
νιαία Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).
ε. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκµίσθωσης του δι-

καιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυ-
ναµικού.
στ. Σε περίπτωση µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλ-

λευσης γεωθερµικού δυναµικού µε σκοπό την κάλυψη
θερµικών αναγκών δηµοτικών, βρεφονηπιακών και παιδι-
κών σταθµών, σχολικών µονάδων, καθώς και Κέντρων Υ-
γείας και Νοσοκοµείων δηµοσίου ενδιαφέροντος δεν α-
παιτείται η κατάθεση εγγυητικών επιστολών και η κατα-
βολή µισθώµατος.
ζ. Η αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού από την

Αποκεντρωµένη Διοίκηση γίνεται µε βάση Σχέδιο Ανά-
πτυξης Γεωθερµικού Δυναµικού (Σ.Α.Γ.Δ.) που καταθέτει
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανά πε-
νταετία.                                                       (άρθρα 1-7)

2.α. Επαναπροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δι-
καιώµατα των µισθωτών γεωθερµικού δυναµικού και συ-
γκεκριµένα, µεταξύ άλλων, προβλέπονται:

- κατάθεση εγγυητικών επιστολών κατά τη σύναψη της
σχετικής σύµβασης,

- καταβολή στο Ελληνικό Δηµόσιο ετήσιου αναλογικού
µισθώµατος και ελάχιστου αναλογικού µισθώµατος,

- επιβολή προστίµου σε περίπτωση υποβολής αναλη-
θών στοιχείων,

- δυνατότητα άσκησης ένδικων µέσων κατά πράξεων
του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε την κα-
ταβολή σχετικού παραβόλου,

- επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε περι-
πτώσεις έρευνας ή εκµετάλλευσης χωρίς την ύπαρξη
του σχετικού δικαιώµατος.
β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των ανα-

λογικών και ελάχιστων αναλογικών µισθωµάτων.
(άρθρα 8-13)

3.α. Προβλέπεται η παροχή ειδικών κινήτρων για την
ανάπτυξη έργων έρευνας και εκµετάλλευσης γεωθερµι-
κού δυναµικού.
β. Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται και α-

ναπροσαρµόζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων
που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης ά-
σκησης των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης
γεωθερµικού δυναµικού και για το παραδεκτό της άσκη-
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σης προσφυγών.
- Ποσοστό των εισπραττοµένων εσόδων από τα προα-

ναφερόµενα παράβολα, που καθορίζεται µε κοινή υ-
πουργική απόφαση, µπορεί να διατεθεί για την κάλυψη
δαπανών των αρµοδίων υπηρεσιών για την αξιοποίηση
της γεωθερµίας.

(άρθρα 14, 15)
4.α. Προβλέπεται η τήρηση, στην αρµόδια Υπηρεσία

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μητρώ-
ου του συνόλου των γεωτρήσεων και των σχετικών ε-
γκαταστάσεων για την αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµι-
κού, µε την ονοµασία «Εθνικό Μητρώο Σηµείων Αξιοποί-
ησης Γεωθερµίας (Ε.Μ.Σ.Α.ΓΕ.), καθώς και η δηµιουργία
σχετικής διαδικτυακής πύλης.
β. Επίσης, τηρούνται στη συνιστώµενη Ε.Α.Γ.Μ.Ε.:
- ηλεκτρονικό µητρώο καταγραφής των γεωτρήσεων

που έχουν κατασκευαστεί ή θα κατασκευαστούν από την
Αρχή σχετικά µε την αξιοποίηση του γεωθερµικού δυνα-
µικού,

- ηλεκτρονικό µητρώο των θερµών πηγών της χώρας
µε τη δηµιουργία σχετικής διαδικτυακής πύλης «Εθνικού
Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερµι-
κών Σηµείων». (άρθρα 16, 17)

5. Ρυθµίζονται θέµατα ιαµατικής χρήσης γεωθερµικού
δυναµικού λαµβάνοντας υπόψη το σχεδιασµό και την υ-
λοποίηση των µέτρων προστασίας και της διαχείρισης
των ιαµατικών φυσικών πόρων σε περιοχές που έχουν ο-
ριστεί γεωθερµικά πεδία. (άρθρο 18)

6.α. Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης τριµελούς
Επιτροπής Αντιµετώπισης Προβληµάτων Αξιοποίησης
Γεωθερµικού Δυναµικού και Διαχείρισης Υδάτων στις Α-
ποκεντρωµένες Διοικήσεις, µε απόφαση του αρµόδιου
Συντονιστή, για την αντιµετώπιση προβληµάτων αξιοποί-
ησης γεωθερµικού δυναµικού και διαχείρισης υδάτων, ι-
δίως για γεωθερµικά ρευστά µε θερµοκρασία 30°C -
35°C.
β. Η εν λόγω Επιτροπή δεν επιλαµβάνεται θεµάτων

σχετικά µε την ιαµατική χρήση, καθώς και την έρευνα, τη
διαχείριση και την εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυνα-
µικού. (άρθρο 19)

7.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την περίπτωση ε-
ντοπισµού υδρογονανθράκων, κατά τη διάρκεια έρευνας
γεωθερµικού δυναµικού, το δικαίωµα εκµετάλλευσης
των οποίων κατισχύει του δικαιώµατος εκµετάλλευσης
γεωθερµικού δυναµικού ή µπορεί να συνυπάρχουν οι
δύο εκµεταλλεύσεις.
β. Παρέχεται η δυνατότητα υποβοήθησης του έργου έ-

ρευνας και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού των
αρµοδίων Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
πέραν της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., µε επιπλέον επιστηµονικούς συµ-
βούλους από οποιοδήποτε επιστηµονικό, ερευνητικό ή
ακαδηµαϊκό φορέα, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. ή και µεµονωµέ-
νους επιστήµονες. (άρθρα 20, 21)

8. Επαναλαµβάνονται ρυθµίσεις της κείµενης νοµοθε-
σίας (άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3175/2003) σχετικά µε το ύ-
ψος των δικαιωµάτων:
α. των συµβολαιογράφων, του Ταµείου Νοµικών και ο-

ποιουδήποτε τρίτου, καθώς και οι αµοιβές των δικηγό-
ρων (µέχρι 3.000 ευρώ προ ΦΠΑ σε περίπτωση αναλογι-
κού καθεστώτος και 800 ευρώ προ ΦΠΑ σε περίπτωση
πάγιου ποσού), στις περιπτώσεις σύνταξης οποιουδήπο-

τε συµβολαιογραφικού εγγράφου σχετικά µε τις συµβά-
σεις εκµίσθωσης των δικαιωµάτων έρευνας, εκµετάλ-
λευσης και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού, καθώς
και εν γένει έρευνας και εκµετάλλευσης δηµόσιων µε-
ταλλευτικών και λατοµικών χώρων,
β. του κτηµατολογίου και των υποθηκοφυλάκων για

την εγγραφή ή καταχώριση σύστασης, µεταβίβασης
κ.λπ. δικαιωµάτων (600 ευρώ προ ΦΠΑ) στο σχετικό µη-
τρώο ή κτηµατολόγιο. (άρθρο 22)

9. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις και
συγκεκριµένα:
α. Χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικά πεδία εθνικού εν-

διαφέροντος ή τοπικού ενδιαφέροντος, τα χαρακτηρι-
σµένα γεωθερµικά πεδία υψηλής θερµοκρασίας ή τα βε-
βαιωµένα ή πιθανά πεδία χαµηλής θερµοκρασίας, αντί-
στοιχα.
β. Τα υφιστάµενα δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευ-

σης γεωθερµικού δυναµικού παραµένουν ισχυρά µε τους
ίδιους όρους εκτός από την εκχώρηση των µισθωτικών
δικαιωµάτων.
γ. Οι υφιστάµενες συµβάσεις έρευνας και διαχείρισης

αρµοδιότητας Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
µετατρέπονται σε συµβάσεις έρευνας και εκµετάλλευ-
σης αντίστοιχα, εάν ο µισθωτής δεν ασκεί το δικαίωµα
διαχείρισης ή εάν εντοπιστεί γεωθερµικό δυναµικό µε-
γαλύτερο από το αναφερόµενο στη Σύµβαση.
δ. Επιτρέπεται η επέκταση και ο περιορισµός των δι-

καιωµάτων.
ε. Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης σύµβασης µίσθω-

σης και απόκτησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης γεωθερ-
µικού δυναµικού, σε όποιον: (i) διαθέτει ενεργό σηµείο
υδροληψίας ή λήψης ενέργειας εντός των γεωθερµικών
πεδίων µε θερµοκρασία ύδατος άνω των 30°C και (ii) εκ-
µεταλλεύεται αναγνωρισµένο ιαµατικό φυσικό πόρο και
αξιοποιεί το διαθέσιµο γεωθερµικό δυναµικό, µε την υ-
ποχρέωση γνωστοποίησης του σχετικού αιτήµατος ε-
ντός της οριζόµενης προθεσµίας.                  (άρθρο 23)

10. Περιέχονται συγκεκριµένες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας που τροποποιούνται (ν.3498/2006) ή καταρ-
γούνται (ν.3175/2003), προς εναρµόνιση µε τις προτεινό-
µενες του υπό ψήφιση νόµου.                  (άρθρο 24)

ΙΙ. ΜΕΡΟΣ Β΄

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.) µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε, εφεξής «Αρ-
χή»), που ασκεί τις αρµοδιότητες του «Ινστιτούτου Γεω-
λογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ι.Γ.Μ.Ε.), το ο-
ποίο καταργείται και ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας της συνιστώµενης Αρχής. Ειδικότερα:
α. Η Αρχή εδρεύει στο Δήµο Αχαρνών Αττικής και επο-

πτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας.
β. Ορίζονται ο σκοπός της Αρχής και οι αρµοδιότητες

αυτής (βασική έρευνα της γεωλογικής δοµής και του γε-
ωδυναµικού καθεστώτος της Ελλάδας, τήρηση εθνικού
µητρώου γεωθερµικών σηµείων και δηµόσιου αρχείου α-
ποθήκευσης και συντήρησης πυρήνων γεωτρήσεων, πα-
ροχή γνωµοδοτήσεων, ίδρυση και λειτουργία εργαστη-
ρίων που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, εκ-
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µετάλλευση των µέσων της και παροχή υπηρεσιών προς
τρίτους έναντι αµοιβής που ορίζεται από το διοικητικό
συµβούλιο κ.λπ.).

- Με υπουργική απόφαση, ορίζεται κάθε θέµα σχετικό
µε τη λειτουργία επιτροπής εντός της Αρχής, η οποία εί-
ναι αρµόδια για τους χάρτες των γεωεπιστηµονικών θε-
µάτων. (άρθρα 25, 26)

2. Όργανα διοίκησης της Αρχής είναι το Διοικητικό
Συµβούλιο (Δ.Σ.), ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) και οι Ανα-
πληρωτές Γενικοί Διευθυντές.
α. Ρυθµίζεται η συγκρότηση του Δ.Σ. της Αρχής, το ο-

ποίο αποτελείται από επτά (7) µέλη µε τετραετή (4ετή)
θητεία που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά, προσδιορίζε-
ται δε η διαδικασία επιλογής και διορισµού αυτών, καθώς
και η παύση από τα καθήκοντά τους.

- Παρέχεται η δυνατότητα και σε µέλη Διδακτικού Ε-
ρευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους ή µερικής α-
πασχόλησης, να είναι µέλη του Δ.Σ., κατά παρέκκλιση
της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρο 24 του ν. 4009/2011).

- Με απόφαση του Δ.Σ., ορίζεται ο γραµµατέας αυτού
και ο αναπληρωτής του, µεταξύ των υπαλλήλων της Αρ-
χής.
β. Καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Δ.Σ., του Προέ-

δρου αυτού και ρυθµίζονται θέµατα αναπλήρωσής του,
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.

- Με υπουργική απόφαση, εγκρίνεται ο Κανονισµός
Λειτουργίας διοικητικού συµβουλίου, οι δε συνεδριάσεις
του Δ.Σ. µπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά, µέσω τηλε-
διάσκεψης.
γ. Συνιστάται, στην Αρχή, θέση Γενικού Διευθυντή

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
- Ρυθµίζεται η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω (άρ-

θρο 8 του ν.4369/2016), ο οποίος διορίζεται από τον Υ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τετραετή (4ε-
τή) θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά.

- Αναφέρονται τα προσόντα που απαιτούνται για το
διορισµό στη θέση του Γενικού Διευθυντή και καθορίζο-
νται οι αρµοδιότητες αυτού. Μεταξύ άλλων, ο Γενικός
Διευθυντής της Αρχής αποφασίζει για τη συγκρότηση
µόνιµων και έκτακτων επιτροπών, οµάδων εργασίας και
οµάδων διοίκησης έργου (ΟΔΕ), στις οποίες µετέχουν
πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό της Αρχής, χωρίς
πρόσθετη αµοιβή, µε την επιφύλαξη του άρθρου 21 παρ.
2 του ν. 4354/2015.

- Με κ.υ.α., σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 4 του ν.
4354/2015, καθορίζονται οι αποδοχές που καταβάλλο-
νται στο Γενικό Διευθυντή.
δ. Συνιστώνται, επίσης, στην Αρχή, θέσεις Αναπληρω-

τή Γενικού Διευθυντή Έργων και Αναπληρωτή Γενικού
Διευθυντή Οικονοµικών και Διοικητικών, οι οποίοι επιλέ-
γονται, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία και διορί-
ζονται µε τετραετή (4ετή) θητεία, που µπορεί να ανανε-
ωθεί µία φορά.
Καταβάλλεται στους ανωτέρω Αναπληρωτές Γενικούς

Διευθυντές το 80% των αποδοχών του Γενικού Διευθυ-
ντή.

- Αναφέρονται τα προσόντα που απαιτούνται για το
διορισµό στις θέσεις των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυ-
ντών και µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της
Αρχής καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες αυτών.
ε. Συνιστώνται, στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή,

τρεις (3) θέσεις ειδικών συµβούλων, η πλήρωση των ο-

ποίων γίνεται: i) µε απευθείας πρόσληψη από το Γενικό
Διευθυντή δυνάµει σχετικής σύµβασης και σε περίπτωση
κάλυψης της θέσης µε δικηγόρο, δεν εφαρµόζονται τα
άρθρα 7 και 31 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013)
σχετικά µε την απώλεια ή την αναστολή άσκησης του δι-
κηγορικού λειτουργήµατος, ii) µε απόσπαση για πλήρη α-
πασχόληση στην Αρχή, από άλλο φορέα του δηµόσιου
τοµέα ή µε ανάθεση καθηκόντων µε παράλληλη, πλήρη ή
µειωµένη άσκηση των κύριων καθηκόντων του ενδιαφε-
ροµένου.
Διευκρινίζεται ότι, για τις µισθολογικές απολαβές των

ανωτέρω ειδικών συµβούλων που προσλαµβάνονται µε
απευθείας πρόσληψη από το Γενικό Διευθυντή, εφαρµό-
ζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου
(άρθρο 9 παρ. 10 του ν.4354/2015).

- Ορίζεται ότι, η θητεία του εν λόγω προσωπικού λήγει
αυτοδίκαια και αζηµίως µε την κατά οιονδήποτε τρόπο
λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή.

- Με κ.υ.α., καθορίζονται οι αποδοχές που καταβάλλο-
νται στους ειδικούς συµβούλους που δεν έχουν την ιδιό-
τητα του δικηγόρου.                            (άρθρα 27 - 30)

3. Καθορίζεται η διάρθρωση της Αρχής και ρυθµίζονται
οι αρµοδιότητες των επιµέρους µνηµονευόµενων δοµών.
Μεταξύ άλλων:
α. Η Αρχή αποτελείται από έξι (6) Διευθύνσεις, δεκαο-

κτώ (18) Τµήµατα, ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, πέντε (5)
υπηρεσιακές µονάδες, που υπάγονται απευθείας στο Γε-
νικό Διευθυντή, µία (1) γραµµατεία του Δ.Σ. και τρία (3)
όργανα συντονισµού και ολοκλήρωσης.
β. Ορίζεται ότι, στη Νοµική Υπηρεσία λειτουργεί Τµή-

µα Δικαστικού, στο οποίο προΐσταται δικηγόρος που
προσλαµβάνεται µε απόφαση του Δ.Σ., µπορούν δε να υ-
πηρετούν έως δύο (2) ασκούµενοι δικηγόροι.
γ. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο συγκροτείται ως αµισθί

συµβουλευτικό όργανο της Αρχής, στις δε Οµάδες Διοί-
κησης Έργων (ΟΔΕ) συµµετέχουν εργαζόµενοι της Αρ-
χής µε παράλληλη άσκηση των καθηκόντων τους και χω-
ρίς τους χρονικούς περιορισµούς της κείµενης νοµοθε-
σίας (άρθρο 30 παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα,
ν. 3528/2007).
δ. Με απόφαση του Δ.Σ. ιδρύονται, λειτουργούν και

καταργούνται εργαστήρια, παρέχεται δε η εξουσιοδότη-
ση για την ανάθεση, µε π.δ., επιπρόσθετων αρµοδιοτή-
των στην Αρχή, καθώς και για την τροποποίηση της διοι-
κητικής διάρθρωσης αυτής (κατάργηση, συνένωση ή δη-
µιουργία νέων υπηρεσιακών µονάδων και οργανικών θέ-
σεων). (άρθρα 31 - 42)

4. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη στελέχωση της
Αρχής και ειδικότερα:
α. Συνιστώνται συνολικά διακόσιες είκοσι (220) οργα-

νικές θέσεις προσωπικού δηµοσίου δικαίου (126 ΠΕ, 11
ΤΕ, 57 ΔΕ, 26 ΥΕ) και πέντε (5) θέσεις µε σχέση έµµι-
σθης εντολής (1 θέση Νοµικού Συµβούλου, 3 θέσεις Δι-
κηγόρων και 1 θέση Δικηγόρου Προϊσταµένου Νοµικής
Υπηρεσίας).

- Ρυθµίζονται θέµατα κατανοµής και τοποθέτησης του
ανωτέρω προσωπικού στις υπηρεσιακές µονάδες της
Αρχής, καθώς και ανάθεσης καθηκόντων και αρµοδιοτή-
των.

- Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού µε
σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου,
για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών ή παροδικών ανα-
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γκών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
β. Ορίζεται ρητά ότι, για τις αποδοχές και την εξέλιξη

στα µισθολογικά κλιµάκια του προσωπικού της Αρχής
που καταλαµβάνει τις οργανικές θέσεις, καθώς και για τη
βαθµολογική εξέλιξη αυτού, εφαρµόζεται η κείµενη νο-
µοθεσία (άρθρα 7 - 34 του ν.4354/2015 και 80 - 83 του
ν.3528/2007, αντίστοιχα).
γ. Καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των Προϊσταµέ-

νων των υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής και προβλέ-
πεται ότι, η πρόσληψη των δικηγόρων στις θέσεις προϊ-
σταµένων της Νοµικής Υπηρεσίας και του Τµήµατος Δι-
καστικού γίνεται, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δικηγόρων, α-
πευθείας µε απόφαση του Δ.Σ..           (άρθρα 43 - 46)

5.α. Καθορίζονται οι πόροι της Αρχής, στους οποίους
περιλαµβάνονται: i) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ii) επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις από το
εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προ-
γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και έσοδα α-
πό την υλοποίηση προγραµµάτων που χρηµατοδοτού-
νται ή συγχρηµατοδοτούνται από το Κράτος, την Ευρω-
παϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς, iii) έσοδα
από τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας της Αρχής,
την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και δωρεές, κληρονο-
µιές, κληροδοσίες και κάθε φύσης αµοιβές φυσικών ή
νοµικών προσώπων που καταβάλλονται στην Αρχή.

- Ορίζεται ότι, τα έσοδα που προκύπτουν από την πα-
ροχή υπηρεσιών σε τρίτους διατίθενται αποκλειστικά για
την κάλυψη ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών της
Αρχής.
β. Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης δανείων από την

Αρχή, µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 91 του ν. 4549/2018).
γ. Η Αρχή απολαµβάνει όλων των ατελειών, καθώς και

των ουσιαστικών και δικονοµικών προνοµίων του Δηµο-
σίου, εξαιρουµένων των υποχρεώσεων των ν.π.δ.δ., µε
βάση τη φορολογική νοµοθεσία.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα οικονοµικής και λογιστικής δια-

χείρισης της Αρχής.
ε. Συνιστάται στην Αρχή, Ειδικός Λογαριασµός Κονδυ-

λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), µε σκοπό την κάλυψη των ανα-
γκών σε έρευνα, κατάρτιση, τεχνολογική ανάπτυξη και
υποστήριξη της Αρχής, ισχύουν δε αναλόγως τα άρθρα
50 έως 68 του ν.4485/2017 (πόροι, διοίκηση, οικονοµική
διαχείριση, κατάρτιση προϋπολογισµού, απασχόληση
προσωπικού κ.λπ.).

- Με υπουργική απόφαση, εξειδικεύονται θέµατα λει-
τουργίας, διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου του
Ε.Λ.Κ.Ε.

- Προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης στον Ε.Λ.Κ.Ε.,
των κονδυλίων των εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµά-
των που αναλαµβάνει η Αρχή, καθώς και οι αµοιβές που
εισπράττονται από το Δηµόσιο ή τους ιδιώτες.
στ. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας, ρυθµί-

ζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
της Αρχής, για την εξειδίκευση δε τεχνικών ζητηµάτων
δράσης των οργάνων της Αρχής, µπορεί να εγκρίνεται
Κανονισµός Οικονοµικών και Κανονισµός Λειτουργίας
Δ.Σ.. (άρθρα 47 - 50)

6. Εισάγονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις, µε τις ο-
ποίες προβλέπονται τα εξής:

α. Λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση το νοµικό πρόσω-
πο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), µε την επωνυµία «Ινστι-
τούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών»
(Ι.Γ.Μ.Ε.) και µε υπουργική απόφαση, ορίζονται ο εκκα-
θαριστής, η µηνιαία αµοιβή του και κάθε θέµα σχετικό µε
την εκκαθάριση.

- Προβλέπεται η αυτοδίκαιη µεταβίβαση στην κυριότη-
τα του Υπουργείου Οικονοµικών, των κινητών και ακίνη-
των στοιχείων της περιουσίας του Ι.Γ.Μ.Ε., µε τις µνηµο-
νευόµενες εξαιρέσεις.

- Η ανωτέρω µεταβίβαση απαλλάσσεται από φόρους,
εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώµατα ή οποιαδήποτε
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου ή και οποιουδήπο-
τε τρίτου.

- Με κ.υ.α., συγκροτείται επιτροπή για την αποτίµηση
του συνόλου της περιουσίας, παρέχεται δε η δυνατότη-
τα, µε όµοια κ.υ.α., συµψηφισµού του ισόποσου της α-
ξίας της περιουσίας που αποτιµήθηκε, µε απαιτήσεις του
Ελληνικού Δηµοσίου κατά του υπό εκκαθάριση Ι.Γ.Μ.Ε.

- Ανήκουν στην Αρχή, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, η χρήση και η διαχείριση των περιουσιακών στοι-
χείων του Ι.Γ.Μ.Ε., τα οποία µεταβιβάζονται στην κυριό-
τητα του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Προβλέπεται η άσκηση αρµοδιοτήτων από το Δ.Σ.

και το Γενικό Διευθυντή του Ι.Γ.Μ.Ε., µέχρι τη συγκρότη-
ση του πρώτου Δ.Σ. και το διορισµό του Γενικού Διευθυ-
ντή της Αρχής.

- Εφαρµόζεται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
Ενιαίου Μισθολογίου (άρθρο 22 του ν. 4354/2015), η
µνηµονευόµενη κ.υ.α. για τις αµοιβές και τις αποζηµιώ-
σεις του Γενικού Διευθυντή της Αρχής, καθώς και των
µελών του Δ.Σ. αυτής, όπου προβλέπεται η καταβολή: i)
συνολικών µικτών µηνιαίων αποδοχών του Γενικού Διευ-
θυντή, ύψους τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800) ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως αποδοχών,
των εξόδων παράστασης, των αποζηµιώσεων συµµετο-
χής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εξαιρουµένων των απο-
ζηµιώσεων για εκτός έδρας µετακινήσεις και ii) µικτής
µηνιαίας αποζηµίωσης των λοιπών µελών του Δ.Σ., ύ-
ψους διακοσίων (200) ευρώ.
Ορίζεται, επίσης, η αµοιβή: i) των Αναπληρωτών Γενι-

κών Διευθυντών σε ποσοστό 80% της αµοιβής του Γενι-
κού Διευθυντή της ανωτέρω κ.υ.α. (ήτοι, 3.040 ευρώ) και
ii) του Προέδρου του Δ.Σ. της Αρχής σε ποσοστό 15%
της αµοιβής του Γενικού Διευθυντή της ανωτέρω κ.υ.α.
(ήτοι, 570 ευρώ).
γ. Μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Αρχή, το προσωπι-

κό του Ι.Γ.Μ.Ε. που υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.), το οποίο κατα-
λαµβάνει συνιστώµενες θέσεις µε την ίδια σχέση εργα-
σίας, αντίστοιχων κατηγοριών µε τις οργανικές θέσεις
της Αρχής.
Το µεταφερόµενο προσωπικό διατηρεί την προσωπική

διαφορά που λάµβανε, σύµφωνα µε τη µνηµονευόµενη
απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Γ.Μ.Ε.

- Μεταφέρονται, οµοίως, στην Αρχή: i) ο υπηρετών Νο-
µικός Σύµβουλος του Ι.Γ.Μ.Ε., ο οποίος καταλαµβάνει
την οργανική θέση του Νοµικού Συµβούλου της Αρχής,
ii) το προσωπικό του Ι.Γ.Μ.Ε. που απασχολείται µε σύµ-
βαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνο (ι.δ.ο.χ.) ή µί-
σθωσης έργου και iii) το προσωπικό που απασχολείται
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στο Ι.Γ.Μ.Ε. µέσω εθνικών προγραµµάτων απασχόλησης
ή συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λογιστική διαχεί-

ριση της Αρχής, η οποία γίνεται µέχρι τις 31-12-2019,
σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

- Μεταφέρονται στους πόρους της Αρχής, ταµειακά
διαθέσιµα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών του
καταργούµενου Ι.Γ.Μ.Ε., καθώς και το αδιάθετο ποσό
της κρατικής επιχορήγησης, που προοριζόταν για το
Ι.Γ.Μ.Ε.
ε. Μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ

αντίστοιχα, οι θέσεις των µεταφερόµενων στην Αρχή, υ-
παλλήλων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, σε περίπτωση της µε
οποιονδήποτε τρόπο κένωσης της θέσης των µεταφερό-
µενων υπαλλήλων, προσαυξάνοντας, ως εκ τούτου, τις
θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ. Ορίζεται ότι, οι ανω-
τέρω µετατροπές δεν µπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών θέσεων κατη-
γοριών ΔΕ και ΥΕ.
στ. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης νοµικών και δι-

κηγορικών υπηρεσιών σε άλλους δικηγόρους, µέχρι την
πλήρη στελέχωση της Νοµικής Υπηρεσίας της Αρχής.

(άρθρα 51, 52)

III. ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον ιδιοκτησιακό δια-
χωρισµό δικτύων διανοµής φυσικού αερίου. Ειδικότερα:

1. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4001/2011 και
µεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

- Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τους Διαχωρισµέ-
νους Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου,
την πιστοποίηση αυτών, τις υφιστάµενες συµµετοχές και
δικαιώµατα, την απόκτηση ή αύξηση συµµετοχής σε κά-
ποιον από τους ανωτέρω Διαχειριστές και την εχεµύθεια
κατά την ανταλλαγή εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών
µεταξύ αυτών. 
Επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις του άρθρου

36 του ανωτέρω νόµου σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων σχετικά µε την απόκτηση ή αύξηση συµµετο-
χής σε κάποιον από τους ανωτέρω Διαχειριστές και την
εχεµύθεια κατά την ανταλλαγή εµπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών µεταξύ αυτών. 

- Προβλέπεται ο εταιρικός µετασχηµατισµός της Δη-
µόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε. µε µερική διά-
σπαση του κλάδου υποδοµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
και τη µεταβίβαση αυτού σε νέα εταιρεία µε την επωνυ-
µία Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.. Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. µετά τη
διάσπαση µετονοµάζεται σε Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και
ασκεί τις οριζόµενες δραστηριότητες. Περαιτέρω, ρυθµί-
ζονται θέµατα σχετικά µε:
α. τη σύνταξη από την υφιστάµενη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. λογι-

στικής κατάστασης κλάδου και έκθεσης διαπίστωσης της
λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητι-
κού του κλάδου υποδοµών, κατά τα οριζόµενα. Η σύντα-
ξη της εν λόγω έκθεσης ανατίθεται από το Δ.Σ. της
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική ε-
ταιρεία, 
β. το µετοχικό κεφάλαιο της Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Α.Ε. και τον προσδιορισµό αυτού. Μεταξύ άλλων, προ-
βλέπεται η έκδοση από τη Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µε-
τοχών αντίστοιχης ονοµαστικής αξίας µε τον µεταβιβα-

ζόµενο κλάδο υποδοµών ως αντάλλαγµα στη Δ.ΕΠ.Α.
Α.Ε.. Οι εν λόγω µετοχές παραδίδονται απευθείας µε
την σύσταση της νέας Εταιρείας στους µετόχους της
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.,
γ. την απαλλαγή της σύστασης της ανωτέρω Εταιρεί-

ας από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (άρθρο 17 ν.
1676/1986), το τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγω-
νισµού (άρθρο 17 παρ.1 ν. 3959/2011) και εν γένει από ο-
ποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή
άλλη επιβάρυνση, κατά τα οριζόµενα, 
δ. τις ειδικότερες ρυθµίσεις που διέπουν τη µεταβίβα-

ση του κλάδου υποδοµών µέσω της µερικής διάσπασης
της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., όπως ιδίως:

i) την αυτοδίκαιη µεταβίβαση µε καθολική διαδοχή των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου υποδο-
µών στην επωφελούµενη εταιρεία Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε., κατά τα οριζόµενα, 

ii) τη µεταβίβαση, χωρίς διοικητικές εγκρίσεις, παντός
είδους ακινήτων, ακόµη και εκείνων που έχουν αποκτη-
θεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε πα-
ραµεθόριες περιοχές. Οι µεταγραφές και οι λοιπές απαι-
τούµενες καταχωρίσεις για τη µεταβίβαση εµπράγµατων
δικαιωµάτων έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτή-
ρα και διενεργούνται µέσα στην τασσόµενη προθεσµία,
χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δι-
καιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών,
των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή
άλλων τελών υπέρ άµισθων και έµµισθων υποθηκοφυλά-
κων ή κτηµατολογικών γραφείων, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου, καθώς επίσης
και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τέτοιων τελών,
δικαιωµάτων ή αµοιβών για την έκδοση των αποσπασµά-
των κτηµατολογικών και κτηµατογραφικών διαγραµµά-
των, 

iii) τη µη υποχρέωση υποβολής δηλώσεων φόρου µε-
ταβίβασης ακινήτων, (συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων
επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου
τίτλου που δεν έχει µεταγραφεί, αυτοκινήτων και λοιπών
κινητών και βιοµηχανικού εξοπλισµού). Προκειµένου να
συνταχθεί η συµβολαιογραφική πράξη της προαναφερό-
µενης µερικής διάσπασης χορηγείται στη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, κατά παρέκ-
κλιση της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την πιστοποί-
ηση καταβολής του αντίστοιχου φόρου (αρ.54Α ν.
4174/2013), µε το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περι-
λαµβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
(Φ.Α.Π.), καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακι-
νήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη, 

iv) την απαλλαγή της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και της Δ.ΕΠ.Α. Υ-
ΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. από την υποχρέωση καταβολής αναλο-
γικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για
κάθε σχετική πράξη όπου απαιτείται συµβολαιογραφικός
τύπος,

v) την αυτοδίκαιη µεταβίβαση, στη Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ Α.Ε., κάθε µορφής αδειών, εγκρίσεων, παραχωρή-
σεων και διοικητικών πράξεων που έχουν χορηγηθεί ή
εκδοθεί στη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και αφορούν τον κλάδο υποδο-
µών, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ει-
δικής διάταξης. Τα φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προ-
νόµια ή δικαιώµατα απαλλοτρίωσης υπέρ του κλάδου υ-
ποδοµών εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρµόζονται υ-
πέρ της Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.,
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vi) την αυτοδίκαιη συνέχιση των εκκρεµών δικών που
αφορούν τον κλάδο υποδοµών από τη Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ Α.Ε., 

vii) την ανάληψη και συνέχιση από τη Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ Α.Ε., ως καθολικό διάδοχο των διαδικασιών διαγω-
νισµών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προ-
κηρύχθηκαν από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. πριν από τη διάσπαση
και αφορούν σε δραστηριότητες του εισφερόµενου κλά-
δου υποδοµών, 

viii) την προστασία των πιστωτών, 
ix) τη δυνατότητα κήρυξης της µερικής διάσπασης ως

άκυρης, χωρίς να θίγονται ενδεχόµενες αξιώσεις αποζη-
µίωσης,

x) τη µεταβίβαση, στη Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., της
αρµοδιότητας υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έρ-
γων, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., που αφορούν τον κλά-
δο υποδοµών,

xi) τη µεταφορά, στη Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., των ε-
πιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.,
που αφορούν στον κλάδο των υποδοµών,

xii) τη µεταφορά στη Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. προς
όφελος ή σε βάρος αυτής οποιωνδήποτε µελλοντικών
ωφελειών ή βαρών που προκύπτουν από τη διενέργεια
λογιστικών ή φορολογικών χειρισµών της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
και αφορούν στον µεταβιβαζόµενο κλάδο υποδοµών, µε
τις οριζόµενες επιφυλάξεις (αναβαλλόµενες φορολογι-
κές απαιτήσεις και υποχρεώσεις λόγω διαφορών µεταξύ
λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργη-
τικού του κλάδου υποδοµών, κατά τα οριζόµενα),

xiii) τη µεταφορά στη Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., µε
συγκεντρωτικές εγγραφές, µόνο των υπολοίπων των λο-
γαριασµών ισολογισµού του µεταβιβαζόµενου κλάδου,
όπως αυτά προκύπτουν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
της µερικής διάσπασης. 

xiv) την απαλλαγή από τη φορολογία: αα) κατά το χρό-
νο της µερικής διάσπασης, των αποθεµατικών που προ-
κύπτουν από την εισφορά του δικαιώµατος χρήσης Δι-
κτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου (άρθρο 7 παρ.21 ν.
2364/1995), ή από την εφαρµογή άλλης σχετικής νοµο-
θεσίας και µεταφέρονται µαζί µε τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία, στη Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ως στοιχεία του
κλάδου υποδοµών, εφόσον πληρούνται οι τιθέµενες
προϋποθέσεις, ββ) του ποσού που διανέµεται ή κεφαλαι-
οποιείται, σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής
κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί ο φόρος εισο-
δήµατος νοµικών προσώπων, εφόσον µειώνεται η λογι-
στική καθαρή θέση της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., 

xv) τη µη µεταφορά των ζηµιών της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. στη
Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά την πραγµατοποίηση
της µερικής διάσπασης.
ε. τον Εταιρικό µετασχηµατισµό της Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟ-

ΡΙΑΣ Α.Ε. και της Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, όπου προ-
βλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

i) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της µερικής
διάσπασης, η µεν Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. απορροφά τις
θυγατρικές εταιρείες της, η δε Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε. απορροφά τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες δια-
τηρεί 100% των συµµετοχών. 

ii) Η Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., υποχρεούται, εντός
της τασσόµενης προθεσµίας, να προχωρήσει σε νοµικό
και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητάς της α-
ναφορικά µε τα διεθνή έργα και προς τούτο, να ιδρύσει

νέα εταιρεία που να δραστηριοποιείται στον εν λόγω το-
µέα, εισφέροντας σε αυτήν την υφιστάµενη συµµετοχή
της στην ελληνική εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσι-
κού Αερίου (Υ.Α.Φ.Α.) ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.,
στ. το προσωπικό και τις εργασιακές σχέσεις εν γένει

και συγκεκριµένα: 
i) Ορίζεται ότι, το προσωπικό της Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Α.Ε. αποτελείται από: αα) το σύνολο του απασχολούµε-
νου στις Εταιρεία Διανοµής Αερίου (Ε.Δ.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Ε. και Δηµόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανοµής Αερίου
(Δ.Ε.Δ.Δ.Α.). Α.Ε. προσωπικού, το οποίο µεταφέρεται
αυτοδίκαια στην ιδρυόµενη εταιρεία, µε την ίδια εργα-
σιακή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, µε την ολοκλήρωση
της απορρόφησης και ββ) το απασχολούµενο αποκλει-
στικά ή κατά κύριο λόγο µέχρι τις 31-12-2018 στον κλά-
δο υποδοµών προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργα-
σίας, το οποίο µεταφέρεται κατά τα οριζόµενα. 

ii) Παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό της
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών της, πριν από την ολο-
κλήρωση της µερικής διάσπασης, να ενταχθεί σε πρό-
γραµµα εθελουσίας εξόδου, σύµφωνα µε τους προβλε-
πόµενους όρους και προϋποθέσεις.

iii) Απαγορεύεται η απόλυση, εξαιτίας οικονοµοτεχνι-
κών λόγων ή λόγων οργάνωσης, για χρονική περίοδο
τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της µεταβίβασης
µετοχών, του προσωπικού της Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.,
που απασχολείται σε αυτή µετά την ολοκλήρωση της
διάσπασης και την προαναφερόµενη απορρόφηση. 

iv) Δεν εντάσσεται στο Ενιαίο Μισθολόγιο
(ν.4354/2015) το απασχολούµενο µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ Α.Ε. προσωπικό, το οποίο µεταφέρεται στη Δ.ΕΠ.Α.
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω α-
πορρόφησης, υπό τον όρο της ολοκλήρωσης της µεταβί-
βασης των µετοχών έως 31.12.2019. Σε περίπτωση µη
πραγµατοποίησης του ανωτέρω όρου, οι διατάξεις του
Ενιαίου Μισθολογίου εφαρµόζονται από 1.1.2020. Οι εν
λόγω προθεσµίες µπορεί να παρατείνονται µε κ.υ.α.,
ζ. τις µεταβιβάσεις των µετοχών των Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟ-

ΡΙΑΣ Α.Ε. και Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., σύµφωνα µε τα
ακόλουθα:

i) Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
µοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) Α.Ε. πωλεί και µεταβιβάζει, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν.3986/2011, το 50% του συνό-
λου των µετοχών κυριότητάς του, εκδόσεως της
Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. συν µία (1) µετοχή, µε αποκλει-
σµό της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης µετοχών εκ-
δόσεως των θυγατρικών της. Ρυθµίζονται θέµατα έναρ-
ξης της διαδικασίας διάθεσης των ανωτέρω µετοχών, κα-
θώς και θέµατα συµµετοχής στη διαδικασία πώλησης.

ii) Οι υπόλοιπες µετοχές της Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.,
κυριότητας του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., µεταβιβάζονται άνευ ανταλ-
λάγµατος στο Ελληνικό Δηµόσιο µε την ολοκλήρωση
της µερικής διάσπασης της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και κατά παρέκ-
κλιση της σχετικής νοµοθεσίας (ν.3986/2011 και
ν.4389/2016). Τα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου ε-
πί των ανωτέρω µετοχών ασκούνται από τον Υπουργό
Οικονοµικών. Οι µετοχές και τα δικαιώµατα ψήφου που
περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο κατά τα προαναφε-
ρόµενα µεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλ-
λαγµα στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιου-
σίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) Α.Ε. µετά την υπογραφή της συµφωνίας
µετόχων και, σύµφωνα µε τα οριζόµενα. 
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iii) Από τις µετοχές της Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. που
περιέρχονται στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ως αποτέλεσµα της µερι-
κής διάσπασης, αυτές που αντιστοιχούν στο πενήντα έ-
να τοις εκατό (51%) του συνόλου των µετοχών εκδόσε-
ως της Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., µεταβιβάζονται από
το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. στο Ελληνικό Δηµόσιο χωρίς αντάλλαγ-
µα, µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υ-
φιστάµενης Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., κατά παρέκκλιση της σχετικής
νοµοθεσίας (ν.3986/2011 και ν.4389/2016). Τα δικαιώµα-
τα του Ελληνικού Δηµοσίου επί των ανωτέρω µετοχών
ασκούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Οι εν λόγω µετοχές δεν διατίθενται µε οποιονδή-
ποτε τρόπο σε τρίτο, το δε ποσοστό κυριότητας του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου επί των µετοχών εκδόσεως της
Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. δεν µπορεί να καταστεί µικρό-
τερο του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του συνολικού
µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της
Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. πωλεί και µε-
ταβιβάζει τις υπόλοιπες µετοχές της Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ Α.Ε., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µετά την
ολοκλήρωση της διάθεσης της πλειοψηφίας των µετο-
χών της Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., σύµφωνα µε την προ-
αναφερόµενη διαδικασία. Περαιτέρω, προσδιορίζονται
οι κατηγορίες των οικονοµικών φορέων που δεν επιτρέ-
πεται να συµµετέχουν στη διαδικασία πώλησης ως υπο-
ψήφιοι αγοραστές,
η. τις Συµφωνίες Μετόχων που καταρτίζονται, στο

πλαίσιο της διάθεσης των µετοχών της Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟ-
ΡΙΑΣ Α.Ε., µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, του
Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και του/των επενδυτών που πρόκειται να α-
ποκτήσουν την πλειοψηφία των µετοχών της Δ.ΕΠ.Α. Ε-
ΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. Μεταξύ
άλλων, προβλέπεται ότι, η Ε.Ε.Σ.Υ.Π., µετά τη σχετική
µεταβίβαση των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου,
υπεισέρχεται στη θέση του Ελληνικού Δηµοσίου στα δι-
καιώµατα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
ανωτέρω συµφωνία, όπου προβλέπεται, µεταξύ άλλων,
δικαίωµα εκπροσώπησης του Ελληνικού Δηµοσίου στο
Δ.Σ. της Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και δικαιώµατα αρνησι-
κυρίας του Ελληνικού Δηµοσίου σε αποφάσεις των ορ-
γάνων της ανωτέρω Εταιρείας, κατά τα οριζόµενα. 

(άρθρο 53)
2. Τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις της κείµε-

νης νοµοθεσίας (ν. 2364/1995 και ν. 4001/2011) και προ-
σαρµόζονται στις προτεινόµενες ρυθµίσεις. Μεταξύ άλ-
λων, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε:
α. τα δικαιώµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης µετά την

ολοκλήρωση της διάσπασης (καθορισµός µε υπουργική
απόφαση του ύψους του ειδικού τέλους που καταβάλλε-
ται από τους Διαχειριστές Δικτύων Διανοµής Φυσικού Α-
ερίου στην ΚΕΔΕ κ.λπ.), 
β. την κυριότητα των Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερί-

ου. (άρθρα 54 και 55)

IV. ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄

Τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας σχετικά µε την Κτηµατογράφηση και το Κτη-
µατολόγιο (ν. 2308/1995, ν. 2664/1998) και συγκεκριµένα
προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:

1.α. Εισάγεται η αποστολή ατελώς, από τον αρµόδιο
υποθηκοφύλακα στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφη-

σης, αντιγράφων των πράξεων µε τις οποίες επέρχονται
µεταβολές επί δικαιωµάτων Κτηµατογράφησης.
β. Προβλέπεται η καταβολή τελών κτηµατογράφησης

και για τα δικαιώµατα που έχουν περιληφθεί στα τελικά
κτηµατολογικά στοιχεία.
γ. Καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων

διόρθωσης στοιχείων του δικαιούχου επί δικαιώµατος,
ειδικά στις υπό κτηµατογράφηση περιοχές όπου διενερ-
γείται στάδιο προανάρτησης των προσωρινών κτηµατο-
λογικών πινάκων.
δ. Συνιστώνται, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τριµε-

λείς Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηµατογράφη-
σης, στις οποίες υποβάλλονται οι υποθέσεις εξέτασης
των αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων.

- Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης αντίστοιχων Επι-
τροπών και στην έδρα των περιφερειακών υπηρεσιών
του Φορέα.

- Καθορίζεται η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής, ο
τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας αυτής, καθώς και
οι αρµοδιότητές της.

- Προβλέπεται η καταβολή αµοιβής στα µέλη και τον
γραµµατέα της Επιτροπής µε απόφαση του Φορέα, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες σχετικές διατάξεις (άρθρο 21
ν.4354/2015).
ε. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, µε απόφαση

του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο, όλων των
προθεσµιών που ορίζονται στη διαδικασία κτηµατογρά-
φησης του ν.2308/1995, σε εξαιρετικές περιπτώσεις (θε-
οµηνίες, σεισµοί κ.λπ.) στις κτηµατογραφούµενες περιο-
χές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης. (άρθρο 56)

2.α. Θεσπίζεται η υποχρέωση προσάρτησης, µε ποινή
απαράδεκτου, στο δικόγραφο αγωγής που ασκείται στις
περιπτώσεις διόρθωσης κτηµατολογικών εγγραφών, το-
πογραφικού διαγράµµατος, γεωµετρικών µεταβολών,
διενεργείται δε υποχρεωτικά, από τον συντάκτη µηχανι-
κό ηλεκτρονική υποβολή στη βάση δεδοµένων του φο-
ρέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» και το εκδιδόµενο απο-
δεικτικό προσαρτάται, µε ποινή απαράδεκτου επίσης,
στο οικείο δικόγραφο. 
β. Απαλλάσσονται από κάθε τέλος και δικαίωµα τα πι-

στοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα που εκδίδο-
νται από τα βιβλία Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογι-
κών Γραφείων, για να συνυποβληθούν µε την αίτηση
διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος.                (άρθρο 57)

3. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις του
ν. 4512/2018, που αναφέρονται στη λειτουργία του νοµι-
κού προσώπου «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (Φορέας) και
συγκεκριµένα, προβλέπονται µεταξύ άλλων, τα εξής:
α. Ορίζεται το αρµόδιο Τµήµα για την επιλογή των µε-

λών του Δ.Σ. του ανωτέρω νοµικού προσώπου, καθώς
και του Γενικού Διευθυντή του Φορέα.
β. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες του Δ.Σ. του

Φορέα και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Κτηµατο-
λογίου και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτι-
κών Υπηρεσιών.
γ. Διευκρινίζεται ότι, και τα εισπραττόµενα έσοδα από

τα τέλη κτηµατογράφησης των αρχικών εγγραφών και
τα τέλη για τη χορήγηση στοιχείων από τη λειτουργία
του Γραφείου Κτηµατολογίου Πρωτεύουσας αποτελούν
έσοδα του Φορέα και καταβάλλονται υπέρ αυτού.
δ. Προβλέπεται η καταβολή πάγιου τέλους 9,50 ευρώ,

για τη χορήγηση από τα κτηµατολογικά βιβλία πιστοποι-
ητικού κτηµατολογικών εγγραφών, αντικειµένου ή προ-
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σώπου. Όταν δε το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει πε-
ρισσότερες από µία ενότητες δικαιωµάτων καταβάλλε-
ται πάγιο τέλος ύψους 4,50 ευρώ για κάθε, επιπλέον της
µίας, ενότητα. 

- Παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης, µε κ.υ.α.,
των υφιστάµενων πάγιων και αναλογικών τελών, που α-
ποδίδονται από τον Φορέα στο ΤΑΧΔΙΚ, από ενιαίο ανα-
λογικό τέλος αποδιδόµενο στο εν λόγω Ταµείο και ρύθ-
µισης κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας σχετικά µε τη διαδι-
κασία απόδοσης αυτού.
ε. Ορίζεται ότι, τα Παραρτήµατα της Κεντρικής Υπηρε-

σίας του Φορέα και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (Κτηµα-
τολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατά τους) δεν λογί-
ζονται ως υποκαταστήµατα κατά την έννοια που προσδί-
δεται από τη φορολογική νοµοθεσία.
στ. Επανακαθορίζεται η διάρθρωση της Διεύθυνσης

Κτηµατολογίου του Φορέα, µε την προσθήκη Γραφείου
Κτηµατολογίου των Δήµων Καλλιθέας και Παλαιού Φα-
λήρου του νοµού Αττικής επιπέδου Τµήµατος, που λει-
τουργεί ως αυτοτελές Τµήµα στην εν λόγω Διεύθυνση.

- Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του εν
λόγω Γραφείου (µεταφορά εξοπλισµού, αρχείων, βάσε-
ων δεδοµένων από τα υφιστάµενα Γραφεία Κτηµατολο-
γίου των προαναφερόµενων Δήµων).
ζ. Καθορίζεται επίσης εκ νέου η διάρθρωση της Διεύ-

θυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών του Φορέα (συγχώ-
νευση σε ένα, δύο Τµηµάτων) και της Δ/νσης Διοικητι-
κών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναµικού (ίδρυση ενός
νέου Τµήµατος) και επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες
των νέων Τµηµάτων.
η. Ρυθµίζονται θέµατα έναρξης λειτουργίας εκάστου

Κτηµατολογικού Γραφείου και των Υποκαταστηµάτων
τους, παρέχεται δε η δυνατότητα έκδοσης, από τα εν
λόγω Γραφεία και τα Υποκαταστήµατά τους, των απαι-
τούµενων παραστατικών τεκµηρίωσης συναλλαγών για
τις πράξεις αρµοδιότητάς τους που αφορούν οικονοµική
διαχείριση.
θ. Εξαιρείται η πλήρωση και των θέσεων της κατηγο-

ρίας ΠΕ του κλάδου Νοµικών στις Περιφερειακές Υπηρε-
σίες του Φορέα από τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις
(δυνατότητα κάλυψης αυτών από το προσωπικό των κα-
ταργούµενων Υποθηκοφυλακείων).
ι. Προβλέπεται: (i) η ένταξη, σε κενές οργανικές θέ-

σεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα, µε σχέση ερ-
γασίας αορίστου χρόνου, του προσωπικού της ΕΚΧΑ
Α.Ε. µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου, του οποίου
οι συµβάσεις παρατάθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου τέταρτου του ν. 4159/2013,

(ii) η προσµέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας, που εί-
χε αναγνωριστεί από την ΕΚΧΑ ΑΕ, του προσωπικού του
κλάδου ΠΕ Νοµικών που µεταφέρθηκε σε οργανικές θέ-
σεις του Φορέα.
ια. Προβλέπεται, επίσης, η υλοποίηση από τον Φορέα

προγραµµάτων κατάρτισης για τις ανάγκες επιµόρφω-
σης του προσωπικού αυτού µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ.
και των δικηγόρων µε έµµισθη εντολή µε πόρους του Λο-
γαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική
Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του Ενιαίου Λογαριασµού για την ε-
φαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών. Στα προγράµµατα αυτά
µπορεί να συµµετέχει και το προσωπικό µε σχέση εργα-
σίας δηµοσίου δικαίου, µε επιβάρυνση του Φορέα, κατά

τα ειδικότερα οριζόµενα.
ιβ. Συνιστάται στο Φορέα προσωρινός κλάδος υπαλλή-

λων ι.δ.α.χ. πρώην Υποθηκοφυλακείων κατηγοριών ΤΕ,
ΔΕ και ΥΕ µε συνολικά δέκα επτά (17) οργανικές θέσεις,
οι οποίες καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο α-
ποχώρηση των υπηρετούντων στον κλάδο αυτό.
ιγ. Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα στελέχωσης του Φορέα,

για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και µέχρι την κα-
τάργηση των Υποθηκοφυλακείων, µε δυνατότητα από-
σπασηςαπό τα άµισθα Υποθηκοφυλακεία που µετατρά-
πηκαν σε έµµισθα, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατά-
ξεων.
ιδ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες πλη-

ρωµής και εκκαθάρισης των δαπανών του Φορέα (πλη-
ρωµή µικροδαπανών, λήψη προκαταβολής για τις δαπά-
νες µετακίνησης του Γ. Δ/ντή, των µελών Διοίκησης και
του προσωπικού κ.λπ.).
ιε. Προβλέπεται η απαλλαγή του Φορέα από δηµοτι-

κούς φόρους και τέλη.
ιστ. Ορίζεται ότι, ο Φορέας δεν ευθύνεται για οφειλές

που δηµιουργήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία κατά την υ-
πηρεσία του άµισθου υποθηκοφύλακα ή του αναπληρωτή
συµβολαιογράφου ή του ειρηνοδίκη στο καταργούµενο
άµισθο Υποθηκοφυλακείο.
ιζ. Επιτρέπεται στο Φορέα να υπεισέλθει προσωρινά,

και για διάστηµα µέχρι ένα έτος από την κατάργηση του
οικείου Υποθηκοφυλακείου, ως µισθωτής σε συµβάσεις
µίσθωσης των καταργούµενων Υποθηκοφυλακείων και
τα οποία δεν αποτελούν έδρες συνιστώµενου Κτηµατο-
λογικού Γραφείου ή Υποκαταστήµατος, µε σκοπό τη στέ-
γαση του αρχείου του καταργούµενου Υποθηκοφυλακεί-
ου.

- Προβλέπεται ρητά ότι, η κυριότητα του εν γένει εξο-
πλισµού των καταργούµενων έµµισθων Υποθηκοφυλα-
κείων και Κτηµατολογικών Γραφείων περιέρχεται αυτο-
δίκαια, χωρίς αντάλλαγµα, στον Φορέα και για την εν λό-
γω µεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υ-
πέρ του Δηµοσίου ή τρίτου. Συµβάσεις, που έχουν συνα-
φθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο µε τρίτους για τη συντή-
ρηση των µηχανηµάτων και του υφιστάµενου εξοπλι-
σµού κατά το χρόνο κατάργησης του οικείου έµµισθου
Υποθηκοφυλακείου, µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Φο-
ρέα.
ιη. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εκµετάλλευση

των λατοµείων και συγκεκριµένα:
- Αποσαφηνίζεται η έννοια του όρου «εργοτάξιο», για

τον προσδιορισµό του αριθµού των εργαζοµένων και τον
υπολογισµό των προστίµων σε περιπτώσεις σχετικών
παραβάσεων των εκµεταλλευτών των σχετικών έργων.

- Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του εκµεταλλευτή
(υποβολήστην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, καταστάσεων, σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο Παράρτηµα, µε τον αριθµό των εργαζο-
µένων κάθε έργου κατά τα οριζόµενα χρονικά διαστήµα-
τα, κ.λπ.).

- Παρατείνεται, µέχρι 17-10-2019 (έληξε 17-1-2019), η
προθεσµία κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών από
τους εκµεταλλευτές λατοµείων και αδρανών υλικών και
τους εκµεταλλευτές µεταλλείων, για την αποκατάσταση
του περιβάλλοντος χώρου µετά το τέλος του έργου.

(άρθρο 58)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Τροποποιούνται διατάξεις της κείµενης πολεοδοµικής
νοµοθεσίας και ειδικότερα, µεταξύ άλλων:

1. Προβλέπονται ειδικότερες ρυθµίσεις σχετικά µε την
εισφορά σε γη αντί της εισφοράς σε χρήµα στην περί-
πτωση ακινήτων που ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο ή
σε ανώνυµη εταιρεία, το µετοχικό κεφάλαιο της οποίας
ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δηµόσιο ή σε ανώνυµη εται-
ρεία µε µοναδικό µέτοχο το Δηµόσιο.          (άρθρο 59)

2. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε: α) την απόσταση
νέου ή επεκτεινόµενου κοιµητηρίου από οικιστική περιο-
χή και β) τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ελε-
γκτών Δόµησης.                             (άρθρο 60 και 61)

3. Ισχύει και για κτίρια περιοχών εκτός εγκεκριµένου
σχεδίου πόλεως η κατά παρέκκλιση του Οικοδοµικού Κα-
νονισµού και των ειδικών όρων δόµησης της κάθε περιο-
χής κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων µηχανικών µέσων
κάλυψης υψοµετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβα-
σης σε αυτά. (άρθρο 62)

4. Παρατείνεται, κατά ένα έτος (έως 31-12-2019),
η δυνατότητα εκσυγχρονισµού και κτιριακής επέκτα-
σης, κτιρίων και εγκαταστάσεων σε νοµίµως υφιστάµε-
νες χρήσεις ή χρήσεις µε οικοδοµικές άδειες που
εκδόθηκαν µε εφαρµογή προϊσχυουσών διατάξεων
(ν. 2831/2000). (άρθρο 63)

5.α. Ορίζεται ότι, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο οριοθέτηση
των υδατορεµάτων, τα οποία θεωρούνται περιοχές ε-
κτός πολεοδοµικού σχεδιασµού, δεν συνεπάγεται απαλ-
λοτρίωση ιδιοκτησιών στην οριοθετηµένη, ως ζώνη υδα-
τορέµατος, περιοχή. Περαιτέρω ρυθµίζονται ζητήµατα
σχετικά µε την ανάκληση εκκρεµών πράξεων αναλογι-
σµού για εκτάσεις ή τµήµατα εκτάσεων εντός των ανω-
τέρω οριογραµµών. 
β. Επέρχονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην κεί-

µενη νοµοθεσία για την αντιµετώπιση σε γενικότερο επί-
πεδο του φαινοµένου των κατολισθήσεων.  (άρθρο 64)

6. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις οικοδοµικές ά-
δειες και τα αυθαίρετα κτίσµατα. Ειδικότερα, µεταξύ άλ-
λων:
α. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες του Κεντρικού

Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης
(ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.). 
β. Εντάσσεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ-

στηµάτων και ανεµογεννητριών στις κατηγορίες εργα-
σιών για τις οποίες δεν ισχύει το όριο του προϋπολογι-
σµού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για
την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόµη-
σης µικρής κλίµακας ανεξαρτήτως προϋπολογισµού. 
γ. Συνιστάται Επιτροπή για την παρακολούθηση της

λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος ηλεκτρονι-
κής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των µνηµονευόµε-
νων διοικητικών πράξεων και των προβλεπόµενων ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών, καθώς και της αποτελεσµατικής
λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.). Με υ-
πουργική απόφαση καθορίζονται η σύνθεση, η συγκρό-
τηση της ανωτέρω Επιτροπής, η θητεία των µελών αυτής
και λοιπά θέµατα λειτουργίας της. 
δ. Επανακαθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά

για την έκδοση οικοδοµικής άδειας και προέγκρισης αυ-

τής, καθώς και άδειας κατεδάφισης. 
ε. Εξειδικεύονται οι ρυθµίσεις σχετικά µε την απαγό-

ρευση µεταβίβασης δικαιώµατος ή σύστασης εµπράγµα-
του δικαιώµατος σε ακίνητα όπου έχουν συντελεσθεί οι
προβλεπόµενες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρή-
σης σε ρέµατα και ιδίως σε οριοθετηµένα και µη ρέµατα.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρµογή συντελεστή ε-
πιβάρυνσης στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών
µεταξύ της οριογραµµής του ρέµατος και της οικοδοµι-
κής γραµµής.
στ. Παρατείνεται, έως 8-11-2019, η προθεσµία εντός

της οποίας οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων µπορούν να προ-
βούν αυτοβούλως σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτι-
σµάτων τους. Περαιτέρω, προβλέπεται η άµεση κατεδά-
φιση όλων των αυθαιρέτων κτισµάτων και αλλαγών χρή-
σης που εντοπίζονται µετά το πέρας της ανωτέρω προ-
θεσµίας. 
ζ. Επαναπροσδιορίζονται διατάξεις µεταβατικού χαρα-

κτήρα σχετικά µε τους φορείς που αναλαµβάνουν την ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων των Περιφερειακών Συµβου-
λίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), µέχρι την έναρξη λει-
τουργίας αυτών. (άρθρο 65)

7. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις κατεδαφίσεις αυ-
θαιρέτων και προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που: 
α. κατά την κατεδάφιση αυθαιρέτων διαπιστώνεται κά-

ποια από τις µνηµονευόµενες διαφοροποιήσεις στις εν
λόγω κατασκευές, η διαδικασία κατεδάφισης συνεχίζε-
ται απρόσκοπτα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα,
β. οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφι-

σης υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ, ο καταλογι-
σµός σε βάρος του υπόχρεου πραγµατοποιείται µε σχε-
τική απόφαση του αρµόδιου Υπουργού,
γ. ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των Επιθεωρητών του

Τµήµατος Επιθεώρησης Δόµησης και Κατεδαφίσεων και
των τεχνικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί προς τού-
το, για πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, επιτρέπεται, η ανάθεση, µε υ-
πουργική απόφαση, της παροχής υπηρεσιών σε δικηγό-
ρο της επιλογής τους, µε αµοιβή που υπολογίζεται, σύµ-
φωνα µε τα ισχύοντα κατώτερα όρια αµοιβών του Κώδι-
κα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αµοιβής καταβάλλε-
ται, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα και καλύπτεται
µαζί µε τις λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της δια-
δικασίας δαπάνες από τον προϋπολογισµό του φορέα.
Με υπουργική απόφαση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι
όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτό-
µενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής
της αµοιβής και κάθε θέµα σχετικά µε την εφαρµογή των
ανωτέρω. (άρθρο 66)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Τροποποιούνται - συµπληρώνονται συγκεκριµένες δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε ενεργειακά
θέµατα και ειδικότερα, µεταξύ άλλων:

1.α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των όρων
και περιορισµών δόµησης, για τις µνηµονευόµενες περι-
πτώσεις εγκρίσεων δόµησης, έκδοσης οικοδοµικών α-
δειών κ.λπ.
β. Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθµών Α-

νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλε-
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κτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.) από ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού, για κάλυψη ενερ-
γειακών αναγκών των ειδικότερα αναφερόµενων περι-
πτώσεων (κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήµων, σχολι-
κών µονάδων προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας κ.λπ.).

(άρθρα 67, 68)
2. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τη Ρυθµιστι-

κή Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και ειδικότερα:
α. Αναστέλλεται οποιοδήποτε δηµόσιο λειτούργηµα,

συµπεριλαµβανοµένου του δικηγορικού, καθώς και οποι-
αδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα, σε περίπτωση
κτήσης της ιδιότητας µέλους της Ρ.Α.Ε, επαναπροσδιο-
ρίζεται δε η ευθύνη των µελών αυτής.
β. Διενεργείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία

(ν.2190/1994), η πλήρωση θέσεων του διοικητικού και ει-
δικού τεχνικού προσωπικού της Ρ.Α.Ε. και καθορίζεται η
διαδικασία πρόσληψης του Ειδικού Επιστηµονικού Προ-
σωπικού της εν λόγω Αρχής.
γ. Επαναπροσδιορίζεται το περιεχόµενο του Κανονι-

σµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ρ.Α.Ε.
δ. Ρυθµίζεται εκ νέου η διαδικασία έκδοσης οικοδοµι-

κής άδειας νέου κτιρίου, από την 1η-1-2020.
(άρθρα 69, 70)

3.α. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται η διαδικα-
σία ορισµού Ενεργειακών Υπευθύνων σε κτίρια που χρη-
σιµοποιούνται από το Δηµόσιο και τον ευρύτερο Δηµό-
σιο Τοµέα, τα προσόντα και οι αρµοδιότητες αυτών, κα-
θώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
β. Ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας των σταθµών πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
[δυνατότητα σύναψης νέας Σύµβασης Λειτουργικής Ενί-
σχυσης από τους κατόχους των εν λόγω σταθµών, επα-
ναπροσδιορισµός της Τιµής Αναφοράς (Τ.Α.) ανά κατη-
γορία σταθµών, διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών κ.λπ.].
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία «Διαχειρι-

στής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.»
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., πρώην «Λειτουργός Αγοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας Α.Ε.» - Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.), να συνάψει,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, είκοσι
πέντε (25) συµβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισµένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) µε διετή διάρκεια, για να
καλύψει έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό, που προέκυ-
ψαν από τις µνηµονευόµενες αιτίες (µεταφορά µεγάλου
αριθµού εργαζοµένων από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στην ε-
ταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
κ.λπ.).

- Ορίζεται ρητά ότι, η παροχή υπηρεσιών στις ανωτέρω
θέσεις δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή
άλλη αξίωση ή προνόµιο µετά τη λήξη των συµβάσεων.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα στην ανώνυµη εταιρεία ει-

δικού σκοπού µε την επωνυµία «Ηλεκτρική Διασύνδεση
Κρήτης - Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ.» [θυγατρική του Ανε-
ξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.)], να προσλαµβάνει αριθµό εργαζοµένων
που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) όλων των ειδικοτή-
των, µε συµβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ., µίσθωσης έργου ή
έµµισθης εντολής.
Οι ανωτέρω συµβάσεις διέπονται αποκλειστικά από

την εργατική νοµοθεσία που ρυθµίζουν τις σχέσεις ερ-
γοδότη και εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, ανώτατο
δε όριο διάρκειας των συµβάσεων ορίζεται το ένα (1) έ-
τος µετά την ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύν-
δεσης Κρήτης - Αττικής.
Δεν εφαρµόζονται για τις ανωτέρω προσλήψεις οι δια-

τάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του ν.4057/2012
(που απαιτεί προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006), του ν.3429/2005 [για τη διαδικασία πρό-
σληψης σε Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς
(Δ.Ε.Κ.Ο.)] και του ν.2190/1994 [σχετικά µε τη διαγωνι-
στική διαδικασία µέσω Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)].                          (άρθρα 71 - 76)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

1.α. Επιβάλλεται η µέγιστη τιµή του προστίµου (20.000
ευρώ), σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την επιβαλλό-
µενη έγγραφη σύσταση του Προϊσταµένου της αρµόδιας
Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 59 του ν. 4512/2018, για
τις µνηµονευόµενες παραβάσεις (άρθρο 167 του Μεταλ-
λευτικού Κώδικα, ν.δ. 210/1973).
β. Επιτρέπεται η επέµβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις,

χορτολιβαδικές, βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις που
βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδα-
φών, για την εγκατάσταση κέντρων περίθαλψης και φι-
λοξενίας ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και των συνο-
δών αυτών εγκαταστάσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόµε-
να. (άρθρα 77, 78)

2.α. Προβλέπεται ότι, η τήρηση των εµπορικών αποθε-
µάτων των πετρελαιοειδών προϊόντων λαµβάνει χώρα
σε φορολογικές αποθήκες ή/και άλλες εγκαταστάσεις
για τις οποίες έχουν καταβληθεί οι δασµοφορολογικές
επιβαρύνσεις.

- Με κ.υ.α., καθορίζονται οι όροι συνεργασίας µεταξύ
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
και των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, για τον έλεγχο τήρησης των υπο-
χρεώσεων από τους κατόχους αδειών εµπορίας πετρε-
λαιοειδών προϊόντων.

- Επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον
Τελωνειακό Κώδικα (ν.2960/2001) και στο ν.2969/2001 α-
ναφορικά µε την αιθυλική αλκοόλη και τααλκοολούχα
προϊόντα, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων
ανάµειξης βενζίνης µε βιοκαύσιµα.
β. Παρατείνεται µέχρι τις 31-12-2019 (έληξε στις 31-

12-2018), η προθεσµία για την καταβολή της ηµερήσιας
ελεγκτικής αποζηµίωσης (άρθρο 21 παρ. 6α του
ν.4354/2015), στους ελεγκτές των Κλιµακίων Ελέγχου
Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.) (άρ-
θρο 3 του ν. 3335/2005).                (άρθρα 80 - 83)

3.α. Δηµιουργούνται, µε κ.υ.α., στις Περιφέρειες της
χώρας όπου ασκούνται σχετικές δραστηριότητες έρευ-
νας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, Περιφερεια-
κά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια
της Έρευνας και της Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων
και προσδιορίζονται ο σκοπός και οι αρµοδιότητες αυ-
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τών.
β. Η χρηµατοδότηση των ανωτέρω Παρατηρητηρίων

µπορεί να προέρχεται από: i) έσοδα της Ελληνικής Δια-
χειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ.
Α.Ε.), ii) ποσά που πληρώνονται ή διατίθενται στον εκµι-
σθωτή για την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναµικού
και προβλέπονται στις συµβάσεις έρευνας και εκµετάλ-
λευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το Ελληνικό
Δηµόσιο και iii) το Πράσινο Ταµείο.

- Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης στα Παρατηρητή-
ρια, οµάδων εργασίας µε εξειδικευµένο τεχνικό αντικεί-
µενο, στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν και πρόσω-
πα εκτός των µελών του Παρατηρητηρίου, κατά τα ειδι-
κότερα οριζόµενα.

- Με υπουργικές αποφάσεις, συγκροτούνται τα Παρα-
τηρητήρια ανά Περιφέρεια και καθορίζεται η γεωγραφική
περιοχή αναφοράς αυτών, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους.

- Προσδιορίζεται η σύνθεση των Παρατηρητηρίων [εκ-
πρόσωποι ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού, του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., εθνικών ή
τοπικών ινστιτούτων (ΕΑΓΜΕ/ΕΛΚΕΘΕ), επαγγελµατι-
κών συλλόγων και επιµελητηρίων, εκπαιδευτικών ιδρυ-
µάτων, φορέων διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων].             (άρθρο 86)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξειςκαι, σύµφωνα µε
τα στοιχεία του αρµόδιου Υπουργείου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Δαπάνη από τη δηµιουργία και τήρηση, στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικού Μητρώου
Σηµείων Αξιοποίησης Γεωθερµίας.             (άρθρο 16)

2. Δαπάνη από την παράταση, µέχρι τις 31-12-2018,
της καταβολής ηµερήσιας ελεγκτικής αποζηµίωσης (άρ-
θρο 21 παρ. 6α του ν.4354/2015), στους ελεγκτές των
Κλιµακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσί-
µων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.). (άρθρο 83)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιµάται στο ποσό των

225 χιλ. ευρώ περίπου.
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. καταβολή αποζη-

µίωσης στα µέλη της τριµελούς Επιτροπής Αντιµετώπι-
σης Προβληµάτων Αξιοποίησης Γεωθερµικού Δυναµικού
και Διαχείρισης Υδάτων που µπορεί να συνίσταται σε κά-
θε Αποκεντρωµένη Διοίκηση,               (άρθρο 19 παρ.1)
β. πρόσληψη επιστηµονικών συµβούλων ή επιστηµό-

νων, για την υποβοήθηση του έργου έρευνας και εκµε-
τάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού των αρµοδίων υ-
πηρεσιών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. 

(άρθρο 21 παρ. 2)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αµοιβής σε

δικηγόρο που αναλαµβάνει την υπεράσπιση των Επιθεω-
ρητών του Τµήµατος Επιθεώρησης Δόµησης και Κατεδα-
φίσεων και των τεχνικών υπαλλήλων, στην περίπτωση ά-
σκησης ποινικής δίωξης για πράξεις ή παραλείψεις αυ-
τών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

(άρθρο 66) 
5. Απώλεια εσόδων από τη µη είσπραξη: α. τελών για

την αποστολή από τον υποθηκοφύλακα στο αρµόδιο
Γραφείο Κτηµατογράφησης των πράξεων µεταβολών επί
δικαιωµάτων κτηµατογράφησης,     (άρθρο 56 παρ. α)
β. τελών και δικαιωµάτων από τα εκδιδόµενα από τα Υ-

ποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά Γραφεία πιστοποιη-

τικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα για τη συνυποβολή
τους µε την αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος.

(άρθρο 57 παρ. γ, δ)
6. Απώλεια εσόδων λόγω: α. της απαλλαγής που χο-

ρηγείται στις Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε., από κάθε είδους φόρο, τέλος, ή δικαίωµα, όπως ει-
δικότερα ορίζονται στις επιµέρους ρυθµίσεις, (άρθρο 53)
β. της µη υποχρέωσης έκδοσης οικοδοµικής άδειας

αλλά έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ανε-
ξαρτήτως προϋπολογισµού για την εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών συστηµάτων και ανεµογεννητριών.

(άρθρο 65 παρ. 2)
7. Αύξηση εσόδων από την εφαρµογή συντελεστή επι-

βάρυνσης στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών µε-
ταξύ της οριογραµµής του ρέµατος και της οικοδοµικής
γραµµής. (άρθρο 65 παρ. 8) 

8. Ενδεχόµενη πρόσθετη αύξηση εσόδων από την εί-
σπραξη: α. των µισθωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης
γεωθερµικού δυναµικού από µισθωτές, στο πλαίσιο ε-
φαρµογής των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8 παρ. 1 και
23 παρ. 6 και  7),
β. τυχόν επιβαλλόµενων προστίµων σε περίπτωση πα-

ραβάσεων του µισθωτή,                (άρθρα 8 παρ. 1 και 12) 
γ. παραβόλου που καταβάλλεται σε περίπτωση άσκη-

σης ενδίκων µέσων κατά πράξεων του Συντονιστή της Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης, 

(άρθρο 9 παρ.1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 15)
δ. παραβόλου για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης έ-

ρευνας και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού.
(άρθρο 15)

9. Ενδεχόµενη αύξηση δηµοσίων εσόδων, από την εί-
σπραξη των τυχόν επιβαλλόµενων προστίµων, σε περί-
πτωση παράβασης: α. των οικείων διατάξεων του Μεταλ-
λευτικού Κώδικα, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 59 του
ν. 4512/2018, (άρθρο 77)
β. των υποχρεώσεων σχετικά µε την ανάµειξη βενζί-

νης µε βιοκαύσιµα.              [άρθρο 80 παρ. 5 περ. δ)]
Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγµα-

τικά γεγονότα (αριθµός και βαρύτητα παραβάσεων
κ.λπ.).

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
[Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υ-
δρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.), Πράσινο Ταµείο κ.λπ. ],
κατά περίπτωση

1. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού και των προ-
ϋπολογισµών των ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού, καθώς και των
οικείων ν.π.δ.δ., από την κάλυψη του κόστους για την ε-
γκατάσταση κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών
της άγριας πανίδας. (άρθρο 78 παρ. 1) Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (α-
ριθµός εγκαταστάσεων κ.λπ.).

2. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού και των προ-
ϋπολογισµών της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε και του Πράσινου Ταµεί-
ου, από τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων των συ-
νιστώµενων περιφερειακών Παρατηρητηρίων και τη δυ-
νατότητα σύστασης οµάδων εργασίας σε αυτά. 

(άρθρο 86 παρ. 4 και 6) 
3. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων του Πράσινου Ταµείου,

από την είσπραξη των προβλεπόµενων προστίµων λόγω
παράτασης της προθεσµίας κατεδάφισης/αποκατάστα-
σης της αυθαιρεσίας επί των ακινήτων.

(άρθρο 65 παρ. 9α)
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ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού της Ρυθµιστικής Αρχής Ε-
νέργειας (ΡΑΕ) (Ανεξάρτητη Αρχή – Φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)

Αύξηση εσόδων από την είσπραξη των προστίµων που
επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων του υπό
ψήφιση νόµου σχετικά µε την απόκτηση ή αύξηση συµ-
µετοχής σε κάποιον από τους Διαχωρισµένους Διαχειρι-
στές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου και την εχεµύ-
θεια κατά την ανταλλαγή εµπορικά ευαίσθητων πληρο-
φοριών µεταξύ αυτών. (άρθρο 53)

ΙV. Επί του προϋπολογισµού του νοµικού προσώπου
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (Ν.Π.Δ.Δ. – φορέας Γενικής
Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη, από: α. τη δηµιουργία και τήρηση ηλεκτρο-
νικής βάσης, όπου υποβάλλεται το τοπογραφικό διά-
γραµµα γεωµετρικών µεταβολών και εκδίδεται το σχετι-
κό αποδεικτικό, τα οποία προσαρτώνται στο δικόγραφο
αγωγής που ασκείται στις περιπτώσεις διόρθωσης κτη-
µατολογικών εγγραφών,                   (άρθρο 57 παρ. α, β)
β. την πλήρωση των θέσεων του κλάδου Νοµικών,

(άρθρο 58 παρ. 13)
γ. την ένταξη προσωπικού ι.δ.ο.χ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε

κενές οργανικές θέσεις ι.δ.α.χ. του Φορέα. (άρθρο 58
παρ. 16) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται στο πο-
σό των 70 χιλ. ευρώ περίπου ετησίως,
δ. τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την ένταξη

στον συνιστώµενο προσωρινό Κλάδο υπαλλήλων ι.δ.α.χ.
πρώην Υποθηκοφυλακείων, (άρθρο 58 παρ. 17α). Η εν
λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-
νότα και από τον βαθµό πλήρωσης των θέσεων αυτών, ε-
κτιµάται στο ποσό των 500 χιλ. ευρώ περίπου, ετησίως,
ε. την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας δικηγό-

ρων της ΕΚΧΑ ΑΕ που µεταφέρθηκαν στον Φορέα, το ύ-
ψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 9,5 χιλ. ευρώ πε-
ρίπου, ετησίως,                                 (άρθρο 58 παρ. 18)
στ. τη σύναψη µισθώσεων για τη φύλαξη των αρχείων

καταργούµενων Υποθηκοφυλακείων (άρθρο 58 παρ.
32α). Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των 25 χιλ.
ευρώ για το έτος 2019, 360 χιλ. ευρώ για το έτος 2020,
405 χιλ. ευρώ για το έτος 2021 και 105 χιλ. ευρώ για το
έτος 2022,
ζ. τη µεταφορά των συµβάσεων συντήρησης των µη-

χανηµάτων και του εξοπλισµού των καταργούµενων Υ-
ποθηκοφυλακείων, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο πο-
σό των 50 χιλ. ευρώ περίπου ετησίως.

(άρθρο 58 παρ. 32β)
Αντίστοιχα, εξοικονοµείται, κατά περίπτωση, δαπάνη

του Κρατικού Προϋπολογισµού.
2. Εξοικονόµηση δαπάνης από: α. τη µείωση του κό-

στους λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Υποθέσε-
ων Κτηµατογράφησης για διόρθωση στοιχείων, 

(άρθρο 56 παρ. ζ υποπαρ. 1, 3) 
β. τη µη υποχρέωση, εφεξής, καταβολής δηµοτικών

φόρων και τελών. (άρθρο 58 παρ. 24γ) Αντίστοιχα, επέρ-
χεται απώλεια εσόδων των οικείων ο.τ.α. 

3. Αύξηση εσόδων, από: α. την είσπραξη τελών κτηµα-

τογράφησης για τα δικαιώµατα που έχουν περιληφθεί
στα τελικά κτηµατολογικά στοιχεία, η οποία εκτιµάται ό-
τι, µε την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης θα ανέλθει
στο ποσό των 5,4 εκατ. ευρώ. (άρθρο 56 παρ. β) Αντί-
στοιχα, επέρχεται απώλεια δηµοσίων εσόδων το ύψος
της οποίας δεν µπορεί να προσδιοριστεί,
β. την περιέλευση στον ανωτέρω Φορέα των εσόδων

από τα τέλη κτηµατογράφησης των αρχικών εγγραφών
και τα τέλη επιχορήγησης στοιχείων από τη λειτουργία
του Γραφείου Κτηµατολογίου της Πρωτεύουσας. (άρθρο
58 παρ. 4) Το ύψος των εν λόγω εσόδων εκτιµάται στο
ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ περίπου για το έτος 2019,
γ. την είσπραξη τελών για τη χορήγηση πιστοποιητι-

κού κτηµατολογικών εγγραφών.            (άρθρο 58 παρ. 5)

V. Επί του προϋπολογισµού της εταιρείας «Διαχειρι-
στής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.»
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., πρώην Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. / Φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τυχόν σύναψη, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, είκοσι πέ-
ντε είκοσι πέντε (25) συµβάσεων έργου ή εργασίας
ι.δ.ο.χ. µε διετή διάρκεια, για την κάλυψη έκτακτων ανα-
γκών σε προσωπικό και την ως εκ τούτου, αντιµετώπιση
του µισθολογικού κόστους του προσλαµβανόµενου προ-
σωπικού. (άρθρο 75)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιµάται στο ποσό των

740 χιλ. ευρώ περίπου, ετησίως και για το έτος 2019,
στο ποσό των 540 χιλ. ευρώ περίπου.

VI. Επί του προϋπολογισµού της συνιστώµενης Ελλη-
νικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε. / Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον ενταχθεί στο Μητρώο
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης)

1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη από την: α. καταβολή απο-
δοχών στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, τους
ειδικούς συµβούλους και τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Αρ-
χής. (άρθρο 30 παρ. 7 και 10 σε συνδυασµό µε το άρθρο
52) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιµάται, στο πλαίσιο
της εν γένει διοικητικής αναδιάρθρωσης του φορέα, στο
ποσό των 146 χιλ. ευρώ περίπου και ειδικότερα, για το έ-
τος 2019, στο ποσό των 56 χιλ. ευρώ περίπου,
β. καταβολή επιδοµάτων θέσης ευθύνης στους δικαι-

ούχους Προϊσταµένους των συνιστώµενων υπηρεσια-
κών µονάδων της Αρχής, στο βαθµό που αυτές υπερβαί-
νουν αριθµητικά τις υφιστάµενες αντίστοιχες δοµές του
καταργούµενου Ι.Γ.Μ.Ε. (άρθρο 31) Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης εκτιµάται στο ποσό των 38 χιλ. ευρώ περίπου
και ειδικά για το έτος 2019, στο ποσό των 28 χιλ. ευρώ
περίπου,
γ. κάλυψη του µισθολογικού κόστους του Προϊσταµέ-

νου της Νοµικής Υπηρεσίας, του Νοµικού Συµβούλου,
των τριών (3) δικηγόρων και των δύο (2) ασκούµενων δι-
κηγόρων της Αρχής. (άρθρα 38 παρ. 2 σε συνδυασµό µε
το άρθρο 43 παρ. 3) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, η ο-
ποία θα υλοποιείται στο βαθµό πλήρωσης των εν λόγω
θέσεων εκτιµάται στο ποσό των 167 χιλ. ευρώ περίπου,
δ. καταβολή αµοιβής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αρ-
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χής. (άρθρο 52 παρ. 1) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης ε-
κτιµάται στο ποσό των 8,6 χιλ. ευρώ περίπου και ειδικά
για το έτος 2019, στο ποσό των 6,5 χιλ. ευρώ περίπου.

2. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους λει-
τουργίας της Αρχής και συγκεκριµένα, από την τήρηση
ηλεκτρονικών µητρώων, ψηφιακών βάσεων δεδοµένων,
της διαδικτυακής πύλης Εθνικού Μητρώου Καταγραφής
και Παρακολούθησης Γεωθερµικών Σηµείων (ΔΕΜΚΠΑ-
ΓΕΣ) κ.λπ. (άρθρα 16, 17, 26 και 33 - 35) Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.

3. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποδοχών στο Γε-
νικό Διευθυντή και στους ειδικούς συµβούλους της Αρ-
χής που δεν έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου. (άρθρο
30 παρ. 6 και 10) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτά-
ται από την έκδοση σχετικής κ.υ.α.

4. Δαπάνη από τη µετατροπή των θέσεων κατηγορίας
ΔΕ και ΥΕ σε ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα, λόγω της καταβολής
διαφοράς αποδοχών, σε περίπτωση της µε οποιονδήπο-
τε τρόπο κένωσης των εν λόγω µεταφερόµενων θέσεων.

(άρθρο 52 παρ. 9)
5. Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή αποζηµίωσης σε

δέκα (10) αποχωρούντες υπαλλήλους του καταργούµε-
νου Ι.Γ.Μ.Ε., λόγω µείωσης των συνιστώµενων θέσεων
της Αρχής. (άρθρο 52)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό

των 270 χιλ. ευρώ περίπου. 
6. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. σύσταση, νέων

περιφερειακών µονάδων της Αρχής, 
(άρθρα 38 παρ. 3 και 42)

β. πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµέ-
νου χρόνου ή µε σύµβαση έργου, για την κάλυψη έκτα-
κτων, εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ως εκ τού-
του, κάλυψη του µισθολογικού κόστους αυτού. 

(άρθρο 43 παρ. 6)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµα-

τικά γεγονότα (αριθµός συνιστώµενων µονάδων, προ-
σλήψεων κ.λπ.).

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρµάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχεί-
ριση του γεωθερµικού δυναµικού της Χώρας, σύσταση
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ε-
ρευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων διανοµής
φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Δαπάνη από τη δηµιουργία και τήρηση, στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικού Μητρώου
Σηµείων Αξιοποίησης Γεωθερµίας.             (άρθρο 16)

2. Δαπάνη από την παράταση, µέχρι τις 31-12-2018,
της καταβολής ηµερήσιας ελεγκτικής αποζηµίωσης (άρ-
θρο 21 παρ. 6α του ν. 4354/2015), στους ελεγκτές των
Κλιµακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσί-
µων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.). (άρθρο 83)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιµάται στο ποσό των

225 χιλ. ευρώ περίπου.
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. καταβολή αποζη-

µίωσης στα µέλη της τριµελούς Επιτροπής Αντιµετώπι-
σης Προβληµάτων Αξιοποίησης Γεωθερµικού Δυναµικού
και Διαχείρισης Υδάτων που µπορεί να συνίσταται σε κά-
θε Αποκεντρωµένη Διοίκηση,              (άρθρο 19 παρ. 1)
β. πρόσληψη επιστηµονικών συµβούλων ή επιστηµό-

νων, για την υποβοήθηση του έργου έρευνας και εκµε-
τάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού των αρµοδίων υ-
πηρεσιών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. 

(άρθρο 21 παρ. 2)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αµοιβής σε

δικηγόρο που αναλαµβάνει την υπεράσπιση των Επιθεω-
ρητών του Τµήµατος Επιθεώρησης Δόµησης και Κατεδα-
φίσεων και των τεχνικών υπαλλήλων, στην περίπτωση ά-
σκησης ποινικής δίωξης για πράξεις ή παραλείψεις αυ-
τών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(άρθρο 66) 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
5. Απώλεια εσόδων από τη µη είσπραξη: α. τελών για

την αποστολή από τον υποθηκοφύλακα στο αρµόδιο
Γραφείο Κτηµατογράφησης των πράξεων µεταβολών επί
δικαιωµάτων κτηµατογράφησης,        (άρθρο 56 παρ. α)
β. τελών και δικαιωµάτων από τα εκδιδόµενα από τα Υ-

ποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά Γραφεία πιστοποιη-
τικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα για τη συνυποβολή
τους µε την αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος.

(άρθρο 57 παρ. γ, δ)
6. Απώλεια εσόδων λόγω: 
α. της απαλλαγής που χορηγείται στις Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.

και Δ.ΕΠ.Α. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., από κάθε είδους φόρο,
τέλος, ή δικαίωµα, όπως ειδικότερα ορίζονται στις επιµέ-
ρους ρυθµίσεις, (άρθρο 53)
β. της µη υποχρέωσης έκδοσης οικοδοµικής άδειας

αλλά έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ανε-
ξαρτήτως προϋπολογισµού για την εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών συστηµάτων και ανεµογεννητριών.

(άρθρο 65 παρ. 2)
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Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες
πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
[Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υ-
δρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.), Πράσινο Ταµείο κ.λπ. ],
κατά περίπτωση

1. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού και των προ-
ϋπολογισµών των ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού, καθώς και των
οικείων ν.π.δ.δ., από την κάλυψη του κόστους για την ε-
γκατάσταση κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών
της άγριας πανίδας. (άρθρο 78 παρ. 1) Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (α-
ριθµός εγκαταστάσεων κ.λπ.).

2. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού και των προ-
ϋπολογισµών της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε και του Πράσινου Ταµεί-
ου, από τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων των συ-
νιστώµενων περιφερειακών Παρατηρητηρίων και τη δυ-
νατότητα σύστασης οµάδων εργασίας σε αυτά.

(άρθρο 86 παρ. 4 και 6) 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των οικείων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του νοµικού προσώπου
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (Ν.Π.Δ.Δ. – φορέας Γενικής
Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη, από: α. τη δηµιουργία και τήρηση ηλεκτρο-
νικής βάσης, όπου υποβάλλεται το τοπογραφικό διά-
γραµµα γεωµετρικών µεταβολών και εκδίδεται το σχετι-
κό αποδεικτικό, τα οποία προσαρτώνται στο δικόγραφο
αγωγής που ασκείται στις περιπτώσεις διόρθωσης κτη-
µατολογικών εγγραφών,                  (άρθρο 57 παρ. α, β)
β. την πλήρωση των θέσεων του κλάδου Νοµικών, 

(άρθρο 58 παρ. 13)
γ. την ένταξη προσωπικού ι.δ.ο.χ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε

κενές οργανικές θέσεις ι.δ.α.χ. του Φορέα. (άρθρο 58
παρ.16) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται στο πο-
σό των 70 χιλ. ευρώ περίπου ετησίως,
δ. τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την ένταξη

στον συνιστώµενο προσωρινό Κλάδο υπαλλήλων ι.δ.α.χ.
πρώην Υποθηκοφυλακείων, (άρθρο 58 παρ. 17α). Η εν
λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-
νότα και από τον βαθµό πλήρωσης των θέσεων αυτών, ε-
κτιµάται στο ποσό των 500 χιλ. ευρώ περίπου, ετησίως,
ε. την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας δικηγό-

ρων της ΕΚΧΑ ΑΕ που µεταφέρθηκαν στον Φορέα, το ύ-
ψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 9,5 χιλ. ευρώ πε-
ρίπου, ετησίως,                              (άρθρο 58 παρ.18)
στ. τη σύναψη µισθώσεων για τη φύλαξη των αρχείων

καταργούµενων Υποθηκοφυλακείων (άρθρο 58 παρ.
32α). Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των 25 χιλ.
ευρώ για το έτος 2019, 360 χιλ. ευρώ για το έτος 2020,
405 χιλ. ευρώ για το έτος 2021 και 105 χιλ. ευρώ για το
έτος 2022,
ζ. τη µεταφορά των συµβάσεων συντήρησης των µη-

χανηµάτων και του εξοπλισµού των καταργούµενων Υ-

ποθηκοφυλακείων, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο πο-
σό των 50 χιλ. ευρώ περίπου ετησίως. 

(άρθρο 58 παρ. 32β)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισµού του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.. 

V. Επί του προϋπολογισµού της εταιρείας «Διαχειρι-
στής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.»
(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., πρώην Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. / Φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τυχόν σύναψη, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, είκοσι πέ-
ντε είκοσι πέντε (25) συµβάσεων έργου ή εργασίας
ι.δ.ο.χ. µε διετή διάρκεια, για την κάλυψη έκτακτων ανα-
γκών σε προσωπικό και την ως εκ τούτου, αντιµετώπιση
του µισθολογικού κόστους του προσλαµβανόµενου προ-
σωπικού. (άρθρο 75)
Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο

ποσό των 740 χιλ. ευρώ περίπου, ετησίως και για το έτος
2019, στο ποσό των 540 χιλ. ευρώ περίπου, θα αντιµετω-
πίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

VI. Επί του προϋπολογισµού της συνιστώµενης Ελλη-
νικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε. / Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον ενταχθεί στο Μητρώο
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης)

1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη από την: α. καταβολή απο-
δοχών στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, τους
ειδικούς συµβούλους και τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Αρ-
χής. (άρθρο 30 παρ. 7 και 10 σε συνδυασµό µε το άρθρο
52) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιµάται, στο πλαίσιο
της εν γένει διοικητικής αναδιάρθρωσης του φορέα, στο
ποσό των 146 χιλ. ευρώ περίπου και ειδικότερα, για το έ-
τος 2019, στο ποσό των 56 χιλ. ευρώ περίπου,
β. καταβολή επιδοµάτων θέσης ευθύνης στους δικαι-

ούχους Προϊσταµένους των συνιστώµενων υπηρεσια-
κών µονάδων της Αρχής, στο βαθµό που αυτές υπερβαί-
νουν αριθµητικά τις υφιστάµενες αντίστοιχες δοµές του
καταργούµενου Ι.Γ.Μ.Ε. (άρθρο 31) Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης εκτιµάται στο ποσό των 38 χιλ. ευρώ περίπου
και ειδικά για το έτος 2019, στο ποσό των 28 χιλ. ευρώ
περίπου,
γ. κάλυψη του µισθολογικού κόστους του Προϊσταµέ-

νου της Νοµικής Υπηρεσίας, του Νοµικού Συµβούλου,
των τριών (3) δικηγόρων και των δύο (2) ασκούµενων δι-
κηγόρων της Αρχής. (άρθρα 38 παρ. 2 σε συνδυασµό µε
το άρθρο 43 παρ. 3) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, η ο-
ποία θα υλοποιείται στο βαθµό πλήρωσης των εν λόγω
θέσεων εκτιµάται στο ποσό των 167 χιλ. ευρώ περίπου,
δ. καταβολή αµοιβής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αρ-

χής. (άρθρο 52 παρ. 1) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης ε-
κτιµάται στο ποσό των 8,6 χιλ. ευρώ περίπου και ειδικά
για το έτος 2019, στο ποσό των 6,5 χιλ. ευρώ περίπου.

2. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους λει-
τουργίας της Αρχής και συγκεκριµένα, από την τήρηση
ηλεκτρονικών µητρώων, ψηφιακών βάσεων δεδοµένων,
της διαδικτυακής πύλης Εθνικού Μητρώου Καταγραφής
και Παρακολούθησης Γεωθερµικών Σηµείων (ΔΕΜΚΠΑ-
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ΓΕΣ) κ.λπ. (άρθρα 16, 17, 26 και 33 - 35) Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.

3. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποδοχών στο Γε-
νικό Διευθυντή και στους ειδικούς συµβούλους της Αρ-
χής που δεν έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου. (άρθρο
30 παρ. 6 και 10) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτά-
ται από την έκδοση σχετικής κ.υ.α..

4. Δαπάνη από τη µετατροπή των θέσεων κατηγορίας
ΔΕ και ΥΕ σε ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα, λόγω της καταβολής
διαφοράς αποδοχών, σε περίπτωση της µε οποιονδήπο-
τε τρόπο κένωσης των εν λόγω µεταφερόµενων θέσεων. 

(άρθρο 52 παρ. 9)
5. Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή αποζηµίωσης σε

δέκα (10) αποχωρούντες υπαλλήλους του καταργούµε-
νου Ι.Γ.Μ.Ε., λόγω µείωσης των συνιστώµενων θέσεων
της Αρχής. (άρθρο 52)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό

των 270 χιλ. ευρώ περίπου. 
6. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. σύσταση, νέων

περιφερειακών µονάδων της Αρχής, 
(άρθρα 38 παρ. 3 και 42)

β. πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµέ-
νου χρόνου ή µε σύµβαση έργου, για την κάλυψη έκτα-
κτων, εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ως εκ τού-
του, κάλυψη του µισθολογικού κόστους αυτού.

(άρθρο 43 παρ. 6)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµα-

τικά γεγονότα (αριθµός συνιστώµενων µονάδων, προ-
σλήψεων κ.λπ.).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισµού της συνιστώµενης Αρχής.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Γ. Σταθάκης

169



 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

«Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, 

σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός 

διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» 

ΜΕΡΟΣ Α’  

ΈΡΕΥΝΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

 

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της  

γεωθερμικής ενέργειας, στην κατεύθυνση της συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη 

των τοπικών κοινωνιών και στη δημιουργία πυρήνων οικονομικής δραστηριότητας.  

 

 

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 

Τα κυριότερα εκ των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζονται με τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις είναι τα ακόλουθα: 
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• Προστασία της πολιτείας και των επενδυτών κατόπιν τροποποίησης της 

σχετικής κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης για τις διαγωνιστικές 

διαδικασίες στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος.  

• Για τις χαμηλές θερμοκρασίες ο ισχύων νόμος 3175/2003 προβλέπει την 

ολοκλήρωση της έρευνας για την πλήρη γνώση ενός γεωθερμικού πεδίου και 

το χαρακτηρισμό του ως «βεβαιωμένου πεδίου», και στη συνέχεια τις 

εργασίες για τη διαχείριση του πεδίου με τελικό σκοπό την αξιοποίησή του. 

Όμως ο χαρακτηρισμός ενός πεδίου ως  «βεβαιωμένο» είναι πλασματικός 

αφού στην ουσία πρόκειται για πεδίο με βεβαιωμένα χαρακτηριστικά. 

Επίσης αναζητείται διαχειριστής ο οποίος θα διαθέσει σημαντικά κεφάλαια 

για την υποδομή, ώστε να πραγματοποιηθούν επενδύσεις. Αυτό το σχήμα, 

μετά από 15 χρόνια, δεν είχε επιτυχία αφού το επενδυτικό ρίσκο είναι 

ιδιαίτερα υψηλό. Τέλος,  στη πράξη σήμερα  δεν γίνεται διαχείριση σε 

κανένα πεδίο.   

• Αξιοποίηση της απορριπτόμενης ενέργειας κατά την αξιοποίηση των 

ιαματικών πόρων 

 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων. 

 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δίδονται λύσεις στα προαναφερόμενα προβλήματα 

ιδιαίτερα δε επιδιώκονται οι εξής στόχοι:  

 Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου  

 Η γεωθερμία, χαμηλής θερμοκρασίας να είναι ευκολότερα προσιτή στους 

ενδιαφερόμενους.  

 Η διασφάλιση ορθής διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο, επομένως η αειφορία του. 

 Η προσέλκυση επενδυτών  

 Η νομιμοποίηση χρηστών ανταγωνιστικών χρήσεων 
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1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει 

άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε 

τον λόγο της επιρροής. 

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες 

που ασχολούνται με την έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού και 

άμεσα ή έμμεσα τις τοπικές κοινωνίες. 

 

2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του 

ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα. 

Το βασικό νομοθέτημα  για την έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού 

είναι ο ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 207). 
 

2.2. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει 

να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά 

την εφαρμογή της. 

 

Άρθρο 2 παρ. 3 : 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα χαρακτηριστικά προκειμένου μια 

περιοχή να χαρακτηρισθεί ως γεωθερμικό πεδίο ή ως περιοχή γεωθερμικού 

ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 5 παρ. 6: 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι 

ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 

1 δικαιωμάτων.  

Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:  

(α) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, 

(β) τα κριτήρια επιλογής του μισθωτή και την προτεραιότητά τους, 

(γ) τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, 
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(δ) τον καθορισμό της ιδιότητας των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των 

προσφορών, 

(ε) τα δικαιολογητικά και προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι 

υποψήφιοι μισθωτές, 

(στ) τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και 

προκειμένου για το προϊόν οφείλει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόμενης 

ενέργειας ή του ενεργειακού περιεχομένου,  

(ζ) τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές, 

(η) τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, 

(θ) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της 

σύμβασης, κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύμβασης. 

Άρθρο 6 παρ. 8: 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι 

ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 

1 δικαιωμάτων.  

Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:  

α) θέματα σχετικά με τις ενέργειες της αποκεντρωμένης διοίκησης για τη διαχείριση 

των πεδίων, όπως την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών ανά γεωθερμικό πεδίο,  

(β) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και της 

δημόσιας πρόκλησης, 

(γ) τα κριτήρια επιλογής του μισθωτή και την προτεραιότητά τους, 

(δ) τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης,  

(ε) τον καθορισμό της ιδιότητας των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των 

προσφορών, 

(στ) τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι 

υποψήφιοι μισθωτές,  

(ζ) τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων καθώς και 

για το προϊόν, το οποίο πρέπει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόμενης ενέργειας 

ή του ενεργειακού περιεχομένου, 

(η) τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές,  

(θ) τους ειδικότερους όρους της σύμβασης,  

(ι) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της 

σύμβασης, της κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και της λύσης της σύμβασης.  

Άρθρο 7 παρ. 3: 

Με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες αναφορικά με τις απαιτήσεις των στοιχείων που 

πρέπει να περιλαμβάνονται i) στις ετήσιες ενημερώσεις της παρ.1 ii) στα σχέδια 
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ανάπτυξης της παρ. 2α και 2β , μεταξύ των οποίων οφείλουν να είναι η επέκταση 

των περιοχών εκμετάλλευσης και η αλλαγή του αξιοποιήσιμου δυναμικού ανά 

περιοχή. 

Άρθρο 8 παρ. 1: 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται όλοι οι 

ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες που αφορούν τον υπολογισμό, την καταβολή και 

τη διάθεση των μισθωμάτων. 

Άρθρο 11: 

Η ρύθμιση των όρων, του τρόπου διενέργειας γεωθερμικών εργασιών και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια  από  πλευράς  ορθολογικής  δραστηριότητας, υγιεινής  

και  ασφάλειας εργαζομένων και περιοίκων καθώς και για την προστασία του 

περιβάλλοντος διέπονται από τον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών, ο οποίος 

εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Άρθρο 13 παρ.2: 

Με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας  ρυθμίζονται  οι  

ειδικότεροι  όροι, προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία 

για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων 

θέρμανσης ή ψύξης χώρων µέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των 

γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν 

χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.  

Άρθρο 14 παρ.1, 2: 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και 

εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού. 

Με όμοια απόφαση μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη 

ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης − ψύξης.  

Άρθρο 15 παρ.1, 2: 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και 

αναπροσαρμόζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη 

χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

παρόντος, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης οιασδήποτε προσφυγής 

ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων από τα ως άνω παράβολα που καθορίζεται 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

δύναται να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών των αρμοδίων θεματικών υπηρεσιών 

για την αξιοποίηση της γεωθερμίας. 

Άρθρο 16 παρ.6: 
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τις 

υπηρεσίες, τη δημοσιότητα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον τρόπο και τους 

όρους ή τους περιορισμούς πρόσβασης στα δεδομένα της ΔΕΜΣΑΓΕ. 

Άρθρο 17 παρ.4: 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τις 

υπηρεσίες, τη δημοσιότητα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον τρόπο και τους 

όρους ή τους περιορισμούς πρόσβασης στα δεδομένα του μητρώου (ΕΜΚΠΑΓΕΣ). 

Άρθρο 18 παρ.2: 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού 

είναι δυνατό να ρυθμίζονται ειδικότερα κατά περίπτωση ζητήματα που αφορούν 

την δίαιτα, την παροχή ή την ποιότητα του ύδατος αναγνωρισμένων φυσικών 

πόρων. 

Άρθρο 22: 

Στην περίπτωση σύνταξης οποιουδήποτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο 

αφορά σε συμβάσεις εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και 

διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει έρευνας και εκμετάλλευσης 

δημόσιων μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, τα δικαιώματα των 

συμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τρίτου και οι αμοιβές 

των δικηγόρων δεν δύνανται, στις περιπτώσεις αναλογικού καθορισμού αυτών, να 

υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προ ΦΠΑ ή το ποσό των 

οκτακοσίων (800) ευρώ προ ΦΠΑ σε κάθε άλλη περίπτωση. Για κάθε εγγραφή ή 

καταχώρηση σύστασης ή μεταβίβασης ή άρσης ή διαγραφής εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή 

κτηματολόγιο, αναφορικά με τα συμβολαιογραφικά έγγραφα του προηγούμενου 

εδαφίου, τα δικαιώματα του κτηματολογίου και των εμμίσθων ή αμίσθων 

υποθηκοφυλάκων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ 

προ ΦΠΑ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, επιβάρυνσης ή τέλους. Τα 

ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση. 

 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 

τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού. 
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3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγορά. 

 

Επίδραση μέσω της απλοποίησης της διαδικασίας εκμίσθωσης στα τοπικού 

ενδιαφέροντος πεδία. 

 

3.3 Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

εθνική οικονομία  

 

Το βελτιωμένο και εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο, με σταθερούς όρους και 

απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών συνεπάγεται ευνοϊκό περιβάλλον 

για την προσέλκυση επενδύσεων. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι θα  υπάρξει έμμεσο 

όφελος στην εθνική οικονομία, λόγω της αύξησης της απασχόλησης, που θα 

προέλθει από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή την επέκταση των υφισταμένων. 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά. 

 

Με τις επιμέρους ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου διασφαλίζεται η ορθολογική 

αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του 

φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα των γεωθερμικών πόρων, 

την ασφάλεια των εργασιών και την κοινωνική αποδοχή της σχετικής 

δραστηριότητας. 

 

4.2 Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες. 

 

Στο άρθρο 6 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι η εκμίσθωση της έρευνας 

και της εκμετάλλευσης μπορεί να γίνεται και μετά από δημόσια πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατόπιν αίτησης ενδιαφερομένου. 
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5. Αρμοδιότητα 

5.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας. 

 

 Υπουργείο Εσωτερικών, για θέματα Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

 Υπουργείο Οικονομικών, για θέματα παραβόλων, τελών, μισθωμάτων κλπ 

 Υπουργείο Τουρισμού, για θέματα που αφορούν τους ιαματικούς πόρους 

 

5.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης 

ρύθμισης. 

 

 Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος 

Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ 

 Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών  

 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 Υπουργείο Τουρισμού 

 Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης 

 
5.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 

κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

 Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών 

Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ. 

 Τα Τμήματα Επιθεωρήσεων Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος 

Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ 

 Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

 Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών 

 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.  
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6. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

6.1 Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη 

σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της 

Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.). 

 

Για τη σύνταξη του σχεδίου τηρήθηκαν οι οδηγίες της ΚΕ.Ν.Ε.  

 

 

6.2 Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

Α. Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3498/2006 (Α’ 230): 

1. Ο πρώτος ορισμού του άρθρου 1  

2. H παρ. 1 του άρθρου 2 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 3  

4. Το άρθρο 5 (προστίθεται παράγραφος 1α και 4) 

5. Το άρθρο 6 (προστίθεται παράγραφος 5) 

6. Το άρθρο 10 ( αντικαθίσταται η περίπτωση 6) της παρ. 1 

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3498/2006 (διαγράφεται 

φράση)  

 

Β. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3498/2006 (Α’ 230): 

2. Τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 3175/2003 (Α’ 207). 

 

7. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 
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7.1 Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, 

και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη. 

 

Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 19.7.2018 έως και 

09.08.2018 στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας . 

 

7.2 Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας 

επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της 

προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της 

 

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αναφέρονται σε ξεχωριστή έκθεση, λόγω του 

πλήθους των σχολίων που υποβλήθηκαν. 

 

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 

8. Γενική Αξιολόγηση 

8.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει 

κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου. 

 

Στο άρθρο 24 περιλαμβάνονται τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3948/2006 

«Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις», προκειμένου να 

εναρμονιστούν με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Με το νομοσχέδιο συστήνεται νέα γεωλογική υπηρεσία με την επωνυμία «Ελληνική 

Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.). Σκοπός της είναι η 

έρευνα και η επιστημονική παρακολούθηση γεωλογικών και μεταλλευτικών 

ζητημάτων, η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων σε θέματα γεωλογίας, 

υδρογεωλογίας, γεωθερμίας, ορυκτού πλούτου της χώρας, και γεωπεριβάλλοντος 

με δυνατότητα να αναλάβει νέες ελεγκτικές, εποπτικές και ρυθμιστικές 

αρμοδιότητες. Συστήνεται ως Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου να εξασφαλιστεί ο δημόσιος 

χαρακτήρας της, επ’ ωφελεία του κράτους, της κοινωνίας και των πολιτών αλλά και 

να διασφαλιστεί η άσκηση υψηλής κρατικής εποπτείας και η κυριότητα των 

δεδομένων από το Δημόσιο.  

Η Αρχή έχει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

1. Γεωλογικές χαρτογραφήσεις και εφαρμογές τους, τεχνική γεωλογία και 

εφαρμοσμένη γεωφυσική. 

2. Υδρογεωλογία και υδρολογία , γεωθερμία και ιαματικοί φυσικοί πόροι. 

3. Κοιτασματολογική και μεταλλευτική έρευνα, ορυκτολογία, πετρογραφία, 

γεωχημεία  περιβάλλοντος, ορυκτές πρώτες ύλες και μεταλλουργία. 

4. Διαχείριση, πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. 

Η Αρχή είναι φορέας του δημοσίου τομέα, παρέχει υπηρεσίες ανταποδοτικού 

χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ. 

Ο φορέας σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως χρηματοδοτούμενος από το ΥΠΕΝ, ενώ 

προβλέφθηκαν αυτοχρηματοδοτούμενοι πόροι για κάλυψη δαπανών του (ΕΣΠΑ, 

ΠΔΕ, Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε.). 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: 
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1. Η Αρχή διοικείται από το Δ.Σ και τον Γενικό Διευθυντή. Διαθέτει μια Κεντρική 

Υπηρεσία με έξι (6) Διευθύνσεις και αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες οι οποίες 

υπάγονται απευθείας στο Γ.Δ., καθώς και  τις Περιφερειακές Μονάδες ανά την 

επικράτεια.  

Συστήνονται δύο (2) θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, εκ των οποίων ένας 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων και ένας Οικονομικών,  220 οργανικές 

θέσεις προσωπικού, πέντε (5) θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής και τρεις (3) θέσεις 

ειδικών συμβούλων. 

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και συνεχής παροχή των υπηρεσιών 

της Αρχής έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την αξιοποίηση του υφιστάμενου 

προσωπικού του ΙΓΜΕ. Έτσι, το προσωπικό  προστατεύεται και μεταφέρεται στην 

Αρχή. Επιπλέον, η σημερινή διοίκηση μεταφέρεται ως μεταβατική μέχρι το διορισμό 

νέας, σύμφωνα με το ν.4369/2016 (Α’ 33).  

Επίσης, προβλέφθηκε η μεταφορά του υλικοτεχνικού και εργαστηριακού 

εξοπλισμού καθώς και των βάσεων δεδομένων του ΙΓΜΕ στο Ελληνικό Δημόσιο και 

η αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους από τη νέα Αρχή. 

3. Επιπλέον, έχει υπάρξει πρόνοια  για τη διασφάλιση της συνέχειας των τρεχουσών  

και υπολειπόμενων συμβάσεων, έργων και προγραμμάτων του ΙΓΜΕ από την 

ΕΑΓΜΕ. 

4. Παράλληλα, προβλέφθηκε ειδική διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης του ΙΓΜΕ 

και προστασίας των δικαιωμάτων των δανειστών του ΙΓΜΕ με σεβασμό σε όσους 

έχουν τελεσίδικες και εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις και με διασφάλιση της 

δυνατότητας αποπληρωμής τους. 
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

1. Αναγκαιότητα 

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  διαπιστώθηκε ότι όλες 

οι γεωλογικές υπηρεσίες της Ευρώπης είναι φορείς του δημοσίου τομέα και τα 

αντικείμενα της ενασχόλησής τους είναι με σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω:  

1. Θέματα υδρογεωλογίας, καταγραφή αποτύπωση, αξιολόγηση ποιότητας και 

ποσότητας υδάτων, 

2. Βασική γεωλογική χαρτογράφηση και τεχνική γεωλογία, 

3. Διαχείριση γεωλογικών κινδύνων, φυσικών και ανθρωπογενών (με πρόληψη, 

αντιμετώπιση και μελέτες επιπτώσεων), 

4. Γεωθερμία, έρευνα, μελέτη και παρακολούθηση πεδίων, 

5. Διαχείριση και διάθεση γεωδεδομένων,  

6. Γεωχημεία,  και τεχνικές προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος 

από γεωλογικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες,  

7. Έρευνα ορυκτών πόρων για την οικονομική και ενεργειακή αξιοποίηση του 

υπεδάφους, αλλά και αξιοποίηση παραπροϊόντων μεταλλείων και 

λατομείων. 

Η νέα Αρχή, που φιλοδοξεί να κινείται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι στην 

κατεύθυνση της υιοθέτησης των προτεραιοτήτων των υπόλοιπων γεωλογικών 

φορέων. Δημιουργήθηκε η ανάγκη ύπαρξης νέων αρμοδιοτήτων που έχουν εγγενή 

ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα και απαιτούν την παρέμβαση των 

οργάνων της πολιτείας και την ανάληψη από αυτά, νέων αρμοδιοτήτων, όπως για 

παράδειγμα στην ρύθμιση νέων μορφών ενέργειας όπως είναι η γεωθερμία, ή στην 

διαχείριση και εποπτεία γεωλογικών κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες 

και κατολισθήσεις κ.α. και εν γένει, στον έλεγχο κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας 

στο υπέδαφος και στους υπόγειους υδάτινους πόρους. Είναι γνωστό σε όλους ότι η 

συχνότητα εμφάνισης των φαινομένων αυτών έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα 

τελευταία χρόνια  και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη 

περιουσία είναι πολύ μεγάλης κλίμακας. Επομένως καθίσταται κρίσιμο και επείγον 

να καλυφθεί ως αντικείμενο από το μοναδικό φορέα της χώρας που μπορεί να το 

προσεγγίσει συνολικά και εκτός από την καταγραφή να παρακολουθεί την εξέλιξη 
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των φαινομένων και να συμβουλεύει τους αρμόδιους φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

Οι προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης αξιολογούμενης ρύθμισης 

αναμένεται μεταξύ άλλων να επιφέρουν εκσυγχρονισμό των γεωλογικών 

υπηρεσιών του Κράτους, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια όσον 

αφορά τη γεωλογική πληροφορία.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι ορατή η ανάγκη διαφοροποίησης της 

κρατικής δράσης με νέο σύγχρονο φορέα πιο ευέλικτο, με εμπλουτισμό 

αρμοδιοτήτων  και την ανάληψη νέων ρόλων. 

 

2. Καταλληλότητα 

Για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης μεταρρύθμισης απαιτείται η έκδοση 

δευτερογενούς δικαίου, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων. Ωστόσο, το 

μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων, ιδίως όσον αφορά την λειτουργία της νέας Αρχής 

και την άσκηση αρμοδιοτήτων, είναι αμέσου εφαρμογής.  

Προβλέπονται νέες σύγχρονες αρμοδιότητες, σε πολλά περισσότερα διαφορετικά 

πεδία αιχμής γεωλογικού ενδιαφέροντος.  

Άμεση δραστηριοποίηση σε νέα και σύγχρονα γεωλογικά πεδία αιχμής, 

εναρμονισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Άμεση χρήση τεχνογνωσίας, εξοπλισμού και βάσεων δεδομένων του ΙΓΜΕ και του 

έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού του. 

Άμεσα σε λειτουργία μια σύγχρονη και ευέλικτη δημόσια υπηρεσία, με 

επικαιροποιημένο οργανόγραμμα και νέες μορφές οριζόντιας οργάνωσης ομάδων 

εργασίας με παράλληλα καθήκοντα. 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για το εκσυγχρονισμό 

της κρατικής δράσης σε πλειάδα διαφορετικών νέων ανταγωνιστικών πεδίων από 

την προφύλαξη και προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών μέσω της 

διαχείρισης γεωλογικών κινδύνων, μέχρι την αξιοποίηση νέων γεωλογικών μορφών 

ενέργειας, όπως υπόγειας βιοενέργειας, γεωθερμίας. Η νέα Αρχή είναι απαραίτητη 

υπηρεσία για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη γεωθερμία. 
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Εξοικονομούνται πόροι μέσω της αποκατάστασης περιοχών μεταλλευτικής 

εκμετάλλευσης αλλά και μέσω της ανάπτυξης τεχνικών αξιοποίησης κοιτασμάτων 

και παραπροϊόντων εκμετάλλευσης, ορυκτών καυσίμων με πολλαπλά οφέλη στην 

οικονομία, ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας, νέες αγορές, αυξάνοντας την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ορυκτών πρώτων υλών, μειώνοντας την 

επιβάρυνση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, της απώλειας περιουσίας από 

γεωλογικές καταστροφές, το διοικητικό βάρος για την επιχειρηματικότητα αλλά και 

διασφαλίζοντας την διαφάνεια, την ασφάλεια και την ταχύτητα των συναλλαγών.  

Η Αρχή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως χρηματοδοτούμενη από το κράτος, με 

πόρους όμως αυτοχρηματοδότησης για κάλυψη των πρόσθετων αναγκών της και 

δυνατότητα διαχείρισης ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων. 

Δημιουργείται ειδικός ερευνητικός λογαριασμός για την χρηματοδότηση Έρευνας 

και Ανάπτυξης πεδίων γεωλογικών εφαρμογών. 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

Θεσμοθετείται η ολοκληρωμένη παροχή γεωλογικών, υδρογεωλογικών και 

μεταλλευτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη.  

Η νέα Αρχή, που συστήνεται, θα συνεργαστεί στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

στο κομμάτι της πρόληψης, καταγραφής και αντιμετώπισης των γεωλογικών 

κινδύνων (πλημμυρών, κατολισθήσεων κ.α.) και θα ενταχθεί ως άκρως χρήσιμη 

υπηρεσία, στην οργάνωσης της πολιτικής προστασίας της χώρας. 

  

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

Οι συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης ως προς το φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον θεωρούνται άκρως θετικές.  

Επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος με τις 

αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Αρχής.  

Αναβαθμίζεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω ανάπτυξης νέων 

τεχνικών πρόληψης, καταγραφής και διαχείρισης γεωλογικών κινδύνων φυσικών 

και ανθρωπογενών. Αναπτύσσονται νέες και σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης 

του φυσικού περιβάλλοντος που έχει αλλοιωθεί από τη μεταλλευτική 

δραστηριότητα. 
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 Η νέα Αρχή αναλαμβάνει τον ρόλο του κεντρικού ελεγκτικού και εργαστηριακού 

βραχίονα του κράτους, προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες περιβαλλοντικού 

ελέγχου και επιθεώρησης, τόσο προς τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και στις κατά τόπους Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ.  

Ελέγχεται και αναβαθμίζεται η ποιότητα του υπεδάφους και των υπόγειων 

υδάτινων πόρων. 

Τηρείται εθνικό μητρώο γεωθερμικών σημείων, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενισχύεται η αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της 

δημόσιας διοίκησης. Η νέα Αρχή διαρθρώνεται σε κεντρική και περιφερειακές 

μονάδες, προς εξυπηρέτηση του συνόλου της επικράτειας. Όχι μόνο διασφαλίζεται 

ο δημόσιος χαρακτήρας της Αρχής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αλλά 

θωρακίζεται με την μορφή ΝΠΔΔ.  

Αλλάζει η στόχευση και η λειτουργία της Αρχής, από ιδιωτική επιχείρηση του 

Δημοσίου, σε Δημόσια Αρχή επ’ ωφελεία του Κράτους και της Κοινωνίας.  

Η μεγάλη τομή της ρύθμισης είναι η θέσπιση ενός σύγχρονου και ορθολογικού 

τρόπου οργάνωσης μιας νέας γεωλογικής υπηρεσίας του Κράτους, με βάση τα 

πρότυπα του 21ου αιώνα και των κοινών ευρωπαϊκών παραδειγμάτων. 

 

7. Αρμοδιότητα 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» θα τελεί υπό 

την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

Για τη σύνταξη του σχεδίου τηρήθηκαν οι οδηγίες της ΚΕΝΕ.  

 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή- Διαβούλευση 
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Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 5/10/2018 έως και 

15/10/2018 στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας . 

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αναφέρονται σε ξεχωριστή έκθεση, λόγω του 

πλήθους των σχολίων που υποβλήθηκαν. 
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Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης 

 

Επισπεύδων Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Είδος Διαβούλευσης Σχέδιο Νόμου 

Τίτλος 

Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του 

γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και άλλες 

διατάξεις 

Έναρξη Διαβούλευσης  19 Ιουλίου 2018, 12:30 

Λήξη Διαβούλευσης 9 Αυγούστου 2018 , 15:00 

Δικτυακός Τόπος Ανάρτησης http://www.opengov.gr/minenv/?p=9454 

Πλήθος Άρθρων Σχεδίου Νόμου 24 

Πλήθος Σχολίων Διαβούλευσης 76 

Αριθμός Σχολιαστών 24 

 
 

Β. Σχόλια επί του Σχεδίου Νόμου 

Στις 19 Ιουλίου 2018 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε το ως άνω 

σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου αφορά την αναθεώρηση 

του  θεσμικού πλαισίου για την έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του 

γεωθερμικού δυναμικού της χώρας. Η διαδικασία της διαβούλευσης, 

ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου 2018. 

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του Διαδικτυακού Τόπου Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (http://www.opengov.gr/minenv/?p=9454) συνολικά 76 σχόλια, τα οποία 

αποτελούσαν γενικές και ειδικές απόψεις και προτάσεις φυσικών προσώπων, 

νομικών προσώπων και φορέων. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες 

στη διαδικασία της διαβούλευσης και το σύνολο των σχολίων που ανήρτησαν.  
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Πίνακας 1: Συμμετέχοντες στη Δημόσια Διαβούλευση 

α/α Συμμετέχοντες 
Σύνολο 
Σχολίων 

1 Geothermal Power 1 

2 Naturefriends Greece 1 

3 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 7 

4 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ  1 

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 8 

6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1 

7 Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 19 

8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 8 

9 Λοιποί Συμμετέχοντες 30 

Σύνολο 76 
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Πίνακας 2: Σύνολο σχολίων κατ’ άρθρο 

Άρθρο - Τίτλος Σύνολο Σχολίων 

Α. Αναρτήσεις στον ιστότοπο www.opengov.gr 

Άρθρο 1 - Σκοπός 6 

Άρθρο 2 - Ορισμοί 6 

Άρθρο 3 -Εφαρµοζόμενες διατάξεις 3 

Άρθρο 4-Αρμοδιότητα άσκησης των δικαιωμάτων έρευνας, 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού 

9 

Άρθρο 5-Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και 
διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία εθνικού 
ενδιαφέροντος και τις μη χαρακτηρισμένες περιοχές 

11 

Άρθρο 6-Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και 
διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού 
ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ 

6 

Άρθρο 7-Σχέδιο Ανάπτυξης 3 

Άρθρο 8-Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικού 
δυναμικού 

6 

Άρθρο 9-Διοικητικά και Ένδικα Βοηθήματα 1 

Άρθρο 10-Εκχώρηση μισθωτικών δικαιωμάτων 0 

Άρθρο 11-Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών 1 

Άρθρο 12-Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 0 

Άρθρο 13-Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης 4 

Άρθρο 14-Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας 2 

Άρθρο 15-Παράβολα 1 

Άρθρο 16-Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης 
Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ) 

1 

Άρθρο 17 -Σύσταση Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και 
Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ) 

2 

Άρθρο 18-Ιαματική Χρήση Γεωθερμικού Δυναμικού 2 

Άρθρο 19-Σύσταση Επιτροπής  Αντιμετώπισης Προβλημάτων 2 

Άρθρο 20-Εντοπισμός υδρογονανθράκων 1 

Άρθρο 21-Σύσταση Τμημάτων Γεωθερμίας 3 

Άρθρο 22-Καθορισμός των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων 
κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εκμίσθωσης των δικαιωμάτων 
έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού 
και εν γένει δημόσιων μεταλλευτικών και λατομικών χώρων 

1 

Άρθρο 23-Μεταβατικές διατάξεις 5 

Άρθρο 24-Τροποποιούμενες και καταργούµενες διατάξεις 0 
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Με αφορμή τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης δημόσιας διαβούλευσης, το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδοκιμάζει τη συμμετοχή και εκφράζει 

την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι μέσα από ανοιχτές διαδικασίες, οι οποίες 

δεν περιορίστηκαν μόνο στην υποβολή των σχολίων, αλλά περιλάμβαναν και 

συνεχείς επαφές με τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς, δόθηκε 

η ευκαιρία να εμπλουτιστεί και να βελτιωθεί το σχέδιο νόμου.  

Με τη δημόσια διαβούλευση δόθηκε η ευκαιρία στους πολίτες και τους φορείς να 

συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του σχεδίου νόμου, που αποτελεί απαίτηση σε ένα 

κράτος δημοκρατίας το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη με βάση και τη γνώμη της 

κοινωνίας. 

Τα σχόλια αξιολογήθηκαν προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές τροποποιήσεις επί 

του σχεδίου νόμου. 

Στην ενότητα Γ γίνεται παρουσίαση και επεξεργασία των σχολίων που υποβλήθηκαν 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Διαδικτυακού Τόπου Διαβουλεύσεων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://www.opengov.gr/minenv/?p=9454. 

Στην Ενότητα Δ γίνεται παρουσίαση και επεξεργασία των σχολίων που 

υποβλήθηκαν με επιστολή εμπρόθεσμα εκτός του Διαδικτυακού Τόπου 

Διαβουλεύσεων του Υπουργείου.   
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Γ. Παρουσίαση και Επεξεργασία Σχολίων ανά Άρθρο του Σχεδίου Νόμου 

 

Άρθρο 1: Σκοπός 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομην

ία 
Υποβολής 

Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

01 25729 
Naturefriends 

Greece 

2018-07-
24 

08:07:17 

Δεν γίνεται σαφές: 
Α) αν πρόκειται η γεωθερμική ενέργεια να χρησιμοποιεί για την ηλεκτροπαραγωγή ή απλά για τη 

θέρμανση χώρων, θερμοκηπίων, λειτουργία ξηραντηρίων κλπ..  
Β) αν «το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού κατισχύει του 

δικαιώματος εκμετάλλευσης άλλων μεταλλευτικών ή λατομικών ορυκτών» αναφέρεται σε παλαιά, 
ήδη λειτουργούντα που θα πρέπει να κλείσουν, ή σε μη έκδοση άδειας λειτουργίας νέων.. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου διότι Α) Οι 
χρήσεις της γεωθερμικής 

ενέργειας δεν περιορίζονται 
από τις διατάξεις του 

νομοσχεδίου, Β) Η διατύπωση 
αυτή, που αναφέρεται και 

στον ισχύοντα σήμερα νόμο 
3175/2003 σκοπό έχει να 

επιτρέπει την αξιοποίηση της 
γεωθερμίας σε κάθε 
περίπτωση και όχι να 

απαγορεύσει τις άλλες  
δραστηριότητες. 

01 25752 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-
03 

14:11:31 

Ο νόμος στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας που 
αποτελεί πολύτιμο ενεργειακό πόρο στη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκτεταμένη 

αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (ρευστά θερμοκρασίας έως 900C) που διαθέτει 
ικανό δυναμικό η χώρα, για τις ανάγκες του γεωργικού τομέα, όπως θερμοκήπια, καλλιέργειες, 

ξήρανση γεωργικών προϊόντων, κλπ. Ως εκ τούτου, ο νόμος πρέπει να είναι φιλικός στον επενδυτή, 
απαλλαγμένος από περιττή γραφειοκρατία και με αποκεντρωμένες διαδικασίες, όπως πχ. για τα 

γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος με ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών.  
 

Συνιστάται ο περιορισμός του αριθμού των υπουργικών αποφάσεων για τα αυτονόητα και 
ενίσχυση του ρόλου του ΙΓΜΕ αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Δεν χρειάζονται τα εισπρακτικά 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. 
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παράβολα, καθώς ο στόχος είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα αυξήσουν τα δημόσια 
έσοδα. 

Με αυτό το πνεύμα γίνονται τα παρακάτω σχόλια: 
 

Η παράγραφος 1, τρίτη πρόταση, να προστεθεί στο τέλος: «….. δυναμικού, ως επιχειρηματική 
δραστηριότητα», δηλ. «Αξιοποίηση θεωρείται η έρευνα, εκμετάλλευση και η διαχείριση του 

γεωθερμικού δυναμικού, ως επιχειρηματική δραστηριότητα». 
 

Η παράγραφος 2 μπορεί να παραλειφθεί προς αποφυγή αυθαιρεσιών, γιατί το ένα δεν αποκλείει 
το άλλο. Μπορεί ταυτόχρονα να συνυπάρχει η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και η 

εκμετάλλευση μεταλλευτικών και λατομικών ορυκτών. 

01 25762 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-
03 

14:38:07 

Ο νόμος στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας που 
αποτελεί πολύτιμο ενεργειακό πόρο στη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκτεταμένη 

αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (ρευστά θερμοκρασίας έως 900C) που διαθέτει 
ικανό δυναμικό η χώρα, για τις ανάγκες του γεωργικού τομέα, όπως θερμοκήπια, καλλιέργειες, 

ξήρανση γεωργικών προϊόντων, κλπ. Ως εκ τούτου, ο νόμος πρέπει να είναι φιλικός στον επενδυτή, 
απαλλαγμένος από περιττή γραφειοκρατία και με αποκεντρωμένες διαδικασίες, όπως πχ. για τα 

γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος με ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών.  
Συνιστάται ο περιορισμός του αριθμού των υπουργικών αποφάσεων για τα αυτονόητα και 

ενίσχυση του ρόλου του ΙΓΜΕ αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Δεν χρειάζονται τα εισπρακτικά 
παράβολα, καθώς ο στόχος είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα αυξήσουν τα δημόσια 

έσοδα. 
Με αυτό το πνεύμα γίνονται τα παρακάτω σχόλια: 

 
Η παράγραφος 1, τρίτη πρόταση, να προστεθεί στο τέλος: «….. δυναμικού, ως επιχειρηματική 
δραστηριότητα», δηλ. «Αξιοποίηση θεωρείται η έρευνα, εκμετάλλευση και η διαχείριση του 

γεωθερμικού δυναμικού, ως επιχειρηματική δραστηριότητα». 
Η παράγραφος 2 μπορεί να παραλειφθεί προς αποφυγή αυθαιρεσιών, γιατί το ένα δεν αποκλείει 

το άλλο. Μπορεί ταυτόχρονα να συνυπάρχει η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και η 
εκμετάλλευση μεταλλευτικών και λατομικών ορυκτών. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. 

01 25774 Ζ. Αγγελίδης 
2018-08-

07 
06:41:00 

Καλημέρα. Θέτω μερικές προτάσεις &amp; σχόλια  
Συμφωνούμε: α)το αντικείμενο είναι η ``αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού``  

            β)Γεωθερμική εφαρμογή αποτελεί και η ιαματική χρήση του   
              γεωθερμικού δυναμικού (άρθρο 18 σελίδα 16) 

Συμφωνώ και κατά τη γνώμη μου είναι σωστοί και λογικοί οι προσανατολισμοί. 

Το πρώτο μέρος του σχολίου 
σχετικά με την προσθήκη της 

έννοιας "υδροθερμικό 
δυναμικό" αναφέρουμε ότι 
συμπεριλαμβάνεται στην 
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Έχω όμως τις εξής παρατηρήσεις εάν θέλουμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στην αξιοποίηση 
του Γ/Δ. 

Λείπει παντελώς από το σχέδιο νόμου η ``υδροθερμική ενέργεια``. Εννοώ το   επιφανειακό 
γεωθερμικό δυναμικό (νερά από πηγές). Αναλογιστείτε πόσες χιλιάδες κυβικά μ. θερμού νερού 

πάνε σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσα και θα κατανοήσετε το σχόλιο. Μόνο 6 πηγές-περιοχές 
δίνουν 2500 χιλιάδες κυβικά μ. σε 36-80 βαθμούς Κ.  

Δεν είναι κρίμα τα σχολεία της Αιδηψού, Κ. Βούρλων, Θέρμων Εχίνου κ.α. ή τα Κ. Υγείας να έχουν 
στα θεμέλειά τους ή να ρέουν υπέρθερμα νερά δίπλα τους και αυτά να καταναλώνουν πετρέλαιο; 

Να μπουν στο νόμο δημόσιοι χώροι και να κάνουν χρήση της γεωθερμίας.  
Κατά τη γνώμη μου και στο πλαίσιο μιας νέας αντίληψης να συμπληρωθεί ο νόμος με το 

``υδροθερμικό δυναμικό`` αφού όλες οι περιοχές είναι Γεωθερμικές. 
κατά τη γνώμη μου: 

Σκοπός: η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού για την ανάπτυξη της οικονομίας και την 
περιβαλλοντική φροντίδα. 

γενικότερη έννοια του 
γεωθερμικού δυναμικού που 

υπάρχει ήδη στο σχέδιο 
νόμου. Το δεύτερο μέρος του 
σχολίου δεν κρίθηκε σκόπιμο 
να ενσωματωθεί στο σχέδιο 

νόμου δεδομένου ότι η 
διάταξη είναι σαφώς 

διατυπωμένη. . 

01 25787 Μιχάλης 
2018-08-

07 
20:30:27 

Παρακαλείσθε όπως φροντίσετε για την πλήρη ενημέρωση του τροπου με τον οποίο θα γίνει η 
εκμετάλλευση των πεδίων ανα περιοχή, οι επιπτώσεις στην κάθε περιοχή που θα γίνει η 

εγκατάσταση να υπάρχουν αυστηρά μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Επιλέγετε στις 
περιοχές τη Νισυρο η οποία εάν γνωρίζετε είναι ενεργό ηφαίστειο και Ανησυχώ μήπως κατά τις 

δοκιμές υπάρχουν προβλήματα με δονήσεις αφού θα επιρεασετε το υπέδαφος. Το νησί 
επισκέπτονται χιλιάδες κόσμου, εφόσον ξεκινήσει η λειτουργία ενός εργοστασίου γεωθερμίας και 
εάν υποθέσουμε ότι αυτό επηρεάσει τον τουρισμό μήπως τελικά το ´κέρδος´ Από την παραγωγή  
ενέργειας είναι λιγότερο από τη ζημιά που θα προκαλέσει στην οικονομία του τόπου και γενικά 

στο κράτος; 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 
σχέδιο νόμου. Στις ακόλουθες 

διατάξεις περιγράφεται ο 
τρόπος εκμετάλλευσης των 

γεωθερμικών πεδίων. 

01 25840 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού 

2018-08-
09 

08:24:25 

Προκύπτουν ζητήματα αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων. Λανθασμένα δεν 
αναφέρεται σαφώς η συμμετοχή του Υπ. Ανάπτυξης καθώς και η ενεργοποίηση λοιπών 

Υπουργείων/Φορέων ανάλογα με το είδος του πόρου προς εκμετάλλευση. Επίσης ο ορισμός των 
γεωθερμικών πεδίων καθορίζεται λανθασμένα αποκλειστικά και μόνο από το ΥΠΕΝ. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 
σχέδιο νόμου. Τα συναρμόδια 

Υπουργεία και Φορείς 
αναφέρονται. 
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Άρθρο 2: Ορισμοί 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

02 25753 

Ινστιτούτο 
Ενέργειας ΝΑ 

Ευρώπης 
(ΙΕΝΕ) 

2018-08-03 
14:12:25 

Στο 1 (α) πρέπει να υπάρξει καλύτερη διατύπωση: «…..σχηματισμών, που η θερμοκρασία 
τους υπερβαίνει τους 30οC», δηλ. «Γεωθερμικό δυναμικό (ΓΘΔ) είναι το σύνολο των 

γηγενών φυσικών θερμών ρευστών, επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των 
γεωλογικών σχηματισμών, που η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 30οC». 

 
Στο 1  (β) διόρθωση: «…. Ενιαίος γεωλογικός …. (αντί μεταλλευτικός)», δηλ. «Γεωθερμικό 

πεδίο είναι ο ενιαίος γεωλογικός χώρος μέσα στον οποίο έχει εντοπιστεί γεωθερμικό 
δυναμικό». 

 
Στο 1 (ζ), δεύτερη σειρά, διόρθωση: «…. παραγωγική αξιοποίηση …. (αντί άντληση)», δηλ. 

«Εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων 
που αποσκοπούν στην παραγωγική αξιοποίηση του προϊόντος και παραπροϊόντων και την 

ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος». 
 

Στην τελευταία πρόταση του 1 (η), προσθήκη της φράσης «ή μέρος», δηλ. «Η διαχείριση 
αναφέρεται στο σύνολο ή μέρος του πεδίου», καθώς η δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης για μέρος του γεωθερμικού πεδίου θα επιτρέψει την ευκολότερη αξιοποίησή 
του. 

 
Το 3 μπορεί να παραλειφθεί, αφού ορίζεται παραπάνω. 

 
Τα 4 και 5 μπορούν να παραλειφθούν, καθώς προσθέτουν μόνο γραφειοκρατία, απλά 

μπορεί να αναφερθεί ότι το ΙΓΜΕ αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο του υπουργείου. 

Το πρώτο μέρος του 
σχολίου έγινε δεκτό και  η 
παρ. 1α διαμορφώθηκε ως 

εξής: "(α) Γεωθερμικό 
δυναμικό (ΓΘΔ) είναι το 

σύνολο των γηγενών 
φυσικών θερμών ρευστών, 
επιφανειακών ή υπογείων, 

και της θερμότητας των 
γεωλογικών σχηματισμών, 
που η θερμοκρασία τους 
υπερβαίνει τους 30°C."  
  Το δεύτερο μέρος του 

σχολίου δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 

στο σχέδιο νόμου. 
 Το τρίτο μέρος του σχολίου 
έγινε εν μέρει δεκτό και η 
παρ. 1ζ διαμορφώθηκε ως 
εξής : "(ζ) Εκμετάλλευση 

του γεωθερμικού 
δυναμικού αποτελεί το 

σύνολο των 
δραστηριοτήτων που 

αποσκοπούν στην 
παραγωγική απόληψη του 

προϊόντος και 
παραπροϊόντων και την 

ασφαλή διάθεση του 
υποπροϊόντος".  

Τα μέρη του σχολίου που 
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αφορούν τις παρ. 1η, 3, 4 
και 5 δεν  κρίνονται 

σκόπιμο να ενσωματωθούν 
στο σχέδιο νόμου. 

02 25764 

Ινστιτούτο 
Ενέργειας ΝΑ 

Ευρώπης 
(ΙΕΝΕ) 

2018-08-06 
06:40:39 

Στο 1 (α) πρέπει να υπάρξει καλύτερη διατύπωση: «…..σχηματισμών, που η θερμοκρασία 
τους υπερβαίνει τους 30οC», δηλ. «Γεωθερμικό δυναμικό (ΓΘΔ) είναι το σύνολο των 

γηγενών φυσικών θερμών ρευστών, επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των 
γεωλογικών σχηματισμών, που η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 30οC». 

Στο 1  (β) διόρθωση: «…. Ενιαίος γεωλογικός …. (αντί μεταλλευτικός)», δηλ. «Γεωθερμικό 
πεδίο είναι ο ενιαίος γεωλογικός χώρος μέσα στον οποίο έχει εντοπιστεί γεωθερμικό 

δυναμικό». 
Στο 1 (ζ), δεύτερη σειρά, διόρθωση: «…. παραγωγική αξιοποίηση …. (αντί άντληση)», δηλ. 

«Εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων 
που αποσκοπούν στην παραγωγική αξιοποίηση του προϊόντος και παραπροϊόντων και την 

ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος». 
Στην τελευταία πρόταση του 1 (η), προσθήκη της φράσης «ή μέρος», δηλ. «Η διαχείριση 
αναφέρεται στο σύνολο ή μέρος του πεδίου», καθώς η δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων 

διαχείρισης για μέρος του γεωθερμικού πεδίου θα επιτρέψει την ευκολότερη αξιοποίησή 
του. 

Το 3 μπορεί να παραλειφθεί, αφού ορίζεται παραπάνω. 
Τα 4 και 5 μπορούν να παραλειφθούν, καθώς προσθέτουν μόνο γραφειοκρατία, απλά 

μπορεί να αναφερθεί ότι το ΙΓΜΕ αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο του υπουργείου. 

Το πρώτο μέρος του 
σχολίου έγινε δεκτό και  η 
παρ. 1α διαμορφώθηκε ως 

εξής: "(α) Γεωθερμικό 
δυναμικό (ΓΘΔ) είναι το 

σύνολο των γηγενών 
φυσικών θερμών ρευστών, 
επιφανειακών ή υπογείων, 

και της θερμότητας των 
γεωλογικών σχηματισμών, 
που η θερμοκρασία τους 
υπερβαίνει τους 30°C."   
 Το δεύτερο μέρος του 
σχολίου δεν κρίθηκε 

σκόπιμο να ενσωματωθεί 
στο σχέδιο νόμου.  

Το τρίτο μέρος του σχολίου 
έγινε εν μέρει δεκτό και η 
παρ. 1ζ διαμορφώθηκε ως 
εξής : "(ζ) Εκμετάλλευση 

του γεωθερμικού 
δυναμικού αποτελεί το 

σύνολο των 
δραστηριοτήτων που 

αποσκοπούν στην 
παραγωγική απόληψη του 

προϊόντος και 
παραπροϊόντων και την 

ασφαλή διάθεση του 
υποπροϊόντος".  

Τα μέρη του σχολίου που 
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αφορούν τις παρ. 1η, 3, 4 
και 5 δεν  κρίνονται 

σκόπιμο να ενσωματωθούν 
στο σχέδιο νόμου. 

02 25833 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

2018-08-09 
07:51:19 

ΆΡΘΡΟ2. ΟΡΙΣΜΟΙ. 
Με το άρθρο αυτό γίνεται ριζική τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του ισχύοντος 
νόμου 3175/2003 χωρίς να υπάρχει λόγος. Οι νέες προτάσεις ορισμών έχουν τα εξής 

προβλήματα: 
• Δεν είναι σύμφωνοι με ισχύοντα διεθνή πρότυπα, μεταξύ των άλλων και με πρόσφατο 

κανονισμό ταξινόμησης της γεωθερμικής ενέργειας από την οικονομική επιτροπή του 
ΟΗΕ για την Ευρώπη  (UNECE) και τη Διεθνή Γεωθερμική Ένωση (IGA) που εκδόθηκε το 

Σεπτέμβριο του 2016 (Specifications for the application of the United Nations Framework 
Classification for fossil energy and mineral reserves and resources 2009 (UNFC-2009)  to 

Geothermal Energy Resources). 
• Εισάγουν αδόκιμους όρους, όπως η περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος. 

• Εισάγουν παλαιότερη καταργηθείσα ορολογία όπως τα πεδία τοπικού και εθνικού 
ενδιαφέροντος κατ’ αντιστοιχία των ιαματικών πηγών τοπικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος που έχουν καταργηθεί και από τον ΕΟΤ εδώ και πολλά χρόνια. 

• Δεν ορίζουν τι είναι γεωθερμική ενέργεια, ούτε διακρίνουν τα πεδία με βάση τη 
θερμοκρασία , κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία! 

• Αυξάνουν το κατώτερο κατώφλι  της θερμοκρασίας του γεωθερμικού ρευστού από 25οC 
σε  30oC χωρίς να τεκμηριώνεται αυτή η αύξηση και αντίθετα με διεθνείς ορισμούς. 
Επίσης το ανώτερο όριο τίθεται στους 90 oC παρά τις διεθνείς παραδοχές περί ορίου 

θερμοκρασίας στους 120 - 130 oC για τα πεδία μέσης και υψηλής θερμοκρασίας. 
• Δεν ορίζονται τι είναι οι μη χαρακτηρισμένες περιοχές του άρθρου 5. 

Εν κατακλείδι οι αντίστοιχοι ορισμοί του ν.3175 είναι σαφέστεροι και σύμφωνοι με 
ορισμούς για ΟΠΥ αφού και η γεωθερμία διέπεται από το μεταλλευτικό κώδικα. 

Προτείνεται όπως αναθεωρηθούν οι ορισμοί ριζικά και σύμφωνα με προδιαγραφές 
UNECE και εφόσον δεν είναι δυνατό να διατηρηθούν οι ορισμοί του ν.3175 με μερικές 

μικροδιορθώσεις και προσθήκες. 
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡ. 5: ο χαρακτηρισμός κάθε γεωθερμικού πεδίου πρέπει να προκύπτει μετά 

από σαφή ορισμό των κατηγοριών τους και πριν από κάθε σχέδιο ανάπτυξης. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 

στο σχέδιο νόμου. 

02 25841 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος 

2018-08-09 
08:25:31 

Είναι λανθασμένη η προσέγγιση εξαίρεσης της χαμηλής ενθαλπίας που υπάρχει σε όλη 
την ελληνική επικράτεια και θα μπορούσε να καλύπτει όλη την ζήτηση για 
θέρμανση/ψύξη με κόστη της τάξεως των € 0,04/KW (όπως στην Δανία). 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 
στο σχέδιο νόμου. Σκοπός 
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και 
Πολιτισμού 

είναι η πλήρης ενεργειακή 
αξιοποίηση. 

02 25848 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

2018-08-09 
10:32:31 

Στην παράγραφο 4, θα ήταν καλό να προστεθεί η δυνατότητα προσαύξησης του 
ανώτατου ορίου για τα πεδία τοπικής σημασίας κατά 10%, σε περίπτωση νέων στοιχείων, 

ώστε ο μισθωτής να μην αναγκάζεται να μπαίνει σε διαδικασίες νέας μίσθωσης με 
διαγωνισμό. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 

στο σχέδιο νόμου. 
Διατηρείται το +10% μόνο 

στις υφιστάμενες 
συμβάσεις (βλ. μεταβατικές 

διατάξεις) 

02 25858 
Geothermal 

Power 
2018-08-09 

11:39:05 

Αφορά το όριο των 90ο C στις ΓΘΠ χαμηλων και υψηλών θερμοκρασιών: 
1. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από αυτές που έχουν σημαντικό ΓΘ δυναμικό όπου το 

κατω όριο των υψηλών θερμοκρασιών είναι οι 90ο C. 
2.Αν κοιτάξετε τι γίνεται όχο μόνο στην παγκόσμια γεωθερμική αγορά αλλά και στη 

γειτονιά μας(η Τουρκία είναι απο τις 5 μεγαλύτερες χώρες σε ηλεκτροπαραγωγή από 
γεωθερμία), θα δείτε οτι από τη μιά παντού υπάρχει ένας οργασμός για την 

ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερμία και από την άλλη η τεχνολογία σήμερα έχει φτάσει σε 
τέτοιο επίπεδο που αξιοποιείτε ΓΘ δυναμικό και κάτω από 100ο C για ηλεκτροπαραγωγή 

με εμπορικό κέρδος. 
3. Η αξιοποίηση των ρευστών μέσης ενθαλπίας για ηλεκτροπαραγωγή και θερμική 

αξιοποίηση των απορριπτόμενων ρευστών σε διάφορες γνωστές εφαρμογές, πρέπει να 
είναι ο στρατηγικός στόχος της Ελλάδας. 

 
Δυστυχώς αυτό δεν έγινε κατανοητό ή αντιληπτό και διατηρήσατε αυτό το +10% μόνο 
στις μεταβατικές διατάξεις. Ελπίζω μετά από μερικά χρόνια να ωριμάσουν οι συνθήκες 

και στην Ελλάδα για να εφαρμοστούν τα αυτονόητα. 
Αν κάποιοι έχουν επιφυλάξεις για λόγους ασφαλείας, απο τη μιά οι ίδιοι λόγοι υπάρχουν 

και σε ρευστά χαμηλών θερμοκρασιών με υψηλές πιέσεις και από την άλλη υπάρχει η 
εμπειρία και η τεχνολογία που εφαρμόζεται σε πολλές άλλες χώρες, η Αμερική έχει ήδη 

ανακαλυφθεί. 

Το όριο της θερμοκρασίας 
δεν βάζει εμπόδια στην 

ηλεκτροπαραγωγή, απλά 
αποτελεί καθοριστικό 
στοιχείο για το αν θα 

μεταφερθεί η αρμοδιότητα 
αξιοποίησης στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή 
στο Υπουργείο. 
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Άρθρο 3: Εφαρµοζόμενες διατάξεις 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

03 25754 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-03 
14:12:51 

Το Άρθρο 3 πρέπει να απαλειφθεί, καθώς η γεωθερμία δεν πρέπει να υπάγεται στον 
Μεταλλευτικό Κώδικα. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε σκόπιμο 
να ενσωματωθεί στο σχέδιο 

νόμου. Κατά τον Μεταλλευτικό 
Κώδικα το γεωθερμικό 

δυναμικό εντάσσεται στα 
μεταλλευτικά ορυκτά 

03 25834 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

2018-08-09 
07:53:16 

ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡ.4: προσθήκη στο τέλος της παραγράφου ‘……..αλλά από τον Κανονισμό 
Γεωθερμικών Εργασιών.’ 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε σκόπιμο 
να ενσωματωθεί στο σχέδιο 

νόμου. 

03 25842 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού 

2018-08-09 
08:25:59 

Τα όρια θερμοκρασίας για τον ορισμό γεωθερμικού πεδίου εθνικού ή τοπικού ενδιαφέροντος 
είναι αυθαίρετα. Τα κοινώς αποδεκτά είναι: 

Α. Υψηλή ενθαλπία άνω των 150 βαθμών κελσίου. Β. 150&gt;Μέση&gt;80. Γ. Χαμηλή&lt;80. 
Πάντως, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας αντλιών θερμότητας επιτρέπει την αξιοποίηση 

διαφορών θερμοκρασίας μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων με θερμοκρασιακές διαφορές ακόμα 
και 15 βαθμών. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε σκόπιμο 
να ενσωματωθεί στο σχέδιο 

νόμου. 
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Άρθρο 4: Αρμοδιότητα άσκησης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

04 25720 ΑΡΕΤΗ 
2018-07-20 

07:13:14 

Όσον αφορά το Άρθρο 04 – Αρμοδιότητα άσκησης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης 
και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού. Αναφέρεται ότι : "Αρμόδιος για την εκμίσθωση των 
δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, με εξαίρεση τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ, όπου αρμόδιος είναι ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης." Δεν αναφέρεται εάν πρέπει να υπάρξει αρχική 
έγκριση από την τοπική κοινωνία μέσω του Δήμου κάθε περιοχής πριν την όποια απόφαση . 

Θα ήθελα να διευκρινιστεί ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας επί των αποφάσεων της 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης . 

Η συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη λήψη 

αποφάσεων είναι πράγματι 
σημαντική, και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται στη φάση 
έναρξης υλοποίησης των 
έργων (έγκριση ΑΕΠΟ). 

04 25722 ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 
2018-07-23 

11:24:25 

Δεν αναφέρεται πουθενά ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου. 
Πιστευω οτι χωρίς την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και Δημοτικής αρχής τίποτα δεν 

θα είναι εύκολο. 

Η συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη λήψη 

αποφάσεων είναι πράγματι 
σημαντική, και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται στη φάση 
έναρξης υλοποίησης των 
έργων (έγκριση ΑΕΠΟ). 

04 25723 ΝΙΚΟΣ 
2018-07-23 

11:30:59 
δεν αναφέρεται η τοπικη κοινωνια και ο Δήμος οπου χωρίς την συγκατάθεση τους τίποτα δεν 

είναι εύκολο να γίνει 

Η συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη λήψη 

αποφάσεων είναι πράγματι 
σημαντική, και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται στη φάση 
έναρξης υλοποίησης των 
έργων (έγκριση ΑΕΠΟ). 

04 25724 ΝΙΚΟΣ 
2018-07-23 

11:45:48 
Χωρίς την συγκατλαθεση της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου τιποτα δεν είναι ευκολο 

Η συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη λήψη 

αποφάσεων είναι πράγματι 
σημαντική, και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται στη φάση 
έναρξης υλοποίησης των 
έργων (έγκριση ΑΕΠΟ). 

04 25728 ΑΡΕΤΗ 2018-07-24 Θα ερωτηθούν οι ιδιοκτήτες εάν επιθυμούν να πωλήσουν ή να ενοικιάσουν τις ιδιοκτησίες τους Οι ρυθμίσεις του νόμου 
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07:39:59 προκειμένου να γίνει η έρευνα και η εκμετάλλευση της γεωθερμίας και των υδρογονανθράκων; αφορούν το δικαίωμα 
έρευνας και εκμετάλλευσης 
γεωθερμικού δυναμικού, το 

οποίο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Μεταλλευτικού 
Κώδικα (άρθρα 2, 3 και 143), 

δεν ταυτίζεται με το 
δικαίωμα  κυριότητας επί του 

εδάφους. Περαιτέρω, οι 
διατάξεις αυτές δεν αφορούν 

το δικαίωμα έρευνας και 
εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων. 

04 25730 Μαλλης Γεώργιο; 
2018-07-24 

18:01:14 

Δεν γινεται αναφορά ουτε σε ΟΤΑ ουτε σε ιδιοκτησίες ειτε για γεωθερμικά πεδια τοπικου 
ενδιαφέροντος ουτε για εθνικού ενδιαφέροντος. Χωρις την γνώμη της τοπικής κοινωνίας δεν 

υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποιο έργο είτε μικρού ειτε μεγάλου δυναμικού. 

Η συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη λήψη 

αποφάσεων είναι πράγματι 
σημαντική, και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται στη φάση 
έναρξης υλοποίησης των 
έργων (έγκριση ΑΕΠΟ). 

04 25755 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-03 
14:15:02 

Στη 3η σειρά, πρέπει να αναφέρεται ο αρμόδιος Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης και όχι ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δηλ. «Αρμόδιος για την εκμίσθωση των 

δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με εξαίρεση τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ, όπου αρμόδιος είναι ο 

Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης». 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. Με τις 
διατάξεις 

επαναδιατυπώνεται η 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 

στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις για τα πεδία 
τοπικού ενδιαφέροντος, 

όπως ισχύει μέχρι σήμερα 

04 25843 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού 

2018-08-09 
08:26:28 

Δεν εξηγείται γιατί ο χρόνος παραχώρησης/εκμετάλλευσης καθορίζεται σε 50 χρόνια. Σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης ο αντίστοιχος χρόνος παραχώρησης/εκμετάλλευσης για μικρά 

Υδροηλεκτρικά είναι 25 χρόνια. Ένας γεωθερμικός σταθμός που αποσβένεται σε περισσότερο 
από 15-20 χρόνια δεν θα προσελκύσει κανένα επενδυτή. Είναι πολύ πιθανό να προκύψουν 

ζητήματα ισότητας και ισότιμης πρόσβασης στην αγορά και μάλιστα σε βάρος του δημοσίου 

Η αύξηση του χρονικού 
διαστήματος εκμίσθωσης 

κρίθηκε απαραίτητη για την 
προώθηση των επενδύσεων 
στον τομέα της γεωθερμίας, 

202



 

συμφέροντος. δεδομένων των διαφορών 
στην εκμετάλλευση του 

γεωθερμικού δυναμικού από 
την εκμετάλλευση άλλων 

πόρων (αυξημένος βαθμός 
αβεβαιότητας στο στάδιο της 
έρευνας και κατά συνέπεια 

αυξημένο κόστος επένδυσης) 

04 25856 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 
2018-08-09 

11:11:25 

Στο Άρθρο 4, στο τέλος του να γίνει προσθήκη: 
«Σε κάθε περίπτωση προαπαιτείται, προκειμένου να εξασφαλίζεται το εχέγγυο της  συναίνεσης 

των τοπικών κοινωνιών, η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α» 

Η συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη λήψη 

αποφάσεων είναι πράγματι 
σημαντική, και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται στη φάση 
έναρξης υλοποίησης των 
έργων (έγκριση ΑΕΠΟ). 
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Άρθρο 5: Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και τις μη 
χαρακτηρισμένες περιοχές 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

05 25718 
Ζαφειροπουλος 

Παναγιωτης 
2018-07-19 

11:48:39 

Για ποιο λογο μιλάμε για εκμισθωση στα πεδία ΕΘΝΙΚΟΥ ενδιαφεροντος; 
επισης γιατι εχει ο μισθωτης δικαίωμα εκμεταλλευσης 30 ετων ΚΑΙ μονομερους αποφασης για 

επεκταση αλλων 20; 
 

Σαν θέμα ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ κατι τετοιο δεν θα επρεπε να συζητειται καν, η εκχωρηση 
δηλαδη της ενεργειας ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 

Δεν τίθεται θέμα εκχώρησης. 
Η διάταξη εναρμονίζεται με 

τις ρυθμίσεις του 
Μεταλλευτικού Κώδικα ( 

άρθρα 143-144) 

05 25725 ΝΙΚΟΣ 
2018-07-24 

06:37:43 

μετα τις ερευνες θα υπάρχουν φυσικά χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερου και πιστευω και η 
περιεκτικότητα σε ραδιενεργα στοιχεία τα αποτελέσματα αυτα 

θα ειναι προσβάσιμα στον κάθε ενδιαφερόμενο? 

Η προσβασιμότητα των 
στοιχείων ρυθμίζεται από τις 

γενικές διατάξεις 

05 25731 
Μαλλης 

Γεώργιος 
2018-07-24 

18:05:09 

Δεν αναφέρονται πουθενά ανταποδοτικά τέλη και μοριοδοτηση αυτών στα πλαίσια των 
επενδυσεων εθνικού ενδιαφέροντος. Οφειλούν να κρίνονται και αυτά σε μια επενδυση εθνικού 

ενδιαφέροντος. Τέλη τα οποία μπορει να ειναι χρηματικά προς τους ΟΤΑ ή παροχές οπως 
τηλεθέρμανση. 

Στο άρθρο 8 προβλέπεται 
ποσοστό 10% επί των 

αναλογικών μισθωμάτων  των 
πεδίων εθνικού και τοπικού 

ενδιαφέροντος . 

05 25737 Γιάννης 
2018-07-26 

17:03:53 

Στην παράγραφο 13 του εν λόγω άρθρου γίνεται αναφορά της αποκλειστικότητας του ΙΓΜΕ σε 
τρία σημεία:  

α) Η διενέργεια γεωθερμικών ερευνών του δημοσίου μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων και εκτέλεσης 
δοκιμαστικών αντλήσεων υλοποιείται κατά προτεραιότητα από το ΙΓΜΕ. Σε Δημόσιους 
Ερευνητικούς Φορείς, Ινστιτούτα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα επιτρέπεται η διενέργεια 

παρόμοιων ερευνών κατόπιν έγκρισης του Υπουργού ΠΕΝ, ο οποίος μπορεί να θέσει πρόσθετους 
όρους.  

β)Η έγκριση δίδεται μετά από εισήγηση του ΙΓΜΕ, το οποίο οφείλει να τη καταθέσει στο ΥΠΕΝ 
εντός δύο μηνών, από την παραλαβή του αιτήματος, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.  

γ)Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών διατίθενται στο σύνολο τους στο ΥΠΕΝ και το ΙΓΜΕ. Οι 
δραστηριότητες του ΙΓΜΕ δεν περιορίζονται από τη παρούσα διάταξη. 

 
Έχοντας απόλυτη κατανόηση στην αναγκαιότητα της ενεργούς συμμετοχής του ΙΓΜΕ στις 

ανωτέρω διαδικασίες, θεωρώ αναγκαίο ωστόσο ότι αυτή θα πρέπει να συντελεστεί με την 
άμεση αρρογή και άλλων ερευνητικών φορέων (σχετικών με τη γεωθερμία). Με αυτόν τον τρόπο 

Το ΙΓΜΕ είναι ο 
θεσμοθετημένος σύμβουλος 

της πολιτείας. Για πρώτη 
φορά δίνεται η δυνατότητα 

ερευνών και σε άλλους 
φορείς. 
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θα ενισχυθεί η διαφάνεια, ενώ παράλληλα αποτρέπεται ο αποκλεισμός.  
Ερευνητικοί φορείς όπως το ΚΑΠΕ και το ΕΚΕΤΑ αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στον τομέα 

της ενεργειακής έρευνας στη χώρα μας. Ήδη το ΚΑΠΕ και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
υπέγραψαν στις αρχές του τρέχοντος έτους προγραμματική σύμβαση για αξιοποίηση της 

γεωθερμικής ενέργειας στο νομό Φθιώτιδας. Παράλληλα στα ερευνητικά πεδία του ΕΚΕΤΑ 
περιλαμβάνεται η Γεωθερμία όπως καταδικνύεται από το εργαστήριο ΕΦΕΜ το οποίο μεταξύ 

των άλλων ασχολείται και με την έρευνα για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας. 

05 25739 Γιάννης 
2018-07-26 

17:16:49 

Παράγραφος 7:  
 

Οι προσφορές που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 αξιολογούνται 
από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ. Στην 

επιτροπή συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ. Η εκμίσθωση διενεργείται µε 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

 
Θα ενισχυθεί περισσότερο η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στο έργο μίας τέτοιου είδους 

επιτροπής με την ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπων από άλλα ερευνητικά 
ινστιτούτα/ερευνητικούς φορείς που έχουν σχέση με τη γεωθερμική έρευνα στη χώρα μας. 

Με τη διάταξη διασφαλίζεται 
η παρουσία εκπροσώπου του 

ΙΓΜΕ στην επιτροπή 
αξιολόγησης, χωρίς να 

υπάρχει δέσμευση για τη 
συμμετοχή των λοιπών 

μελών. 

05 25750 Μαρία 
2018-08-03 

11:18:53 

Παράγραφος 7. 
Γιατί στην επιτροπή συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος (δηλαδή πιθανόν και δύο) του 

ΙΓΜΕ και όχι του ΚΑΠΕ, του ΕΘΙΑΓΕ, των πανεπιστημίων ή άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων; 

Με τη διάταξη διασφαλίζεται 
η παρουσία εκπροσώπου του 

ΙΓΜΕ στην επιτροπή 
αξιολόγησης, χωρίς να 

υπάρχει δέσμευση για τη 
συμμετοχή των λοιπών 

μελών. 

05 25756 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-03 
14:15:42 

Στη παράγραφο 2, το κριτήριο με βάση τις δαπάνες μπορεί να εμπεριέχει αυθαιρεσία, καθώς 
υπάρχει και η αρνητική εμπειρία από προηγούμενους διαγωνισμούς. Βασικό κριτήριο θα 

μπορούσε να είναι η ιδέα, τα σύγχρονα εργαλεία, η μεθοδολογία, εμπειρίες και εξειδίκευση του 
υποψήφιου και της ερευνητικής ομάδας, κλπ. Ομοίως και για την παράγραφο 3.  

 
Η παράγραφος 6 μπορεί να περιορισθεί στις πρώτες δύο σειρές και να καταργηθεί η 

παράγραφος 7. 
 

Στη παράγραφο 8 μπορεί να προστεθεί ότι: «εάν μετά την έρευνα πιστοποιηθεί γεωθερμικό 
πεδίο τοπικού ενδιαφέροντος, οι περαιτέρω σχετικές διαδικασίες αναλαμβάνονται από την 

αρμόδια Περιφέρεια». 

Το πρώτο μέρος του σχολίου 
έγινε εν μέρει δεκτό και 

προστέθηκε η εμπειρία στα 
κριτήρια συναγωνισμού. Τα 
υπόλοιπα μέρη του σχολίου 

δεν κρίνονται σκόπιμα να 
ενσωματωθούν στο 

νομοσχέδιο. 
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05 25826 Κώστας 
2018-08-08 

14:55:56 

Το ΙΓΜΕ είναι ΝΠΙΔ. Είναι απολύτως αναγκαία η συμμετοχή του ΙΓΜΕ σε τέτοιες διαδικασίες, 
υπάρχουν όμως και άλλοι φορείς που ασχολούνται με τη γεωθερμία και πρέπει να 

συμμετέχουνε και αυτοί. 

Με τη διάταξη διασφαλίζεται 
η παρουσία εκπροσώπου του 

ΙΓΜΕ στην επιτροπή 
αξιολόγησης, χωρίς να 

υπάρχει δέσμευση για τη 
συμμετοχή των λοιπών 

μελών. 

05 25827 Κώστας 
2018-08-08 

15:00:02 
Στην επιτροπή της παραγράφου 7 θα πρέπει να συμμετέχουνε μαζί με το ΙΓΜΕ και αντιπρόσωποι 

από άλλους ερευνητικούς φορείς που ασχολούνται με τη γεωθερμία. 

Με τη διάταξη διασφαλίζεται 
η παρουσία εκπροσώπου του 

ΙΓΜΕ στην επιτροπή 
αξιολόγησης, χωρίς να 

υπάρχει δέσμευση για τη 
συμμετοχή των λοιπών 

μελών. 

05 25835 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 
2018-08-09 

07:54:10 

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.1: Επειδή πρέπει να επιταχυνθεί η αξιοποίηση των πεδίων χαμηλής 
θερμοκρασίας θα ήταν δυνατή η απλούστευση της διαδικασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος 

έρευνας με δυνατότητα ανάθεσης στον πρώτο που θα το ζητήσει κατά το πρότυπο των 
λατομείων. 

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.2: Στην προκήρυξη της εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας θα πρέπει να 
αναφέρονται όλα τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και επιπλέον των δαπανών και του 
είδους των ερευνών να αξιολογείται και η εμπειρία των διαγωνιζόμενων σε παρόμοιες έρευνες. 

Η βαθμολόγηση των διαγωνιζόμενων να γίνεται με εφαρμογή συντελεστών βαρύτητας. 
Μεγαλύτερος συντελεστής βαρύτητας να εφαρμόζεται στο πρόγραμμα ερευνών που θα 

αποτελεί το βασικό κριτήριο και θα είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση 
ανεπάρκειας. Μικρότερη βαρύτητα να έχει η εμπειρία των διαγωνιζόμενων και τέλος ακόμη 

μικρότερη το ύψος των δαπανών διενέργειας της έρευνας. 
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.3: Συντελεστές βαρύτητας πρέπει να ισχύουν και κατά την εκμίσθωση 

δικαιώματος εκμετάλλευσης ή/και διαχείρισης με μεγαλύτερη βαρύτητα στη βιωσιμότητα της 
επένδυσης. 

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.6, εδ. ε: πρέπει να υπάρχουν μισθώματα και για τα παραπροϊόντα που 
ανακτώνται όπως κάποια μέταλλα (π.χ. λίθιο, χρυσός, χαλκός, μαγγάνιο, ψευδάργυρος, θείο).  

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.7: Στην πενταμελή επιτροπή πρέπει να μετέχει εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ, ειδικός στη 
γεωθερμία. 

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.9: Για τη διεξαγωγή πιλοτικής εκμετάλλευσης δεν πρέπει να καταβάλλεται 
μίσθωμα. 

Το πρώτο μέρος του σχολίου 
δεν κρίνεται σκόπιμο να 

ενσωματωθεί, δεδομένων 
των διαφορών που 

υφίστανται μεταξύ των 
ρυθμίσεων για την 

εκμίσθωση λατομικών 
ορυκτών και ενεργειακών 

ορυκτών (γεωθερμικό 
δυναμικό).  

Για το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο 
και πέμπτο μέρος του 

σχολίου υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη. 

 Για το έκτο μέρος του 
σχολίου κρίνουμε ότι  πρέπει 

προβλέπεται μίσθωμα σε 
κάθε περίπτωση 

εκμετάλλευσης. Το έβδομο 
μέρος του σχολίου δεν 

κρίνεται σκόπιμο να 
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ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.14: τα αποτελέσματα των γεωθερμικών ερευνών κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
στο ΥΠΕΝ και το ΙΓΜΕ και χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά για περίοδο πέντε (5) ετών. Πρέπει 

να διευκρινιστεί σε ποιους χώρους μπορούν να διενεργούνται αυτές οι έρευνες. 

ενσωματωθεί στο 
νομοσχέδιο. 

05 25849 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

2018-08-09 
10:36:58 

Η παρ. 13 δίνει κατά προτεραιότητα δικαίωμα ερευνών στο ΙΓΜΕ, ενώ θέτει όλους τους άλλους 
ερευνητικούς φορείς του Δημοσίου υπό την κρίση του ΙΓΜΕ. Θα ήταν πιο σωστό να υπάρχει 

ισότιμη αντιμετώπιση των ερευνητικών φορέων του δημοσίου. 

Με τη διάταξη διασφαλίζεται 
η παρουσία εκπροσώπου του 

ΙΓΜΕ στην επιτροπή 
αξιολόγησης, χωρίς να 

υπάρχει δέσμευση για τη 
συμμετοχή των λοιπών 

μελών. 
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Άρθρο 6: Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

06 25734 ΝΙΚΟΣ 
2018-07-25 

08:38:38 
για τα πεδια τοπικού ενδιαφέροντος,αναφέρεται οτι η αξιολόγηση γίνεται απο 3μελη η 5μελη 
επιτροπή Γιατι δεν αναφέρεται οτι στις επιτροπές θα συμμετεχει και η τοπικη αυτοδιοικηση. 

Με τη διάταξη 
διασφαλίζεται η παρουσία 

εκπροσώπου του ΙΓΜΕ στην 
επιτροπή αξιολόγησης, 

χωρίς να υπάρχει δέσμευση 
για τη συμμετοχή των 

λοιπών μελών. 

06 25736 
Γιάννης Κ. Φαλέκας 

Αντιδήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης 

2018-07-25 
14:10:06 

Χαιρετίζουμε από την Αλεξανδρούπολη την ορθή γεωθερμική κατεύθυνση από το ΥΠΕΝ για το 
σχέδιο νόμου της  εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας. 

-Να θυμίσω ως Αντιδήμαρχος Ενέργειας &amp; Φυσικών Πόρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
στους εμπλεκόμενους ότι, το 2017 υπήρχε ''γενικό κείμενο'' που συζητούσαμε, όσοι είχαμε 

εμπλακεί ''ανά την Ελλάδα'' με την γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας (με την επιτροπή του ΥΠΕΝ) 
που ανέφερε τα παρακάτω, με έναν και μοναδικό στόχο, την άμεση ‘’συνέχιση εργασιών’’ σε 
όσους έχουν καταφέρει την δύσκολη και σπάνια για την χώρα μας γεωθερμική εκμετάλλευση 
(έως τώρα) με έργα, αδειοδοτήσεις, γεωτρήσεις, να έχουν τη δυνατότητα να τα ‘’επεκτείνουν’’ 

και σε «όμορο πιθανό γεωθερμικό πεδίο» ...  
-Παρακαλούμε για Αναπτυξιακούς λόγους, λόγους προώθησης της γεωθερμίας, &amp; 

πετυχημένων καλών πρακτικών αξιοποίησης έως τώρα μισθωμένου γεωθερμικού πεδίου, να 
υπάρχει η παρακάτω δυνατότητα όπως ‘’καλός υπήρχε’’ στις εργασίες της επιτροπής το 2017 

και μας είχε ζητηθεί η γνώμη μας, για απόψεις &amp; προτάσεις και είχε γίνει δεκτή ! 
-Προτείνουμε &amp; παρακαλούμε να εξετάσετε την παρακάτω πρόταση ...«Δικαίωμα 

εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού που έχει μισθωθεί κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 
1, είναι δυνατόν να επεκταθεί, στον ίδιο μισθωτή για κάλυψη ιδίων αναγκών, με απευθείας 
σύμβαση, χωρίς να ακολουθηθεί διαδικασία διαγωνισμού ή δημόσιας πρόσκλησης, εφόσον 

πρόκειται για νέα εγκατάσταση όμορη ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, μέχρι 
τριπλασιασμού του αρχικά μισθωμένου γεωθερμικού δυναμικού και εφόσον το επιτρέπει η 

δυνατότητα του πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των υφιστάμενων συμβατικών 
υποχρεώσεων. Η μίσθωση γίνεται με τους ίδιους όρους». 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 

στο σχέδιο νόμου. 

06 25757 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
2018-08-03 

14:16:38 
Στη παράγραφο 6, να απαλειφθεί η λέξη παράβολο. Το όφελος στην οικονομία και στα 

δημόσια οικονομικά θα προέλθει από την ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα και 
Το σχόλιο δεν κρίθηκε 

σκόπιμο να ενσωματωθεί 
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Ευρώπης (ΙΕΝΕ) όχι προκαταβολικά. 
 

Η παράγραφος 8 μπορεί να καταργηθεί. 
 

Στις παραγράφους 9 και 10, όπου αναφέρεται Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να 
αντικατασταθεί με τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη. Ομοίως, στο Άρθρο 7, 

παράγραφος 2, στο Άρθρο 8, 1ε, Άρθρο 9, παράγραφος 1. 

στο σχέδιο νόμου. Σχετικά 
με την πρόβλεψη 

παραβόλου, η πρόθεση 
είναι να λειτουργεί 

αντισταθμιστικά στη 
διοικητική διαδικασία και 

όχι αποτρεπτικά. 

06 25791 Μ.Λ. 
2018-08-08 

06:57:29 

Νομίζω ότι η έλλειψη γνώσης των πολιτών αποτελεί εμπόδιο και για τη γεωθερμία. Αυτές τις 
ελλείψεις μπορεί να τις καλύψει το σχολείο. Γιατί λοιπόν δεν προβλέπετε εφαρμογές 

γεωθερμίας στα σχολεία, όπου είναι εφικτό, με απλές διαδικασίες, χωρίς γραφειοκρατία; 
Γενικότερα κάποιες εφαρμογές από το κράτος θα πείσουν όσους έχουν αμφιβολίες. 

Το σχόλιο λήφθηκε εν μέρει 
υπόψιν και προστέθηκε η 

παρ. 16  

06 25836 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 
2018-08-09 

07:56:19 
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡ.9: Στην πενταμελή επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ ειδικός στη 

γεωθερμία. 
Δεν τίθεται θέμα 

διευκρίνησης 

06 25850 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

2018-08-09 
10:38:30 

Επειδή στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος (πρώην χαμηλής θερμοκρασίας) υπάρχουν ήδη 
μισθωτές που έχουν μισθώσει τμήματα μόνο του πεδίου, θα ήταν καλό να τους δοθεί η 
δυνατότητα να επεκτείνουν την εκμετάλλευση στα όμορα τμήματα του πεδίου (εφόσον 

βέβαια αυτά δεν έχουν μισθωθεί σε άλλον), χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν εκ νέου σε 
διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα για εκμετάλλευση μέχρι 
τριπλασιασμού του αρχικά μισθωμένου γεωθερμικού δυναμικού με επέκταση σε όμορη 
περιοχή στον ίδιο μισθωτή για κάλυψη ιδίων αναγκών, με απευθείας σύμβαση εφόσον 

πρόκειται για νέα εγκατάσταση όμορη ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, εφόσον βέβαια το 
επιτρέπει η δυνατότητα του πεδίου. 

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού ανήκει στο δημόσιο, όμως θα 
πρέπει να προβλεφθεί και ο τρόπος που θα το ασκήσει, ιδίως για σκοπούς θέρμανσης/ψύξης 

δημοσίων κτιρίων και υποδομών (αποφάσεις ΓΓ Απ. Διοίκησης). 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 

στο σχέδιο νόμου. 
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Άρθρο 7: Σχέδιο Ανάπτυξης 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

07 25732 
Μαλλης 

Γεώργιος 
2018-07-24 

18:07:58 
Για μια ακομή φορά να αναφέρω οτι πρέπει να ενημερώνονται εξίσου και οι τοποικοι ΟΤΑ καθώς 

ειναι άμεσα ενδιαφερόμενοι για την πορεία της καθε επενδυσης 

Η συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη λήψη 

αποφάσεων είναι πράγματι 
σημαντική, και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται στη φάση 
έναρξης υλοποίησης των 
έργων (έγκριση ΑΕΠΟ). 

07 25738 Γιάννης 
2018-07-26 

17:09:02 

Θα θεωρούσα σωστό στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου να συμπεριληφθούν στην 
ενημέρωση και άλλοι αρμόδιοι φορείς σχετικά με θέματα Γεωθερμίας όπως για παράδειγμα το 

ΚΑΠΕ. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. 

07 25837 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

2018-08-09 
07:57:16 

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡ.1: Πρέπει να εξειδικευθεί το περιεχόμενο των ετήσιων πεπραγμένων με ΥΑ. 
Υπάρχει η σχετική πρόβλεψη 

στην παρ. 4 
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Άρθρο 8: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικού δυναμικού 

 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

08 25733 
Μαλλης 
Γεώργιος 

2018-07-24 
18:13:48 

Στην παραγραφο 1γ στο σημειο με τα ανταποδοτικα προς ΟΤΑ ουσιαστικα αποκλειουνται οι ΟΤΑ 
απο του εθνικου ενδιαφέροντος επενδυσης και ανταποδοτικά τέλη καθως οι εθνικου 

ενδιαφέροντος επενδυσης ανηκουν ως εκτάσης στο Ελληνικο δημόσιο, τουλαχιστον για την Μήλο. 
Με την παράγραφο αυτή δεν δινεται η δυνατότητα στον Δήμο Μήλο να εχει ανταποδοτικά τέλη 

απο μια ενδεχόμενη εκμετάλευση υψηλης ενθαλπίας. 
Θεωρω οτι ειτε εθνικού ειτε τοπικου ενδιαφέροντος ο ΟΤΑ πρέπει να εχει σταθερο ποσοστο 

ανταποδοτικών τελών επι της επενδυσης και επι των παραχθέντων. 

Προβλέπεται στο νομοσχέδιο. 
Το ποσοστό 10% επί των 
αναλογικών μισθωμάτων  

αφορά και τα πεδία εθνικού 
ενδιαφέροντος . 

08 25751 Μαρία 
2018-08-03 

11:26:02 

Παράγραφος 3. 
Το μόνο θετικό που απορρέει από την ένταξη της γεωθερμίας στο μεταλλευτικό κώδικα είναι η 

δυνατότητα απαλλοτρίωσης για την ευκολότερη εγκατάσταση των έργων εκμετάλλευσης 
(γεωτρήσεων και δικτύων διανομής) και καταργείται με την συγκεκριμένη διάταξη! 

Με τον τρόπο αυτό όσοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν την γεωθερμία θα είναι ευάλωτοι στον 
οποιονδήποτε θα θελήσει να εκμεταλλευτεί καταστάσεις και να πουλάει ή να νοικιάζει την γη του 

για χρυσό ... επειδή μπορεί! 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. 

08 25758 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-03 
14:17:20 

Η μη κατάθεση από τον υπόχρεο των απαιτούμενων στοιχείων που προβλέπονται στους όρους της 
σύμβασης ή η αλλοίωσή τους να τιμωρείται με αυστηρότατο πρόστιμο και σε περίπτωση  

επανάληψης της παράβασης  να κηρύσσεται ο μισθωτής έκπτωτος από το δικαίωμα διαχείρισης ή 
αξιοποίησης γεωθερμικού πεδίου. 

Οι ποινές αυτές θα επιβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τα 
χρήματα θα διατίθενται αποκλειστικά για τη στήριξη των δράσεων διαχείρισης της 

Αποκεντρωμένης. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 
σχέδιο νόμου. Προβλέπονται 

οι σχετικές ποινές. 

08 25838 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

2018-08-09 
07:58:07 

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ.1, εδ. γ: το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την 
παραγόμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. 

08 25839 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

2018-08-09 
07:59:16 

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ.1, εδ. ε: προσθήκη στην πρώτη γραμμή ‘ ……σε συνδυασμό με το σχέδιο 
διαχείρισης της παρ.3 του άρθρου αυτού.’ 

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ.1, νέο εδάφιο θ. ‘ όπως διανοίξει τις απαραίτητες γεωτρήσεις επανεισαγωγής για 
την ασφαλή διάθεση των χρησιμοποιηθέντων γεωθερμικών ρευστών, όπως έχει δεσμευτεί με την 
προσφορά του για μίσθωση του πεδίου. Στην περίπτωση ύπαρξης αερίων εντός των γεωθερμικών 

Το πρώτο και το τέταρτο 
μέρος του σχολίου δεν 
κρίνεται να σκόπιμο να 

ενσωματωθούν στο σχέδιο 
νόμου. Για το δεύτερο και 
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ρευστών (π.χ. CO2, SO2, H2S, κ.α.) φροντίζει για την ασφαλή δέσμευση τους ώστε να μην 
διαχέονται στο περιβάλλον. 

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ.1, νέο εδάφιο ι: υποβάλλει ΜΠΕ τόσο πριν την έναρξη των ερευνητικών εργασιών 
με γεωτρήσεις όσο και πριν από την έναρξη της διαδικασίας εκμετάλλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 8, ΝΕΑ ΠΑΡ. 3: Κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση οφείλει όπως εντός ενός (1) έτους ετοιμάσει 
σχέδιο διαχείρισης για κάθε υπό εκμετάλλευση γεωθερμικό πεδίο στην αρμοδιότητα της. Το 

σχέδιο υποβάλλεται στο ΥΠΕΝ το οποίο το οριστικοποιεί και το εγκρίνει με ΥΑ. Στη συνέχεια η Α.Δ. 
εφαρμόζει το σχέδιο, παρακολουθεί το πεδίο και ελέγχει την επάρκεια του. Το σχέδιο διαχείρισης 

αναθεωρείται υποχρεωτικά ανά πενταετία με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
τον έλεγχο επάρκειας του. 

τρίτο μέρος του σχολίου 
υπάρχουν οι σχετικές 

προβλέψεις. 

08 25851 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

2018-08-09 
10:39:59 

Η Παρ. 3, που περιορίζει τη δυνατότητα απαλλοτρίωσης μόνο στους μισθωτές εθνικού 
ενδιαφέροντος, προτείνεται να απαλειφθεί. Δημιουργεί δυσκολίες στους μισθωτές των πεδίων  

τοπικού ενδιαφέροντος και των ΠΓΘΕ, αφού μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγάλα κόστη ή και 
άρνηση στη χωροθέτηση των γεωτρήσεων. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα απαλλοτρίωσης θα 

πρέπει να αφορά μόνο τα έργα άντλησης και επανεισαγωγής του γεωθερμικού ρευστού και όχι τις 
εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση του ενεργειακού προϊόντος. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. 
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Άρθρο 9:Διοικητικά και Ένδικα Βοηθήματα 

 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

09 25759 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-03 
14:17:55 

Στη παράγραφο 1, αλλαγή της φράσης «…μέσα σε ένα μήνα» αντί τρεις, δηλ. «Επί της προσφυγής 
αποφαίνεται ο Υπουργός ΠΕΝ μέσα σε τρεις (3) μήνες από την άσκησή της. Η εμπρόθεσμη 

άσκηση της προσφυγής και η προς άσκηση αυτής προθεσμία έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα». 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 

στο σχέδιο νόμου. Η 
προθεσμία των τριών μηνών 

για την εξέταση της 
ενδικοφανούς προσφυγής 

είναι  ενδεδειγμένη 
προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η σχετική 
διοικητική διαδικασία 

 

Άρθρο 10: Εκχώρηση μισθωτικών δικαιωμάτων 

 

Ουδέν σχόλιο. 

 

 

Άρθρο 11: Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

11 25760 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-03 
14:18:21 

Να προστεθεί: «…και για την προστασία του περιβάλλοντος (έδαφος, νερά, αέρας)» 
Το σχόλιο έγινε δεκτό και 

αναδιατυπώθηκε το άρθρο 
11. 

 

213



 

Άρθρο 12: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 

 

Ουδέν σχόλιο. 

 

Άρθρο 13: Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

13 25721 
Χρήστος 

Μπουσγολίτης 
2018-07-21 

07:30:41 

Σχετικά με το άρθρο 13 παρ. 3 , Μπράβο!!! στη σωστή κατεύθυνση, αλλά παρακαλώ να 
εξετάσετε την παρακάτω επιφύλαξη. 

Για να εκδοθεί η άδεια γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης ψύξης πρέπει να προηγηθεί η 
οικοδομική άδεια. Η έκφραση επομένως "λαμβάνει χώρα" δεν επαρκεί για να καλύψει την 
πρόθεση εγκατάστασης από τη φάση σχεδιασμού και την έκδοση αδείας. Παρακαλώ για 

διατύπωση η οποία θα απαλλάσσει από την υποχρέωση σχεδιασμού και εγκατάστασης άλλων 
συστημάτων με ιδιαίτερη αναφορά στο φυσικό αέριο. 

Μέχρι σήμερα έχουν ταλαιπωρηθεί συμπολίτες από την υποχρέωση προεγκατάστασης φυσικού 
αερίου ενώ έχουν κάνει την υπέρβαση της εγκατάστασης γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης 

ψύξης, σε περιοχές μάλιστα που δεν υπάρχει δίκτυο, παρά μόνο η μελλοντική πρόθεση. 

Το σχόλιο έγινε δεκτό και 
αναδιατυπώθηκε το άρθρο 

13. 

13 25761 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-03 
14:18:43 

Η παράγραφος 2 να διαγραφεί. Στην ουσία δεν πρόκειται για αδειοδότηση αλλά για ενημέρωση 
της Περιφέρειας και τήρηση αρχείου. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 
στο σχέδιο νόμου καθώς η 

διάταξη της παρ. 2 είναι 
εξουσιοδοτική για την 
έκδοση κανονιστικής 

απόφασης. 

13 25844 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού 

2018-08-09 
08:26:56 

Υπάγει σε άλλο καθεστώς τις αντλίες θερμότητας, χωρίς να το καθορίζει και δίχως τεκμηρίωση. 
Θα έπρεπε υπάρχει σχετική διάταξη υποχρεωτικότητας στο ΝΟΚ. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 
στο σχέδιο νόμου καθώς η 

διάταξη αποτελεί 
επαναδιατύπωση 

προϋφιστάμενης ρύθμισης. 

13 25852 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

2018-08-09 
10:41:10 

Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ανάπτυξη αντλιών θερμότητας με αξιοποίηση του 
θερμικού φορτίου από θάλασσα, ποταμό, λίμνη (όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες), 

με απευθείας παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, της απλής χρήσης του αιγιαλού της παραλίας. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 

στο σχέδιο νόμου. 

214



 

Άρθρο 14: Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

14 25777 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-07 
09:11:04 

Στην παράγραφο 1, 3η σειρά: αναφορά της λέξης περιοχών αντί χώρων, δηλ. «Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΝ μπορεί να θεσπίζονται ειδικά 

κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων και 
περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος». 

το σχόλιο έγινε εν μέρει 
δεκτό. Έγινε αναδιατύπωση 
σε "γεωθερμικό δυναμικό". 

14 25845 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού 

2018-08-09 
08:27:19 

Η γεωθερμία είναι η φθηνότερη και σταθερότερη πηγή ενέργειας. Δεν απαιτούνται κίνητρα, παρά 
μόνο "εκ του πονηρού". 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου καθώς η 
διάταξη αποτελεί 
επαναδιατύπωση 

προϋφιστάμενης ρύθμισης. 

 

 

Άρθρο 15: Παράβολα 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

15 25778 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-07 
09:11:36 

Να καταργηθεί το Άρθρο 15, καθώς αντί της εισπρακτικής πολιτικής με τα παράβολα, το κράτος 
πρέπει να είναι αρωγός στην δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από όπου θα 

προέλθουν και τα μεγάλα έσοδα. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 

στο σχέδιο νόμου. Η 
πρόθεση για την καταβολή 

παραβόλου είναι να 
λειτουργεί αντισταθμιστικά 
στη διοικητική διαδικασία 

και όχι αποτρεπτικά. 
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Άρθρο 16: Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ) 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

16 25853 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

2018-08-09 
10:41:58 

Με τα δύο αυτά άρθρα δημιουργούνται δύο παράλληλες δομές με σχεδόν ταυτόσημο 
αντικείμενο και αλληλοεπικαλύψεις. Θα ήταν καλύτερο να υπάρχει μια δομή που θα καλύπτει 

όλα τα θέματα παρακολούθησης, καταγραφής και πληροφόρησης. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε σκόπιμο 
να ενσωματωθεί στο σχέδιο 

νόμου. 

 

 

Άρθρο 17: Σύσταση Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ) 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

17 25779 

Ινστιτούτο 
Ενέργειας ΝΑ 

Ευρώπης 
(ΙΕΝΕ) 

2018-08-07 
09:11:57 

Στη παράγραφο 2, να αντικατασταθεί «….. και διάθεση δωρεάν στο κοινό ……». 
Το σχόλιο δεν κρίθηκε 

σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 
σχέδιο νόμου. 

17 25832 Νομικός Σ. 
2018-08-09 

06:50:19 
Τι εξυπηρετεί μια δεύτερη πύλη, δεν αρκεί μία; 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. 
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Άρθρο 18: Ιαματική Χρήση Γεωθερμικού Δυναμικού 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

18 25780 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-07 
09:12:22 

Στη παράγραφο 3, αναφορά σε Συντονιστή Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη 
Το σχόλιο δεν κρίθηκε 

σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 
σχέδιο νόμου. 

18 25846 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού 

2018-08-09 
08:27:54 

Δεν υπάρχει λόγος που προτάσσεται η ιαματική χρήση. Άλλωστε η γεωθερμική εκμετάλλευση 
μπορεί άνετα να συνδυαστεί με την ιαματική χρήση. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου, καθώς δεν 
προτάσσεται αλλά 

διασφαλίζεται η ιαματική 
χρήση. 

 

Άρθρο 19: Σύσταση Επιτροπής  Αντιμετώπισης Προβλημάτων 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

19 25726 ΝΙΚΟΣ 
2018-07-24 

06:43:45 
θα επερεπε να υπάρχει και εκπροσώπιση και απο τον Δήμο 

Η συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη λήψη 

αποφάσεων είναι πράγματι 
σημαντική, και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται στη φάση 
έναρξης υλοποίησης των 
έργων (έγκριση ΑΕΠΟ). 

19 25781 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-07 
09:12:46 

Στη παράγραφο 1, αναφορά σε Συντονιστή Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη. Η Επιτροπή 
μπορεί να είναι πενταμελής με δύο εξωτερικούς, ειδικούς στα θέματα από την περιοχή 

(ενδεχομένως από ΑΕΙ). 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί 

στο σχέδιο νόμου. 
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Άρθρο 20: Εντοπισμός υδρογονανθράκων 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

20 25727 ΑΡΕΤΗ 
2018-07-24 

07:31:15 
Για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων θα απαιτηθεί η σύμφωνη γνώμη του Δήμου και 

της τοπικής κοινωνίας; 

Η συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη λήψη 

αποφάσεων είναι πράγματι 
σημαντική, και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται στη φάση 
έναρξης υλοποίησης των 
έργων (έγκριση ΑΕΠΟ). 

 

Άρθρο 21: Σύσταση Τμημάτων Γεωθερμίας 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

21 25740 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

2018-07-31 
07:37:45 

Καμία συμμετοχή των τοπικών Περιφερειών ή των Δήμων, αντιθέτως πλήρης εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων στο ΙΓΜΕ και στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία είναι τμήμα της Κεντρικής 

Διοίκησης. 

Η συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη λήψη 

αποφάσεων είναι πράγματι 
σημαντική, και για το λόγο 

αυτό επιδιώκεται στη φάση 
έναρξης υλοποίησης των 
έργων (έγκριση ΑΕΠΟ). 

21 25847 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού 

2018-08-09 
08:28:21 

Γεωθερμία υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Tο Ν/σχέδιο την περιορίζει μόνο σε Μακεδονία, Θράκη 
και Αιγαίο. 

Στις περιοχές αυτές υπάρχουν 
αρκετά πεδία που 

δικαιολογούν σύσταση 
ανεξαρτήτων Τμημάτων. 
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21 25854 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

2018-08-09 
10:42:52 

Γενική παρατήρηση: Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα συγκεκριμένα τμήματα θα στελεχωθούν με 
επιστήμονες ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωλόγου, με την αντίστοιχη τροποποίηση του 

οργανισμού της Αποκεντρ4ωμένης Διοίκησης. 
Παρ. 4: Όπως επισημάνθηκε και στο άρθρο 5, πρέπει η διατύπωση να εξασφαλίζει την ισοτιμία 

όλων των ερευνητικών φορέων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. 

 

 

Άρθρο 22: Καθορισμός των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει δημόσιων μεταλλευτικών και λατομικών χώρων  

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

22 25782 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-07 
09:13:05 

Να προστεθεί: «…. δεν δύναται να υπερβαίνουν συνολικά το ποσό ….» 
Το σχόλιο δεν κρίθηκε 

σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 
σχέδιο νόμου. 
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Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

23 25735 
Γιάννης Κ. Φαλέκας 

Αντιδήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης 

2018-07-25 
14:03:57 

Χαιρετίζουμε από την Αλεξανδρούπολη την ορθή γεωθερμική κατεύθυνση από το ΥΠΕΝ 
για το σχέδιο νόμου της  εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού της 

χώρας. 
-Να θυμίσω ως Αντιδήμαρχος Ενέργειας &amp; Φυσικών Πόρων του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης στους εμπλεκόμενους ότι, το 2017 υπήρχε ''γενικό κείμενο'' που 
συζητούσαμε, όσοι είχαμε εμπλακεί ''ανά την Ελλάδα'' με την γεωθερμία χαμηλής 

ενθαλπίας (με την επιτροπή του ΥΠΕΝ) που ανέφερε τα παρακάτω, με έναν και μοναδικό 
στόχο, την άμεση ‘’συνέχιση εργασιών’’ σε όσους έχουν καταφέρει την δύσκολη και 

σπάνια για την χώρα μας γεωθερμική εκμετάλλευση (έως τώρα) με έργα, αδειοδοτήσεις, 
γεωτρήσεις, να έχουν τη δυνατότητα να τα ‘’επεκτείνουν’’ και σε «όμορο πιθανό 

γεωθερμικό πεδίο» ...  
-Παρακαλούμε για Αναπτυξιακούς λόγους, λόγους προώθησης της γεωθερμίας, &amp; 

πετυχημένων καλών πρακτικών αξιοποίησης έως τώρα μισθωμένου γεωθερμικού πεδίου, 
να υπάρχει η παρακάτω δυνατότητα όπως ‘’καλός υπήρχε’’ στις εργασίες της επιτροπής 
το 2017 και μας είχε ζητηθεί η γνώμη μας, για απόψεις &amp; προτάσεις και είχε γίνει 

δεκτή ! 
-Προτείνουμε &amp; παρακαλούμε να εξετάσετε την παρακάτω πρόταση ...«Δικαίωμα 

εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού που έχει μισθωθεί κατά τα οριζόμενα στη 
παράγραφο 1, «όμορο πιθανό γεωθερμικό πεδίο» είναι δυνατόν να επεκταθεί, στον ίδιο 

μισθωτή για κάλυψη ιδίων αναγκών, με απευθείας σύμβαση, χωρίς να ακολουθηθεί 
διαδικασία διαγωνισμού ή δημόσιας πρόσκλησης, εφόσον πρόκειται για νέα 

εγκατάσταση όμορη ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, μέχρι τριπλασιασμού του αρχικά 
μισθωμένου γεωθερμικού δυναμικού και εφόσον το επιτρέπει η δυνατότητα του πεδίου, 

λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων. Η 
μίσθωση γίνεται με τους ίδιους όρους». 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. 

23 25742 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΑΕ - Μ. 

Χλαμπουτάκης 
Διευθυντής 
Γεωθερμίας 

2018-08-02 
11:49:48 

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση, 
ενσωματώνει την εμπειρία από την εφαρμογή του Ν. 3175/2003 και διευκολύνει σε 

μεγάλο βαθμό την αξιοποίηση ιδίως του γεωθερμικού δυναμικού με θερμοκρασία &lt; 
90ο C, για άμεσες θερμικές χρήσεις. 

Θεωρούμε ότι σημαντική για την επιτυχία της ανάπτυξης του γεωθερμικού δυναμικού 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. Για λόγους 
ασφάλειας του δικαίου, οι 

υφιστάμενες συμβάσεις 
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της χώρας θα είναι η σύντομη αναμόρφωση/έκδοση των σχετικών υπουργικών 
αποφάσεων που προβλέπονται στο Σ/Ν και ιδιαίτερα ο εκσυγχρονισμός του Κανονισμού 
Γεωθερμικών Εργασιών, ώστε να διορθωθούν οι όποιες δυσλειτουργίες παρατηρήθηκαν 

σχετικά στο παρελθόν, ιδίως για εφαρμογές σε θερμοκρασίες &lt; 90ο C.  
Στο Άρθρο 23: - Μεταβατικές διατάξεις, έχουμε την ακόλουθη παρατήρηση: 

Στην παράγραφο 2 να προστεθεί η ακόλουθη φράση: «Σε περίπτωση που στον παρόντα 
νόμο προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το μισθωτή, αυτές εφαρμόζονται και στις 

υφιστάμενες συμβάσεις».  
Η διατύπωση αυτή θα επιτρέψει στους ήδη υφιστάμενους μισθωτές να υπαχθούν σε 

ρυθμίσεις όπως ενδεικτικά η δυνατότητα μονομερούς παράτασης της μίσθωσης (Άρθρο 
5, παρ. 5) και προσδιορισμός του ελάχιστου αναλογικού μισθώματος στο 30%  του 

προβλεπόμενου (Άρθρο 8). 

παραμένουν ως έχουν. 

23 25765 
Ινστιτούτο 

Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 

2018-08-06 
06:45:09 

Στις παραγράφους 3 και 6, πρέπει να αναφέρεται ο Περιφερειάρχης ή ο 
Αντιπεριφερειάρχης αντί για τον Συντονιστή. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου. 

23 25855 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

2018-08-09 
10:43:42 

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στην περίπτωση που ρυθμίσεις του νέου νόμου είναι 
ευνοϊκότερες για το μισθωτή σε σχέση με τις υφιστάμενες συμβάσεις, αυτές θα ισχύουν 

και για τις παλιές μισθώσεις. 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 

σχέδιο νόμου.Για λόγους 
ασφάλειας του δικαίου, οι 

υφιστάμενες συμβάσεις 
παραμένουν ως έχουν. 

23 25857 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 
2018-08-09 

11:17:15 

Στο Άρθρο 23 παρ.2 στη δεύτερη γραμμή μετά το «με τους ίδιους όρους» να προστεθεί: 
«και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση  ότι θα υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του 

Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α». 

Το σχόλιο δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ενσωματωθεί στο 
σχέδιο νόμου. Οι μεταβατικές 

διατάξεις αφορούν 
υφιστάμενες μισθώσεις. 

 

 

Άρθρο 24: Τροποποιούμενες και καταργούµενες διατάξεις 

 

Ουδέν σχόλιο. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

222



 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης .............................................................................................. 3 

Β. Σχόλια επί του Σχεδίου Νόμου ....................................................................................... 3 

Γ. Παρουσίαση και Επεξεργασία Σχολίων ανά Άρθρο του Σχεδίου Νόμου ....................... 7 

Άρθρο 1: Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ........ 7 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες ................................................................................................ 25 

Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης ........................................................................................ 27 

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο Επιλογή - Διορισμός - Κωλύματα διορισμού 

Ασυμβίβαστα - Κωλύματα συμφερόντων - Υποχρεώσεις - Έκπτωση ......................... 27 

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. - Λειτουργία Δ.Σ. ...................................... 28 

Άρθρο 6: Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Αρχής, 

Επιλογή - Διορισμός - Αρμοδιότητες ........................................................................... 29 

Άρθρο 7: Διάρθρωση ΕΑΓΜΕ ..................................................................................... 31 

Άρθρο 8: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και 

Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ) ............................................................................. 34 

Άρθρο 9: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και 

Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ) ................................................................................................ 35 

Άρθρο 10: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και 

Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) ............................................................................................ 36 

Άρθρο 11: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Υποδομών (ΔΑΝΥ) ...................................................................................................... 36 

Άρθρο 12: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) ................................................................................. 37 

Άρθρο 13: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και 

Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) ........................................................................... 37 

Άρθρο 14: Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό 

Διευθυντή ...................................................................................................................... 38 

Άρθρο 15: Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου ........................................................ 41 

Άρθρο 16: Όργανα Συντονισμού και Ολοκλήρωσης .................................................... 41 

Άρθρο 17: Ζητήματα οργάνωσης υπηρεσιακών μονάδων ........................................... 41 

Άρθρο 18: Τροποποίηση Οργάνωσης - Εξουσιοδότηση .............................................. 41 

Άρθρο 19: Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και στις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής ........................................................................... 42 

Άρθρο 20: Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά και βαθμολογικά κλιμάκια ....... 45 

Άρθρο 21: Τοποθέτηση Προσωπικού, Ανάθεση Καθηκόντων και Αρμοδιοτήτων ..... 45 

Άρθρο 22: Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Μονάδων ...................................................... 45 

223



 

Άρθρο 23: Πόροι Αρχής ............................................................................................... 47 

Άρθρο 24: Οικονομική και Λογιστική διαχείριση ........................................................ 48 

Άρθρο 25: Ειδικός Ερευνητικός Λογαριασμός Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Έργων ............................................................................................................................ 48 

Άρθρο 26: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας – Εξουσιοδότηση σε Υπουργό 

Περιβάλλοντος .............................................................................................................. 48 

Άρθρο 27: Λύση και Εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών ........................................................................................................................ 49 

Άρθρο 28: Μεταβατικές διατάξεις ΕΑΓΜΕ ................................................................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

224



 

Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης 

 

Επισπεύδων Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Είδος Διαβούλευσης Σχέδιο Νόμου 

Τίτλος 
Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών 

Έναρξη Διαβούλευσης 5 Οκτωβρίου 2018, 17:00 

Λήξη Διαβούλευσης 15 Οκτωβρίου 2018 , 15:00 

Δικτυακός Τόπος Ανάρτησης http://www.opengov.gr/minenv/?p=9640 

Πλήθος Άρθρων Σχεδίου Νόμου 28 

Πλήθος Σχολίων Διαβούλευσης 87 

Αριθμός Σχολιαστών 22 

 
 

Β. Σχόλια επί του Σχεδίου Νόμου 

Στις 5 Οκτωβρίου 2018 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε το ως άνω 

σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου αφορά τη σύσταση της 

Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ης χώρας. Η διαδικασία 

της διαβούλευσης, ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2018. 

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του Διαδικτυακού Τόπου Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (http://www.opengov.gr/minenv/?p=9640) συνολικά 87 σχόλια, τα οποία 

αποτελούσαν γενικές και ειδικές απόψεις και προτάσεις φυσικών προσώπων, 

νομικών προσώπων και φορέων. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες 

στη διαδικασία της διαβούλευσης και το σύνολο των σχολίων που ανήρτησαν.  
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Πίνακας 1: Συμμετέχοντες στη Δημόσια Διαβούλευση 

α/α Συμμετέχοντες 
Σύνολο 
Σχολίων 

1.  ΣΕΠ ΙΓΜΕ 10 

2.  Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ 17 

3.  Λοιποί συμμετέχοντες 60 

Σύνολο 87 
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Πίνακας 2: Σύνολο σχολίων κατ’ άρθρο 

Άρθρο - Τίτλος Σύνολο Σχολίων 

Α. Αναρτήσεις στον ιστότοπο www.opengov.gr 

Άρθρο 1 – Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών 

19 

Άρθρο 2 – Αρμοδιότητες 5 

Άρθρο 3 - Όργανα διοίκησης 1 

Άρθρο 4- Διοικητικό Συμβούλιο Επιλογή - Διορισμός - Κωλύματα 
διορισμού Ασυμβίβαστα - Κωλύματα συμφερόντων - Υποχρεώσεις 
– Έκπτωση 

6 

Άρθρο 5- Αρμοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. - Λειτουργία Δ.Σ. 2 

Άρθρο 6- Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές 
της Αρχής, Επιλογή - Διορισμός - Αρμοδιότητες 

4 

Άρθρο 7- Διάρθρωση ΕΑΓΜΕ 6 

Άρθρο 8- Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ) 

6 

Άρθρο 9- Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών 
Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ) 

2 

Άρθρο 10- Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών 
Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) 

0 

Άρθρο 11- Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Υποδομών (ΔΑΝΥ) 

0 

Άρθρο 12- Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) 

0 

Άρθρο 13- Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) 

3 

Άρθρο 14- Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες 
απευθείας στον Γενικό Διευθυντή 

4 

Άρθρο 15- Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου 0 

Άρθρο 16- Όργανα Συντονισμού και Ολοκλήρωσης 1 

Άρθρο 17 - Ζητήματα οργάνωσης υπηρεσιακών μονάδων 0 

Άρθρο 18- Τροποποίηση Οργάνωσης - Εξουσιοδότηση 1 

Άρθρο 19- Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική 
και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής 

7 

Άρθρο 20- Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά και 
βαθμολογικά κλιμάκια 

0 

Άρθρο 21- Τοποθέτηση Προσωπικού, Ανάθεση Καθηκόντων και 
Αρμοδιοτήτων 

0 

Άρθρο 22- Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Μονάδων 3 

Άρθρο 23- Πόροι Αρχής 3 

Άρθρο 24- Οικονομική και Λογιστική διαχείριση 0 
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Άρθρο 25- Ειδικός Ερευνητικός Λογαριασμός Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Έργων 

1 

Άρθρο 26- Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας – Εξουσιοδότηση 

σε Υπουργό Περιβάλλοντος 

1 

Άρθρο 27- Λύση και Εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών 

4 

Άρθρο 28- Μεταβατικές διατάξεις ΕΑΓΜΕ 8 

 

Με αφορμή τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης δημόσιας διαβούλευσης, το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδοκιμάζει τη συμμετοχή και εκφράζει 

την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι μέσα από ανοιχτές διαδικασίες, οι οποίες 

δεν περιορίστηκαν μόνο στην υποβολή των σχολίων, αλλά περιλάμβαναν και 

συνεχείς επαφές με τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς, δόθηκε 

η ευκαιρία να εμπλουτιστεί και να βελτιωθεί το σχέδιο νόμου.  

Με τη δημόσια διαβούλευση δόθηκε η ευκαιρία στους πολίτες και τους φορείς να 

συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του σχεδίου νόμου, που αποτελεί απαίτηση σε ένα 

κράτος δημοκρατίας το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη με βάση και τη γνώμη της 

κοινωνίας. 

Τα σχόλια αξιολογήθηκαν προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές τροποποιήσεις επί 

του σχεδίου νόμου. 

Στην ενότητα Γ γίνεται παρουσίαση και επεξεργασία των σχολίων που υποβλήθηκαν 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Διαδικτυακού Τόπου Διαβουλεύσεων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://www.opengov.gr/minenv/?p=9640. 

Στην Ενότητα Δ γίνεται παρουσίαση και επεξεργασία των σχολίων που 

υποβλήθηκαν με επιστολή εμπρόθεσμα εκτός του Διαδικτυακού Τόπου 

Διαβουλεύσεων του Υπουργείου.   
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Γ. Παρουσίαση και Επεξεργασία Σχολίων ανά Άρθρο του Σχεδίου Νόμου 

 

Άρθρο 1: Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομην

ία 
Υποβολής 

Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

01 26249 
Καρίνας Γ. 
Αθανάσιος 

2018-10-
05 

19:07:15 

Ειδικός σκοπός της ΕΑΓΜΕ θα πρέπει να είναι ο εξής : 
Εκτίμηση της οικονομικής αξίας του κάθε κοιτάσματος. 
Βάσει της εκτιμώμενης οικονομικής αξίας, θα προσδιορίζεται ο βασικός οικονομικός όρος της 
παραχώρησης, ο οποίος είναι το ποσοστό του δικαιώματος του ελληνικού δημοσίου από την 
αξιοποίηση του κάθε κοιτάσματος. Το ποσοστό του δικαιώματος του ελληνικού δημοσίου για κάθε 
κοίτασμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το 50% της οικονομικής αξίας του κοιτάσματος. 

Η δραστηριότητα αυτή 
προβλέπεται στο άρθρο 10, 

στις αρμοδιότητες της 
ΔΟΠΜΕ 

01 26252 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-
09 

17:56:31 

Η σύσταση της ΕΑΓΜΕ, ως ΝΠΔΔ, είναι σαφές ότι είναι αδύνατο να καλύπτει τους τομείς της 
έρευνας υποδομής και εφαρμοσμένης έρευνας που κάλυπτε έως σήμερα το ΙΓΜΕ  ως ΝΠΙΔ, όπως 
αυτοί αναφέρονται  στο Σ.Ν. (άρθρο1§2 , άρθρο 2, άρθρα 8 έως και 15) ως στόχοι, αντικείμενα και 
αρμοδιότητές της. 
Η καθαρά δημοσιο-υπαλληλική δομή κάτω από την οποία συστήνεται και  η κατάργηση όποιων 
δυνατοτήτων ευελιξίας είχαν απομείνει στα ΝΠΙΔ, ο αριθμός των οργανικών θέσεων που ορίζονται 
(220, στο άρθρο 19) και ο μη ορισμός συγκεκριμένου Κανονισμού Εσωτερικών Λειτουργιών (που 
προβλέπεται αλλά θα συνταχθεί στο μέλλον, άρθρο 5 &amp; 26) καθιστά αδύνατη την υπηρέτηση 
των στόχων και αντικειμένων που ορίζονται από το ΣΝ. 
Η αρχή που συστήνεται είναι προφανώς υποβαθμισμένη από προσωπικό, με αποκλειστικά 
ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο. 
Σημειώνεται επίσης  ότι με τον τίτλο ΕΑΓΜΕ, ουσιαστικά εξαφανίζεται ο τίτλος του ΙΓΜΕ, που 
αποτελεί ουσιαστική «άυλη» αξία (brand name). Η μετάφραση επίσης στην Αγγλική, όπου 
χρησιμοποιείται η λέξη authority, είναι τουλάχιστον ατυχής. Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει 
κρατική γεωλογική υπηρεσία σε παγκόσμιο επίπεδο να χρησιμοποιεί τέτοιο τίτλο. 

Ο νέος φορέας έχει λάβει 
υπόψη του όλη την ερευνητική 

δραστηριότητα του ΙΓΜΕ και 
έχει προσθέσει και νέα 

αντικείμενα. 
Οι Κανονισμοί που 

απαιτούνται για τη λειτουργία 
ενός φορέα έπονται της 

ψήφισης του Νόμου. 
Το σχόλιο για την αγγλική 

ονομασία έχει ληφθεί υπόψη, 
η αγγλική ονομασία του φορέα 

έγινε 

01 26263 
Δημητριάδης 

Αλέκος 
2018-10-

09 
Είναι απολύτως εμφανές ότι οι συντάκτες αυτού του Νόμου δεν γνωρίζουν τις απαιτήσεις για την 

εύρυθμη και κοστο-αποτελεσματική λειτουργεία του Ι.Γ.Μ.Ε. Για χάριν του δημοσίου συμφέροντος 
Η μετατροπή από ΝΠΙΔ  σε 

ΝΠΔΔ δεν συνεπάγεται 
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19:32:07 πρέπει να παραμείνει ως ένας εντελώς ανεξάρτητος φορέας και να παραμείνει ως Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου.  Ο ιδρυτικός νόμος του 1976 συντάχθηκε από πρόσωπα με μεγάλη εμπειρία στις 

γεωλογικές και μεταλλευτικές έρευνες, όπως ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Η. Κονοφάγος, και δεν 
πρέπει να πειραχτεί.  Μπορεί να εκσυγχρονισθεί το οργανόγραμμα, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από 
μία ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Ένα άλλο μεγάλο λάθος της πρότασης νόμου είναι η 
αλλαγή της επωνυμίας του Ινστιτούτου. Κύριοι δεν αλλάζει ποτέ η επωνυμία ενός φορέα που έχει 

βοηθήσει σημαντικά στην εθνική οικονομία και τη γεωεπιστημονική υποδομή της χώρας.  Συνεπώς, 
η πρότασή μου είναι το Ι.Γ.Μ.Ε. να παραμένει ως Ν.Π.Ι.Δ. με τον ιδρυτικό του Νόμο του 1976 και η 

μοναδική αλλαγή, λόγω του πολυσύνθετου γεωεπιστημονικού του έργου, να εποπτεύεται από 
Διακομματική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και ΟΧΙ από τον εκάστοτε Υπουργό οποιουδήποτε 

Υπουργείου. 

νομικά λιγότερη ανεξαρτησία 
καθώς συνεχίζει να τίθεται 

υπό το ίδιο καθεστώς 
εποπτείας του αρμόδιο 

Υπουργού όπως και πριν. Η 
εποπτεία από διακομματική 

επιτροπή είθισται για τις 
ανεξάρτητες διοικητικές 

αρχές μόνον. Βασικές 
επιλογές του σχεδίου νόμου, 

αποτελούν ο δημόσιος 
χαρακτήρας της νέας Αρχής 

και η διοικητική της 
αυτονομία, που 

εξυπηρετούνται από την 
επιλεχθείσα  μορφή του 

νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 

διασφαλίζοντας έτσι την 
άσκηση υψηλής κρατικής 
εποπτείας καθώς και την 

κυριότητα των δεδομένων 
από το Δημόσιο. Επίσης, 
βασικές προγραμματικές 

επιλογές είναι η οικονομική 
αυτονομία και η διαχειριστική 

επάρκεια, επιλογές που 
υπηρετούνται από την 

λειτουργία της Αρχής ως 
χρηματοδοτημένη από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
εν μέρει 

αυτοχρηματοδοτούμενης 
καθώς προβλέπεται μεταξύ 

άλλων η κάλυψη των 
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λειτουργικών δαπανών που 
προκαλούνται από ανάληψη 

συμβάσεων με τρίτους, με 
ειδικά τιμολόγια που ορίζει το 
Δ.Σ. της Αρχής και η ανάληψη 
και διαχείριση ευρωπαϊκών 
και συγχρηματοδοτούμενων 

κονδυλίων. 

01 26264 
Γ. 

Μαυρογιάννης 

2018-10-
09 

19:55:21 
Αναμένουμε και την Αιτιολογική έκθεση. Δεν υπάρχει; 

Οι αιτιολογικές εκθέσεις 
συντάσσονται μετά την 

κατάθεση στο Κοινοβούλιο. 

01 26265 
Δημητριάδης 

Αλέκος 

2018-10-
09 

19:55:40 

Είναι απολύτως εμφανές ότι οι συντάκτες αυτού του Νόμου δεν γνωρίζουν τις απαιτήσεις για την 
εύρυθμη και την κοστο-αποτελεσματική λειτουργεία του Ι.Γ.Μ.Ε. και εφ΄οσον δεν γνωρίζουν δεν 

έχουν προσδιορίσει την έδρα του (Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρναί), δεν αναφέρεται η 
ερευνητική του δραστηριότητα.  Υπάρχουν και λάθη, δηλ., «αξιοποίηση του υπόγειου πλούτου», 

όπου εύλογα τίθεται η ερώτηση ποίου πλούτου (των υπόγειων και υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων). 
Για χάριν του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να παραμείνει ως ένας εντελώς ανεξάρτητος φορέας 
και να διατηρήσει τη νομική του μορφή ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.  Ο ιδρυτικός νόμος 

του 1976 συντάχθηκε από πρόσωπα με μεγάλη εμπειρία στις γεωλογικές και μεταλλευτικές έρευνες, 
όπως ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Η. Κονοφάγος, και δεν πρέπει να πειραχτεί.  Μπορεί να 

εκσυγχρονισθεί το οργανόγραμμα, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από μία ανεξάρτητη επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων. Ένα άλλο μεγάλο λάθος της πρότασης νόμου είναι η αλλαγή της επωνυμίας του 

Ινστιτούτου. Κύριοι δεν αλλάζει ποτέ η επωνυμία ενός φορέα που έχει βοηθήσει σημαντικά στην 
εθνική οικονομία και τη γεωεπιστημονική υποδομή της χώρας.  Συνεπώς, η πρότασή μου είναι το 

Ι.Γ.Μ.Ε. να παραμένει ως Ν.Π.Ι.Δ. με τον ιδρυτικό του Νόμο του 1976 και η μοναδική αλλαγή, λόγω 
του πολυσύνθετου γεωεπιστημονικού του έργου, να εποπτεύεται από Διακομματική Επιτροπή της 

Βουλής των Ελλήνων και ΟΧΙ από τον εκάστοτε Υπουργό οποιουδήποτε Υπουργείου. 

Η έδρα προσδιορίζεται στο 
αρ. 1., ενώ η έρευνα ως 

δραστηριότητα, έχει ήδη 
ενσωματωθεί στις αλλαγές.  

 
Η μετατροπή από ΝΠΙΔ  σε 

ΝΠΔΔ δεν συνεπάγεται 
νομικά λιγότερη ανεξαρτησία 

καθώς συνεχίζει να τίθεται 
υπό το ίδιο καθεστώς 

εποπτείας του αρμόδιο 
Υπουργού όπως και πριν. Η 
εποπτεία από διακομματική 

επιτροπή είθισται για τις 
ανεξάρτητες διοικητικές 

αρχές μόνον.  
 

01 26271 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
Σ 

2018-10-
10 

09:09:50 

1. Είναι απαράδεκτη η διάλυση του επιτυχημένου και καταξιωμένου στο λαό ερευνητικού 
Ινστιτούτου (ΙΓΜΕ) και αντικατάσταση του με ένα μόρφωμα που ονομάζεται Ελληνική Αρχή 
Γεωλογικών και Μετ/κων Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) προκειμένου να μην καταβληθούν οι νόμιμες 

αποζημιώσεις σε συνταξιούχους υπαλλήλους του ΙΓΜΕ που έχουν τελεσιδικήσει δικαστικά. 
2. Ενώ περιγράφεται ένας μεγάλος αριθμός αρμοδιοτήτων του νέου φορέα (άρθρ. 2) το προσωπικό 

που θα το υλοποιήσει είναι εντελώς ανεπαρκές (άρθρ. 19) και με κακή αναλογία επιστημονικού 
προς μη επιστημονικό. 

Η μετατροπή γίνεται για 
λόγους εκσυγχρονισμού της 
απαρχαιωμένης νομοθεσίας. 
Η αναλογία προσωπικού 
προβλεφθεί με αλλαγή στις 
μεταβατικές διατάξεις του 
αρ.28.  Η οργανωτική 
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3. Η πολυσυζητημένη μείωση του αριθμού των Διευθύνσεων από 21 του ΙΓΜΕ σε 6 της Αρχής δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά η αλλαγή ονομασίας των Τομέων και Δ/σεων του πρώτου σε Δ/νσεις και 

Τμήματα της δεύτερης. 
4. Στο άρθρο 7 γίνεται λεπτομερής ανάλυση της οργανωτικής δομής της Αρχής μέχρι το επίπεδο του 

Γραφείου. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο μια και μέχρι τώρα οι ιδρυτικοί νόμοι ‘εδιναν γενικές 
κατευθύνσεις και με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονταν η δομή του Ινστιτούτου ώστε να υπάρχει ευελιξία 

στην αλλαγή της με την αλλαγή των ερευνητικών προτεραιοτήτων. Σημειώνεται ότι στα περισσότερα 
Γεωλογικά Ινστιτούτα η οργανωτική δομή αλλάζει κάθε λίγα χρόνια. Στην περίπτωση της Αρχής όμως 

σε συνδυασμό με την έκδοση Π.Δ. δυσχεραίνεται πολύ μία οποιαδήποτε μεταβολή ακόμη και στο 
χαμηλότερο επίπεδο. 

διάρθρωση είναι νέα και δεν 
συμπίπτει με την σημερινή σε 
επίπεδο διευθύνσεων και 
τμημάτων. Η οργανωτική 
δομή σε ΝΠΔΔ δίνεται είτε με 
νόμο ή με προεδρικό 
διάταγμα, ποτέ με απόφαση 
με Δ.Σ. 
 

01 26272 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
Σ 

2018-10-
10 

09:17:44 

Αρθρ.1, παρ. 1. Δεν έχει νόημα η ονομασία ΕΑΓΜΕ. Προτείνεται είτε να παραμείνει το όνομα ΙΓΜΕ ή 
να χρησιμοποιηθεί ‘Γεωλογική Υπηρεσία της Ελλάδος’ κατά τα διεθνή πρότυπα. 

Αρθρ. 1 παρ. 2. Στο σκοπό πρωταρχικό ρόλο πρέπει να παίζει η έρευνα και προτείνεται όπως 
προηγηθεί των γνωματεύσεων. Επίσης έχει παραλξφθεί η Γεωθερμική Έρευνα και προτείνεται η 

προσθήκη της. 

Η ονομασία προκρίθηκε γιατί 
δημιουργείται νέα και 
διαφορετική νομική 
προσωπικότητα και 
αναβαθμίζεται σε νέες 
αρμοδιότητες.  Η έρευνα έχει 
ενσωματωθεί στις αλλαγές 
του σχεδίου νόμου. 

01  26277 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
Σ 

2018-10-
10 

13:51:56 

Στα θέματα της Αρχής περιλαμβάνεται η μεταλλευτική ως νέο θέμα. Επειδή το ΙΓΜΕ ουδέποτε έκανε 
εκμετάλλευση μεταλλείων και πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνει και η Αρχή προτείνω τη διαγραφή 

της 'μεταλλευτικής' από τα θέματα του σκοπού. 

Η μεταλλευτική έρευνα δεν 
είναι καινούργια 
αρμοδιότητα, αλλά 
προβλέπεται ήδη κατά 
ανάθεση από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις του 
ΙΓΜΕ, το σχέδιο νόμου της 
ΕΑΓΜΕ απλά επαναλαμβάνει 
αυτήν. 

01  26290 
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΤΣΙΚΗΣ 

2018-10-
11 

10:35:10 

Άρθρο.1 
Επειδή είναι αδύνατο να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς να παίζει κύριο ρόλο η 
γεωεπιστημονική έρευνα, η έρευνα πρέπει να προηγηθεί των άλλων αρμοδιοτήτων στους σκοπούς 
της Αρχής. Την ζητάει άλλωστε η υγιής επιχειρηματική κοινότητα και είναι προϋπόθεση τόσο για την 
ανάπτυξή της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και για την ορθολογική εκμετάλλευση του 
ορυκτού πλούτου της χώρας. 
Πρέπει επομένως να αναφέρεται στο νομοσχέδιο και ο σαφής ερευνητικός χαρακτήρας της νέας 

Προστέθηκε στους σκοπούς 
της ΕΑΓΜΕ η έρευνα. Η 
ονομασία προκρίθηκε γιατί 
δημιουργείται νέα και 
διαφορετική νομική 
προσωπικότητα και 
αναβαθμίζεται σε νέες 
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υπηρεσίας (όπως έγινε με την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του ΙΓΜΕ) και να εξασφαλίζονται 
οι προϋποθέσεις για την εκτέλεσή του, (ο παλαιότερος νόμος και οι τροποποιήσεις του είχαν 
έκδηλες ασάφειες που εμπόδιζαν την πλήρη εφαρμογή του). 
Το καινούργιο όνομα εξαφανίζει πάντως έναν τίτλο καταξιωμένο στη συνείδηση του ελληνικού λαού 
και στην διεθνή επιστημονική κοινότητα για προφανείς λόγους πρόσκαιρης οικονομικής συγκυρίας 
προκαλώντας ζημιά στο μακροπρόθεσμο εθνικό συμφέρον. Κατ’ ελάχιστο πρέπει να διατηρηθεί το 
παλαιό σύμβολο. 
Άρθρο4 
1.  Όπως τονίζουν και άλλοι πρέπει απαραίτητα να προσδιοριστούν τα προσόντα των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
2.  Αυτά πρέπει να είναι είτε τίτλοι επιστημονικής καταξίωσης είτε να πηγάζουν από κάποια 
ιδιότητα (ενδεικτικά αναφέρονται αντιπρόσωποι της περιφερειακής διοίκησης, των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Πολιτισμού). Η σύνθεση των δύο είναι το ιδανικό. 
3.  Αδιανόητο σήμερα, μετά τη λήξη του Μνημονίου, να λείπει εκπρόσωπος των Εργαζομένων. 
4.  Θεωρείται επιβεβλημένο να προηγείται του διορισμού δημόσια πρόσκληση για υποβολή αίτησης 
ενδιαφέροντος. Επίσης είναι επιβεβλημένη η ακρόαση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλή του 
επιλεγέντος Γενικού Διευθυντή και η σύμφωνη γνώμη αυτής. 
Άρθρα 7 ως 14 και 18. ….. 
Το νομοσχέδιο ρυθμίζει λεπτομέρειες που είναι θέμα του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης 
του νέου φορέα οι οποίες πρέπει να είναι ευέλικτες και να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου με 
Προεδρικά Διατάγματα. Επομένως δεν πρέπει να αλλάξει ότι προβλέπεται ρητά στο Άρθρο 18 εκτός 
της Περιφερειακής Διάρθρωσης η οποία είναι αναγκαία για την οικονομική ανάπτυξη της 
περιφέρειας, πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξής της και να μην μεταβάλλεται με απλά Προεδρικά 
Διατάγματα (αυτό γράφεται στο άρθρο 18, αλλά μόνον έμμεσα, καλύτερα να γίνει σαφέστερο 
επειδή υπάρχουν και αρκετές προσεγγίσεις του θέματος με κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά του φορέα μόνο και όχι της χώρας συνολικά). 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ (Άρθρα 23-24-25). 
Με την  πλήρη εφαρμογή των κανόνων του δημόσιου λογιστικού (τόσο προληπτικός, όσο και 
κατασταλτικός οικονομικός έλεγχος), είναι αδύνατον να λειτουργήσει ο νέος φορέας. 
Πρέπει να προβλεφτεί ρητά ότι για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού, των πόρων των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τους άλλους ερευνητικούς πόρους ισχύουν όσα προβλέπονται για 
τα λοιπά Δημοσίου Δικαίου Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Στο Άρθρο 24 πρέπει να προστεθούν 
οι λέξεις: «ανάλογος με τον κανονισμό των άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων Δημοσίου Δικαίου». 
Προσόντα πρόσληψης νέου προσωπικού. (Άρθρο 19) Εδάφιο 4 
Είναι σαφές πως το προσωπικό της αρχής πρέπει να έχει αυξημένα προσόντα για να ανταποκρίνεται 

αρμοδιότητες.  
 
Τα υπόλοιπα σχόλια αφορούν 
διαφορετικά και επιμέρους 
άρθρα του σχεδίου νόμου. 
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στο έργο του με επάρκεια. Για το προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης δεν είναι αρκετό το εδάφιο 4, πρέπει να ζητούνται αυξημένα προσόντα υποχρεωτικά 
(ύπαρξη διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) επειδή στο παρελθόν το ΑΣΕΠ έφερε 
εμπόδια στο αίτημα του ΙΓΜΕ για την υποχρεωτική ύπαρξη αυτών των τίτλων. 
Εδάφιο 6. Οι διαδικασίες δεν είναι επιτρεπτό να διαρκούν πάνω από έναν χρόνο και οι παροδικές 
ανάγκες να καλύπτονται όταν τα έργα πλησιάζουν στη λήξη τους όπως έγινε στο προηγούμενο 
ΕΣΠΑ. Προτείνεται το εδάφιο να διαμορφωθεί ως εξής: Για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών ή 
παροδικών αναγκών μπορούν να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου ή με σύμβαση έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στα Ερευνητικά 
Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου. 

01 26293 
Νίκος 

Αρβανιτίδης 

2018-10-
12 

07:19:29 

Γενικές παρατηρήσεις 
Το δίλημμα Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ. είναι πολιτικό, τεχνητό αν θέλετε, και δεν έχει καμία απολύτως σχέση 
με την αποτελεσματική λειτουργία και παραγωγική δεινότητα του ΙΓΜΕ. Η αλλαγή νομικού 
καθεστώτος, που οδηγεί στην «μετακίνηση» του Ινστιτούτου στο Δημόσιο σημαίνει προφανώς μια 
πιο γραφειοκρατική κατεύθυνση και σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο ισχυρότερο και στενότερο 
«εναγκαλισμό» και εξάρτηση από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Ακριβώς δηλαδή αντίθετα με τις 
μεταρρυθμιστικές τάσεις που επικρατούν σήμερα, σε σχέση με το καθεστώς και την οργανωτική 
δομή, των περισσότερων Εθνικών φορέων Γεωλογικής Έρευνας της Ευρώπης και όχι μόνον. Γιατί 
ακριβώς στην απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και την παρουσία ανακόλουθης πολιτικής 
αντιμετώπισης βρίσκεται κατά κύριο λόγο το πρόβλημα στο ΙΓΜΕ. Είναι αυτή η κατάσταση που 
διαχρονικά συνέβαλλε στις συχνές διοικητικές αλλαγές και οργανωτικές αγκυλώσεις,  με 
αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημουργούνται στρεβλές λειτουργικές πρακτικές στο 
εσωτερικό του Ινστιτούτου. Η άποψη συνεπώς είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και 
«ανεξάρτητου» επιχειρησιακά ΙΓΜΕ που ταιριάζει στο χαρακτήρα και αρμόζει στο ρόλο που οφείλει 
να έχει ένα Εθνικό Κέντρο/Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας. Είναι σίγουρο ότι το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο όχι μόνο δεν πορεύεται στην κατεύθυνση αυτή,  βελτιώνοντας την κατάσταση όπως 
ισχυρίζεται ότι θα κάνει, αλλά «εκ του περιεχομένου του» φαίνεται πως θα οδηγήσει τα πράγματα 
αρκετά βήματα πίσω. 
Το ΙΓΜΕ δεν πραγματοποιεί μεταλλευτική αλλά ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ έρευνα. Η παραγωγή είναι 
μεταλλευτική, όταν βέβαια πρόκειται για μεταλλικά ορυκτά, ενώ η έρευνα είναι πάντα 
κοιτασματολογική, και αφορά στις ορυκτές πρώτες ύλες (ΟΠΥ/ενεργειακές και μη) της χώρας. Στην 
κοιτασματολογική έρευνα μη ενεργειακών πρώτων υλών περιλαμβάνονονται τα μεταλλικά ορυκτά, 
τα βιομηχανικά ορυκτά και τα πετρώματα (διακοσμητικά, δομικοί λίθοι, αδρανή υλικά). Το γεγονός 
ότι στην ονομασία του Ινστιτούτου συμμετείχε τόσα χρόνια το δίλεξο, «Μεταλλευτικών Ερευνών» 
δεν απέδιδε ακριβώς το πραγματικό περιεχόμενο της κοιτασματολογικής έρευνας. Η ιστορικότητα 

Η μεταβολή του φορέα έγινε 
διότι καταγράφηκε σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ως κοινή 
συνιστάμενη, η μετεξέλιξη 
των αλλοδαπών γεωλογικών 
αρχών και η ανάληψη από 
αυτές νέων αρμοδιοτήτων και 
ρόλων. Οι νέες αυτές 
αρμοδιότητες έχουν εγγενή 
ρυθμιστικό, εποπτικό και 
ελεγκτικό χαρακτήρα και 
απαιτούν την παρέμβαση των 
οργάνων της πολιτείας και 
την ανάληψη από αυτά, νέων 
αρμοδιοτήτων, όπως για 
παράδειγμα στην ρύθμιση 
νέων μορφών ενέργειας όπως 
είναι η γεωθερμία, ή στην 
διαχείριση και εποπτεία 
γεωλογικών κινδύνων που 
προκαλούνται από 
πλημμύρες και κατολισθήσεις 
κ.α. και εν γένει, στον έλεγχο 
κάθε ανθρώπινης 
δραστηριότητας στο 
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του ονόματος ήταν ο βασικότερος λόγος που το θέμα αυτό δεν μπήκε ποτέ σοβαρά στο τραπέζι της 
συζήτησης. Το ζητούμενο είναι η θεσμική υπόσταση, παρουσία και επιχειρησιακή λειτουργία ενός 
Εθνικού φορέα με υψηλή εξειδίκευση, φερόμενη ικανότητα και διαθέσιμο κάθε φορά γνωσιακό 
κεφάλαιο σε ρόλο τεχνικού συμβούλου και εκτελεστικού οργάνου σε θέματα που άπτονται και 
αφορούν στις γεωλογικές υποδομές της χώρας. Η γεωλογική έρευνα είναι το επίκεντρο και αυτή 
πρέπει να προβάλλεται πρώτη κα καλύτερη, μέσα από την ονομασία του φορέα. Η 
κοιτασματολογία, η υδρογεωλογία, η ορυκτολογία, η γεωθερμία είναι υποσύνολα της γεωλογίας. Ο 
προτεινόμενος τίτλος παραπέμπει περισσότερο σε μια γραφειοκρατική διοικητικού χαρακτήρα 
δημόσια υπηρεσία και όχι σε ένα φορέα που ασχολείται με την γεωπεπιστημονική έρευνα. Με το 
σημερινό καθεστώς (η αλλαγή του δεν είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας) στο ΙΓΜΕ θα μπορούσε 
να δοθεί το όνομα αυτού που είναι, π.χ. Εθνικό/Ελληνικό Κέντρο Γεωλογικών Ερευνών, ή Ελληνικό 
Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας ή Ινστιτουτο Γεωλογικής Έρευνας της Ελλάδας. Απλά μερικές 
γρήγορες σκέψεις, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες πιο δόκιμες επιλογές. 
Το ΙΓΜΕ, όπως κάθε οργανισμός χρειάζεται «νέο αίμα» για να μπορέσει να είναι βιώσιμος. Στην 
κατεύθυνση  η πρόσληψη μεγάλου αριθμού νέων γεωεπιστημόνων (υπάρχουν πολλοί στη χώρα 
μας) αποτελεί πλέον επιτακτική και επιβεβλημένη ανάγκη. Είναι αυτοί που θα αλλάξουν τις 
ισορροπίες, θα φέρουν τις σύγχρονες τεχνικές και θα δημιουργήσουν τις πρϋποθέσεις για ένα 
δυναμικότερο και πιο ανταγωνιστικό Ινστιτούτο γεωλογικής έρευνας.    
Το κείμενο και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου (αν έμπαινε κάποιος στην λογική σχολιασμού του), 
παρουσιάζετια σε πολλά σημεία  ιδιαίτερα προβληματικό, με πρόχειρες νοηματικά προσεγγίσεις και 
λάθος χρήση της σχετικής επιστημονικής ορολογίας. Θα περίμενε κανείς, στο συγκεκριμένο υψηλό 
επίπεδο που βρίσκεται και κινείται η διαδικασία σύνταξης του νομοσχεδίου καλύτερο ποιοτικό 
αποτέλεσμα. Ορισμένα τμήματα του χρειάζεται να ξαναγραφούν σχεδόν από την αρχή, με άλλο 
περιεχόμενο, διάρθρωση, δομή και προσεγγίσεις, ενέργειες που απαιτούν χρονικό διάστημα 
αρκετών ημερών. Αν για παράδειγμα κοιτάξει κάποιος την παράγραφο 2 του άρθρου 1, πραγματικά 
είναι πολύ δύσκολο να βγάλει άκρη. Οι λέξεις «μεταλλευτικών», «μεταλλευτικής», «μεταλλευτική» 
αναφέρονται τρεις φορές, εντελώς ασύνδετα με τα συμφραζόμενα και χωρίς να εξυπηρετούν 
συγκεκριμένο λόγο. 
Τι οφείλει να είναι το ΙΓΜΕ 
Το ΙΓΜΕ είναι ο επιστημονικός φορέας γεωλογικής έρευνας της χώρας.  Η δυναμική της 
επιχειρησιακής του λειτουργίας και προγραμματικής του δραστηριότητας βασίζονται στον υψηλό 
βαθμό εξειδίκευσης και το διεπιστημονικό γνωσιακό κεφάλαιο που διαθέτει σε θέματα γεωλογικής 
έρευνας. Στον ρόλο του ανήκει η αντικειμενική επικαιροποίηση και η ολοκληρωμένη εκτελεστική 
του παρέμβαση με στόχο την κανονική και ομαλή λειτουργία των γεωλογικών υποδομών της χώρας 
που αναφέρονται, συνδέονται και εξαρτώνται από την κατάσταση (έρευνα, δεδομένα, μελέτη, 

υπέδαφος και στους 
υπόγειους υδάτινους πόρους. 
Έτσι, ήρθαν στο προσκήνιο 
καινοφανή μέχρι σήμερα 
ζητήματα και τομείς, όπου 
απουσίαζε κάποια 
προηγούμενη κρατική 
εποπτεία και ρύθμιση. Οι ως 
άνω αρμοδιότητες δεν 
καλύπτονται από κάποιο 
ολοκληρωμένο θεσμικό 
πλαίσιο σήμερα στην Ελλάδα, 
ενώ δεν υπάρχουν κρατικοί 
μηχανισμοί κάλυψης των 
αρμοδιοτήτων αυτών. Για τον 
λόγο αυτό προκρίθηκε ως 
κρατικός φορέας η μορφή 
ΝΠΔΔ. 
 
Διαπιστώνεται συνεπώς η 
επιτακτική ανάγκη ύπαρξης 
στην Ελλάδα, ενός κεντρικού 
φορέα του Κράτους για την 
κάλυψη των κενών άσκησης 
κρατικής δραστηριότητας 
εποπτείας και διαχείρισης σε 
νέα σύγχρονα πεδία όπως: 1. 
Γεωκινδύνους, 2. Γεωενέργεια 
και 3. Γεωπεριβάλλον. Καθώς 
δεν υπάρχει κάποια δημόσια 
Αρχή που να μπορεί να 
ασκήσει αρμοδιότητες 
ρυθμιστικές, ελεγκτικές και 
εποπτικές των ανωτέρω 
πυλώνων, η οποία να έχει την 

235



 

αξιολόγηση, αξιοποίηση) που, για παράδειγμα βρίσκονται τα αποθέματα νερών, η ποιότητα των 
εδαφών και η βιωσιμότητα των ΟΠΥ.      
Το ΙΓΜΕ έχει εκτελεστικό ρόλο, με το σύνολο της δραστηριότητας του να αναφέρεται στο διαχρονικό 
έργο που υλοποιεί με στόχο κάθε φορά να προσθέτει νέα επιστημονική γνώση, βέλτιστες 
μεθοδολογικές πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές στο ευρύτερο αντικέιμενο της 
γεωλογίας. Με άλλα λόγια το ΙΓΜΕ γνωμοδοτεί, ερευνά, αξιολογεί, μελετά, εκπονεί και προτείνει 
την αξιοποίηση και χρήση, με την αλυσίδα αξίας της διαδρομής και διαδικασίας αυτής να κλείνει 
προς όφελος της κοινωνίας, του δημόσιου συμφέροντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, στη βάση 
πάντοτε τήρησης του τρίπτυχου, Οικονομική Σταθερότητα-Κοινωνική Πρόοδος-Περιβαλλοντική 
Φροντίδα. Το νομοσχέδιο αυτό θέλει το ΙΓΜΕ να ελέγχει και να εποπτεύει, κάτι που μπορεί κατά 
περίπτωση να συμβεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσει αυτό κεντρική του 
αρμοδιότητα. Να μην γίνει δηλαδή το ΙΓΜΕ «περιφερόμενος ΣΔΟΕ» ή «γεωλογικός Ράμπο». 
 Πως μπορεί να διοικείται το ΙΓΜΕ 
Βασικός στόχος και προϋπόθεση της διοικητικής δομής και σύνθεσης είναι η λειτουργική ευελιξία 
και η ταχύτητα των αποφάσεων. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται τα παρακάτω: 
Το ΙΓΜΕ έχει Γενικό Διεθυντή (ΓΔ) με απόλυτη εκτελεστική ευθύνη και αρμοδιότητα απέναντι στα 
επιστημονικά, τεχνικά και οικονομικά θέματα του Ινστιτούτου. 
Η θέση του ΓΔ προκηρύσσεται με ανοιχτό διαγωνισμό, με την αξιολόγηση και επιλογή να γίνεται 
από διεθνή επιτροπή 5 εμπειρογνωμόνων/ειδικών σχετικών με το θέμα. Το αρμόδιο 
Υπουργείο/Υπουργός συμμετέχει στον ορισμό της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων αλλά δεν 
εμπλέκεται στην απόφαση της τελικής επιλογής. Με άλλα λόγια ο ΓΔ επιλέγεται στη βάση 
επιστημονικών και τεχνοκρατικών κριτηρίων και όχι πολιτικών.    
Η διάρκεια θητείας του ΓΔ είναι 6 χρόνια με προοπτική ανανέωσης για άλλα 6 χρόνια. Είναι συχνή η 
διαπίστωση ότι ευρωπαϊκοί γεωλογικοί φορείς έχουν τον ίδιο ΓΔ για 10-15, τη στιγμή που στο ίδιο 
διάστημα το ΙΓΜΕ μπορεί να έχει αλλάξει 8-10 ΓΔ. 
Το ΙΓΜΕ δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο γιατί απλά δεν το χρειάζεται. 
Το ΙΓΜΕ λειτουργεί επιχειρησιακά στη βάση ηγετικής ομάδας στην οποία προεδρεύει ο ΓΔ  και 
συμμετέχουν οι Διευθυντές/Τομεάρχες (αδιάφορο πως θα αποκαλούνται) που προέρχονται από την 
υψηλότερη δοικητική βαθμίδα του Ινστιτούτου. Σε τακτές συναντήσεις τους, που καλεί ο ΓΔ, αυτοί 
εισηγούνται τα θέματα και ο ΓΔ παίρνει μόνος του τις αποφάσεις. 
Θα μπορούσε να υπάρξει, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, Ομάδα Εξωτερικών Συμβούλων, που 
εκπροσωπούν την κοινωνία, την παραγωγική οικονομία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την 
αυτοδιοίκηση..., με γνωμοδοτικές παρεμβάσεις στο έργο του ΙΓΜΕ. 
Το ΙΓΜΕ έχει δική του προγραμματική στρατηγική και επιχειρησιακό σχέδιο βάση του οποίου 
επιλέγει την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων και αναζητά αντίστοιχα τις καλύτερες δυνατές πηγές 
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χρηματοδότησης, πέρα και συμπληρωματικά των δημοσίων επενδύσεων. 
Το ΙΓΜΕ ανταποκρίνεται και υλοποιεί κατά προτεραιότητα τις προγραμματικές επιλογές της 
δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της χώρας. Αυτό γίνεται χρονικά ελεγχόμενα αλλά και 
εμβόλιμα με σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου/Υπουργού.  
Το ΙΓΜΕ υποβάλλει κάθε χρόνο ετήσιο απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς μέχρι το τέλος 
Μαρτίου της επόμενης, όπου παρουσιάζονται η πορεία και τα αποτελέσματα των έργων, που 
αξιολογούν και προσεγγίζουν την παραγωγικότητα σε σχέση με τις δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη 
εκτός από τα έξοδα των έργων και το κόστος των εργατοωρών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
υλοποίηση τους.   
Η αξιολόγηση να γίνεται από τμήμα ορκωτών λογιστών του δημοσίου, αν κάτι τέτοιο υπάρχει και 
λειτουργεί στη χώρα μας.  
Σχόλια επί του κειμένου 
Το άρθρο 2 είναι χαοτικό συναθροίζοντας χωρίς οποιαδήποτε λογική και οργάνωση 3 σελίδες 
αρμοδιοτητων με τυχαίο και πρόχειρο τρόπο. Χρειάζεται θεματική  ταξινόμηση και ομαδοποίηση 
για βγάζει κάποιο νόημα ο αναγνώστης. Για παράδειγμα, «Υδρογεωλογικές μελέτες» και από κάτω 
όποιες αρμοδιότητες συνδέονται με αυτές. «Κοιτασματολογικές μελέτες», κοκ.   
Η οργανωτική διάρθρωση που προτέινεται στο άρθρο 7 είναι πεπαλαιωμένη και παρωχημένη. Έχει 
σχεδόν απορριφθεί και δεν χρησιμοποιείται από τους περισσότερους γεωλογικούς φορείς, 
τουλάχιστον από αυτούς του ευρωπαϊκού βορρά. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναδεικνύονται 
οργανογράμματα που επιχειρούν να  περάσουν από μια δυσλειτουργική και αντιπαραγωγική 
διάρθρωση σε ένα ευέλικτο και δυναμικό σχήμα όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο ερευνητικό 
ινστιτούτο. Μία οργανωτική δομή που ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αναπτυξιακές ανάγκες και 
προκλήσεις, αλλά και στις απαιτήσεις που διαμορφώνουν συγκεκριμένα οι όροι για την συνύπαρξη 
οικονομικής βιωσιμότητας, κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής προστασίας.  Είναι γεγονός ότι 
για πολλά χρόνια στο ιστορικό και πρόσφατο παρελθόν η οργανωτική διάρθρωση των εθνικών 
φορέων γεωλογικής έρευνας στηριζότανε στην επιχειρησιακή λειτουργία διευθύνσεων που 
αναφέρονταν στις διαθέσιμες επιστημονικές ειδικότητες και εργαλεία, π.χ. Διέυθυνση 
Ορυκτολογίας, Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Διεύθυνση Υδρογεωλογίας κλπ. Εξυπηρετούσαν 
δηλαδή μια εσωστρεφή αντίληψη και θεματική ισορροπία, περισσότερο στη λογική της 
«επιθυμητής» έρευνας και λιγότερο στην ανάδειξη και αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων. 
Σήμερα τα οργανογράμματα και επιχειρησιακά σχέδια των ινστιτούτων γεωλογικής έρευνας είναι 
απόλυτα εξωστρεφή και βασίζονται στη στρατηγική ανάλυση των κοινωνικό-οικονομικών αναγκών  
και τις απαιτήσεις των «εν δυνάμει» τελικών χρηστών. Στόχος των σχετικών διαρθρώσεων είναι 
πλέον να καταστήσουν την λειτουργία  της γεωλογικής έρευνας περισσότερο δημιουργική και 
ρεαλιστική (συμβατή με την αληθινή πραγματικότητα), αλλά και πιο αποτελεσματική και 
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παραγωγική. Με βασικό σκοπό να συνδυάζει επιλεγμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες με την 
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, νέων τεχνολογιών και σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων. Σε 
μια πολύ γενική προσέγγιση τα οργανογράμματα να περιλαμβάνουν εκτελεστικές διεθύνσεις που 
αφορούν στην διασφάλιση των γεωλογικών υποδομών και στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΟΠΥ, των ενεργειακών πηγών  και των υπόγειων νερών, και 
υποστηρικτικές διευθύνσεις που παρέχουν τον απαραίτητο και κατάλληλο εργαστηριακό και τεχνικό 
εξοπλισμό.  
Σχετικά με τις διαβουλεύσεις  
 Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δημόσια διαβούλευση επί νομοσχεδίων ή άλλων σχετικών 
υποθέσεων και θεμάτων είναι μια διαδικασία που στη βάση της υπηρετεί και προάγει την 
διαφάνεια και τον δημοκρατικό διάλογο. Επιδιώκει με άλλα λόγια να δώσει την δυνατότητα 
ανοιχτής παρέμβασης και ελεύθερης διατύπωσης. Δυστυχώς πολλές φορές αυτό δεν καθίσταται 
δυνατό λόγω κυρίως των στενών χρονικών περιθωρίων που ισχύουν για την διάρκεια της 
διαβούλευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το χρονικό διάστημα 10 ημερών της παρούσας 
διαβούλευσης. Συγκεκριμένα η διαβούλευση κοινοποήθηκε στις 5 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται 
στις 15 Οκτωβρίου. Είναι φανερό ότι δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που ενδεχόμενα θα 
ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν να μπορέσουν να το κάνουν εντός 10 ημερών.  Ούτε μπορεί να 
απαιτεί κανείς μέσα στα στενά αυτά χρονικά περιθώρια να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις, να 
κάνει ουσιαστικά σχόλια και να υποβάλλει καλά επεξεργασμένες προτάσεις. Σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές που διεθνώς ισχύουν  για το θέμα, η διάρκεια των διαβουλεύσεων οφείλει να 
είναι το λιγότερο 12 εβδομάδες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δημόσιες διαβουλεύσεις που 
κρατούν πάνω από 3 μήνες. Κατά συνέπεια αν εννοούμε και θέλουμε σοβαρά ο θεσμός αυτός να 
έχει υψηλότερο δείκτη ανταπόκρισης και ευρύτερο ενδιαφέρον συμμετοχής στη χώρα μας, τότε θα 
πρέπει το ταχύτερο να προσαρμοστούμε με τις προδιαγραφές που ισχύουν πραγματικά. 
Διαφορετικά η δημόσια διαβούλευση χάνει την διαδικαστική της σημασία της και δεν καταλήγει σε 
χρήσιμα αποτελέσματα. 
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Γενικές παρατηρήσεις 
Το δίλημμα Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ. είναι πολιτικό, τεχνητό αν θέλετε, και δεν έχει καμία απολύτως σχέση 
με την αποτελεσματική λειτουργία και παραγωγική δεινότητα του ΙΓΜΕ. Η αλλαγή νομικού 
καθεστώτος, που οδηγεί στην «μετακίνηση» του Ινστιτούτου στο Δημόσιο σημαίνει προφανώς μια 
πιο γραφειοκρατική κατεύθυνση και σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο ισχυρότερο και στενότερο 
«εναγκαλισμό» και εξάρτηση από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Ακριβώς δηλαδή αντίθετα με τις 
μεταρρυθμιστικές τάσεις που επικρατούν σήμερα, σε σχέση με το καθεστώς και την οργανωτική 
δομή, των περισσότερων Εθνικών φορέων Γεωλογικής Έρευνας της Ευρώπης και όχι μόνον. Γιατί 
ακριβώς στην απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και την παρουσία ανακόλουθης πολιτικής 
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αντιμετώπισης βρίσκεται κατά κύριο λόγο το πρόβλημα στο ΙΓΜΕ. Είναι αυτή η κατάσταση που 
διαχρονικά συνέβαλλε στις συχνές διοικητικές αλλαγές και οργανωτικές αγκυλώσεις,  με 
αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημουργούνται στρεβλές λειτουργικές πρακτικές στο 
εσωτερικό του Ινστιτούτου. Η άποψη συνεπώς είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και 
«ανεξάρτητου» επιχειρησιακά ΙΓΜΕ που ταιριάζει στο χαρακτήρα και αρμόζει στο ρόλο που οφείλει 
να έχει ένα Εθνικό Κέντρο/Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας. Είναι σίγουρο ότι το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο όχι μόνο δεν πορεύεται στην κατεύθυνση αυτή,  βελτιώνοντας την κατάσταση όπως 
ισχυρίζεται ότι θα κάνει, αλλά «εκ του περιεχομένου του» φαίνεται πως θα οδηγήσει τα πράγματα 
αρκετά βήματα πίσω. 
Το ΙΓΜΕ δεν πραγματοποιεί μεταλλευτική αλλά ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ έρευνα. Η παραγωγή είναι 
μεταλλευτική, όταν βέβαια πρόκειται για μεταλλικά ορυκτά, ενώ η έρευνα είναι πάντα 
κοιτασματολογική, και αφορά στις ορυκτές πρώτες ύλες (ΟΠΥ/ενεργειακές και μη) της χώρας. Στην 
κοιτασματολογική έρευνα μη ενεργειακών πρώτων υλών περιλαμβάνονονται τα μεταλλικά ορυκτά, 
τα βιομηχανικά ορυκτά και τα πετρώματα (διακοσμητικά, δομικοί λίθοι, αδρανή υλικά). Το γεγονός 
ότι στην ονομασία του Ινστιτούτου συμμετείχε τόσα χρόνια το δίλεξο, «Μεταλλευτικών Ερευνών» 
δεν απέδιδε ακριβώς το πραγματικό περιεχόμενο της κοιτασματολογικής έρευνας. Η ιστορικότητα 
του ονόματος ήταν ο βασικότερος λόγος που το θέμα αυτό δεν μπήκε ποτέ σοβαρά στο τραπέζι της 
συζήτησης. Το ζητούμενο είναι η θεσμική υπόσταση, παρουσία και επιχειρησιακή λειτουργία ενός 
Εθνικού φορέα με υψηλή εξειδίκευση, φερόμενη ικανότητα και διαθέσιμο κάθε φορά γνωσιακό 
κεφάλαιο σε ρόλο τεχνικού συμβούλου και εκτελεστικού οργάνου σε θέματα που άπτονται και 
αφορούν στις γεωλογικές υποδομές της χώρας. Η γεωλογική έρευνα είναι το επίκεντρο και αυτή 
πρέπει να προβάλλεται πρώτη κα καλύτερη, μέσα από την ονομασία του φορέα. Η 
κοιτασματολογία, η υδρογεωλογία, η ορυκτολογία, η γεωθερμία είναι υποσύνολα της γεωλογίας. Ο 
προτεινόμενος τίτλος παραπέμπει περισσότερο σε μια γραφειοκρατική διοικητικού χαρακτήρα 
δημόσια υπηρεσία και όχι σε ένα φορέα που ασχολείται με την γεωπεπιστημονική έρευνα. Με το 
σημερινό καθεστώς (η αλλαγή του δεν είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας) στο ΙΓΜΕ θα μπορούσε 
να δοθεί το όνομα αυτού που είναι, π.χ. Εθνικό/Ελληνικό Κέντρο Γεωλογικών Ερευνών, ή Ελληνικό 
Ινστιτούτο Γεωλογικής Έρευνας ή Ινστιτουτο Γεωλογικής Έρευνας της Ελλάδας. Απλά μερικές 
γρήγορες σκέψεις, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες πιο δόκιμες επιλογές. 
Το ΙΓΜΕ, όπως κάθε οργανισμός χρειάζεται «νέο αίμα» για να μπορέσει να είναι βιώσιμος. Στην 
κατεύθυνση  η πρόσληψη μεγάλου αριθμού νέων γεωεπιστημόνων (υπάρχουν πολλοί στη χώρα 
μας) αποτελεί πλέον επιτακτική και επιβεβλημένη ανάγκη. Είναι αυτοί που θα αλλάξουν τις 
ισορροπίες, θα φέρουν τις σύγχρονες τεχνικές και θα δημιουργήσουν τις πρϋποθέσεις για ένα 
δυναμικότερο και πιο ανταγωνιστικό Ινστιτούτο γεωλογικής έρευνας.    
Το κείμενο και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου (αν έμπαινε κάποιος στην λογική σχολιασμού του), 
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παρουσιάζετια σε πολλά σημεία  ιδιαίτερα προβληματικό, με πρόχειρες νοηματικά προσεγγίσεις και 
λάθος χρήση της σχετικής επιστημονικής ορολογίας. Θα περίμενε κανείς, στο συγκεκριμένο υψηλό 
επίπεδο που βρίσκεται και κινείται η διαδικασία σύνταξης του νομοσχεδίου καλύτερο ποιοτικό 
αποτέλεσμα. Ορισμένα τμήματα του χρειάζεται να ξαναγραφούν σχεδόν από την αρχή, με άλλο 
περιεχόμενο, διάρθρωση, δομή και προσεγγίσεις, ενέργειες που απαιτούν χρονικό διάστημα 
αρκετών ημερών. Αν για παράδειγμα κοιτάξει κάποιος την παράγραφο 2 του άρθρου 1, πραγματικά 
είναι πολύ δύσκολο να βγάλει άκρη. Οι λέξεις «μεταλλευτικών», «μεταλλευτικής», «μεταλλευτική» 
αναφέρονται τρεις φορές, εντελώς ασύνδετα με τα συμφραζόμενα και χωρίς να εξυπηρετούν 
συγκεκριμένο λόγο.         
Τι οφείλει να είναι το ΙΓΜΕ 
Το ΙΓΜΕ είναι ο επιστημονικός φορέας γεωλογικής έρευνας της χώρας.  Η δυναμική της 
επιχειρησιακής του λειτουργίας και προγραμματικής του δραστηριότητας βασίζονται στον υψηλό 
βαθμό εξειδίκευσης και το διεπιστημονικό γνωσιακό κεφάλαιο που διαθέτει σε θέματα γεωλογικής 
έρευνας. Στον ρόλο του ανήκει η αντικειμενική επικαιροποίηση και η ολοκληρωμένη εκτελεστική 
του παρέμβαση με στόχο την κανονική και ομαλή λειτουργία των γεωλογικών υποδομών της χώρας 
που αναφέρονται, συνδέονται και εξαρτώνται από την κατάσταση (έρευνα, δεδομένα, μελέτη, 
αξιολόγηση, αξιοποίηση) που, για παράδειγμα βρίσκονται τα αποθέματα νερών, η ποιότητα των 
εδαφών και η βιωσιμότητα των ΟΠΥ.      
Το ΙΓΜΕ έχει εκτελεστικό ρόλο, με το σύνολο της δραστηριότητας του να αναφέρεται στο διαχρονικό 
έργο που υλοποιεί με στόχο κάθε φορά να προσθέτει νέα επιστημονική γνώση, βέλτιστες 
μεθοδολογικές πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές στο ευρύτερο αντικέιμενο της 
γεωλογίας. Με άλλα λόγια το ΙΓΜΕ γνωμοδοτεί, ερευνά, αξιολογεί, μελετά, εκπονεί και προτείνει 
την αξιοποίηση και χρήση, με την αλυσίδα αξίας της διαδρομής και διαδικασίας αυτής να κλείνει 
προς όφελος της κοινωνίας, του δημόσιου συμφέροντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, στη βάση 
πάντοτε τήρησης του τρίπτυχου, Οικονομική Σταθερότητα-Κοινωνική Πρόοδος-Περιβαλλοντική 
Φροντίδα. Το νομοσχέδιο αυτό θέλει το ΙΓΜΕ να ελέγχει και να εποπτεύει, κάτι που μπορεί κατά 
περίπτωση να συμβεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσει αυτό κεντρική του 
αρμοδιότητα. Να μην γίνει δηλαδή το ΙΓΜΕ «περιφερόμενος ΣΔΟΕ» ή «γεωλογικός Ράμπο».  
Πως μπορεί να διοικείται το ΙΓΜΕ 
Βασικός στόχος και προϋπόθεση της διοικητικής δομής και σύνθεσης είναι η λειτουργική ευελιξία 
και η ταχύτητα των αποφάσεων. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται τα παρακάτω: 
Το ΙΓΜΕ έχει Γενικό Διεθυντή (ΓΔ) με απόλυτη εκτελεστική ευθύνη και αρμοδιότητα απέναντι στα 
επιστημονικά, τεχνικά και οικονομικά θέματα του Ινστιτούτου. 
Η θέση του ΓΔ προκηρύσσεται με ανοιχτό διαγωνισμό, με την αξιολόγηση και επιλογή να γίνεται 
από διεθνή επιτροπή 5 εμπειρογνωμόνων/ειδικών σχετικών με το θέμα. Το αρμόδιο 
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Υπουργείο/Υπουργός συμμετέχει στον ορισμό της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων αλλά δεν 
εμπλέκεται στην απόφαση της τελικής επιλογής. Με άλλα λόγια ο ΓΔ επιλέγεται στη βάση 
επιστημονικών και τεχνοκρατικών κριτηρίων και όχι πολιτικών.    
Η διάρκεια θητείας του ΓΔ είναι 6 χρόνια με προοπτική ανανέωσης για άλλα 6 χρόνια. Είναι συχνή η 
διαπίστωση ότι ευρωπαϊκοί γεωλογικοί φορείς έχουν τον ίδιο ΓΔ για 10-15, τη στιγμή που στο ίδιο 
διάστημα το ΙΓΜΕ μπορεί να έχει αλλάξει 8-10 ΓΔ. 
Το ΙΓΜΕ δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο γιατί απλά δεν το χρειάζεται. 
Το ΙΓΜΕ λειτουργεί επιχειρησιακά στη βάση ηγετικής ομάδας στην οποία προεδρεύει ο ΓΔ  και 
συμμετέχουν οι Διευθυντές/Τομεάρχες (αδιάφορο πως θα αποκαλούνται) που προέρχονται από την 
υψηλότερη δοικητική βαθμίδα του Ινστιτούτου. Σε τακτές συναντήσεις τους, που καλεί ο ΓΔ, αυτοί 
εισηγούνται τα θέματα και ο ΓΔ παίρνει μόνος του τις αποφάσεις. 
Θα μπορούσε να υπάρξει, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, Ομάδα Εξωτερικών Συμβούλων, που 
εκπροσωπούν την κοινωνία, την παραγωγική οικονομία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την 
αυτοδιοίκηση..., με γνωμοδοτικές παρεμβάσεις στο έργο του ΙΓΜΕ. 
Το ΙΓΜΕ έχει δική του προγραμματική στρατηγική και επιχειρησιακό σχέδιο βάση του οποίου 
επιλέγει την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων και αναζητά αντίστοιχα τις καλύτερες δυνατές πηγές 
χρηματοδότησης, πέρα και συμπληρωματικά των δημοσίων επενδύσεων. 
Το ΙΓΜΕ ανταποκρίνεται και υλοποιεί κατά προτεραιότητα τις προγραμματικές επιλογές της 
δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της χώρας. Αυτό γίνεται χρονικά ελεγχόμενα αλλά και 
εμβόλιμα με σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου/Υπουργού.  
Το ΙΓΜΕ υποβάλλει κάθε χρόνο ετήσιο απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς μέχρι το τέλος 
Μαρτίου της επόμενης, όπου παρουσιάζονται η πορεία και τα αποτελέσματα των έργων, που 
αξιολογούν και προσεγγίζουν την παραγωγικότητα σε σχέση με τις δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη 
εκτός από τα έξοδα των έργων και το κόστος των εργατοωρών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
υλοποίηση τους.   
Η αξιολόγηση να γίνεται από τμήμα ορκωτών λογιστών του δημοσίου, αν κάτι τέτοιο υπάρχει και 
λειτουργεί στη χώρα μας.  
Σχόλια επί του κειμένου 
Το άρθρο 2 είναι χαοτικό συναθροίζοντας χωρίς οποιαδήποτε λογική και οργάνωση 3 σελίδες 
αρμοδιοτητων με τυχαίο και πρόχειρο τρόπο. Χρειάζεται θεματική  ταξινόμηση και ομαδοποίηση 
για βγάζει κάποιο νόημα ο αναγνώστης. Για παράδειγμα, «Υδρογεωλογικές μελέτες» και από κάτω 
όποιες αρμοδιότητες συνδέονται με αυτές. «Κοιτασματολογικές μελέτες», κοκ.   
Η οργανωτική διάρθρωση που προτέινεται στο άρθρο 7 είναι πεπαλαιωμένη και παρωχημένη. Έχει 
σχεδόν απορριφθεί και δεν χρησιμοποιείται από τους περισσότερους γεωλογικούς φορείς, 
τουλάχιστον από αυτούς του ευρωπαϊκού βορρά. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναδεικνύονται 
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οργανογράμματα που επιχειρούν να  περάσουν από μια δυσλειτουργική και αντιπαραγωγική 
διάρθρωση σε ένα ευέλικτο και δυναμικό σχήμα όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο ερευνητικό 
ινστιτούτο. Μία οργανωτική δομή που ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αναπτυξιακές ανάγκες και 
προκλήσεις, αλλά και στις απαιτήσεις που διαμορφώνουν συγκεκριμένα οι όροι για την συνύπαρξη 
οικονομικής βιωσιμότητας, κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής προστασίας.  Είναι γεγονός ότι 
για πολλά χρόνια στο ιστορικό και πρόσφατο παρελθόν η οργανωτική διάρθρωση των εθνικών 
φορέων γεωλογικής έρευνας στηριζότανε στην επιχειρησιακή λειτουργία διευθύνσεων που 
αναφέρονταν στις διαθέσιμες επιστημονικές ειδικότητες και εργαλεία, π.χ. Διέυθυνση 
Ορυκτολογίας, Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Διεύθυνση Υδρογεωλογίας κλπ. Εξυπηρετούσαν 
δηλαδή μια εσωστρεφή αντίληψη και θεματική ισορροπία, περισσότερο στη λογική της 
«επιθυμητής» έρευνας και λιγότερο στην ανάδειξη και αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων. 
Σήμερα τα οργανογράμματα και επιχειρησιακά σχέδια των ινστιτούτων γεωλογικής έρευνας είναι 
απόλυτα εξωστρεφή και βασίζονται στη στρατηγική ανάλυση των κοινωνικό-οικονομικών αναγκών  
και τις απαιτήσεις των «εν δυνάμει» τελικών χρηστών. Στόχος των σχετικών διαρθρώσεων είναι 
πλέον να καταστήσουν την λειτουργία  της γεωλογικής έρευνας περισσότερο δημιουργική και 
ρεαλιστική (συμβατή με την αληθινή πραγματικότητα), αλλά και πιο αποτελεσματική και 
παραγωγική. Με βασικό σκοπό να συνδυάζει επιλεγμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες με την 
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, νέων τεχνολογιών και σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων. Σε 
μια πολύ γενική προσέγγιση τα οργανογράμματα να περιλαμβάνουν εκτελεστικές διεθύνσεις που 
αφορούν στην διασφάλιση των γεωλογικών υποδομών και στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΟΠΥ, των ενεργειακών πηγών  και των υπόγειων νερών, και 
υποστηρικτικές διευθύνσεις που παρέχουν τον απαραίτητο και κατάλληλο εργαστηριακό και τεχνικό 
εξοπλισμό.    
Σχετικά με τις διαβουλεύσεις   
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δημόσια διαβούλευση επί νομοσχεδίων ή άλλων σχετικών 
υποθέσεων και θεμάτων είναι μια διαδικασία που στη βάση της υπηρετεί και προάγει την 
διαφάνεια και τον δημοκρατικό διάλογο. Επιδιώκει με άλλα λόγια να δώσει την δυνατότητα 
ανοιχτής παρέμβασης και ελεύθερης διατύπωσης. Δυστυχώς πολλές φορές αυτό δεν καθίσταται 
δυνατό λόγω κυρίως των στενών χρονικών περιθωρίων που ισχύουν για την διάρκεια της 
διαβούλευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το χρονικό διάστημα 10 ημερών της παρούσας 
διαβούλευσης. Συγκεκριμένα η διαβούλευση κοινοποήθηκε στις 5 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται 
στις 15 Οκτωβρίου. Είναι φανερό ότι δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που ενδεχόμενα θα 
ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν να μπορέσουν να το κάνουν εντός 10 ημερών.  Ούτε μπορεί να 
απαιτεί κανείς μέσα στα στενά αυτά χρονικά περιθώρια να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις, να 
κάνει ουσιαστικά σχόλια και να υποβάλλει καλά επεξεργασμένες προτάσεις. Σύμφωνα με τις 
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βέλτιστες πρακτικές που διεθνώς ισχύουν  για το θέμα, η διάρκεια των διαβουλεύσεων οφείλει να 
είναι το λιγότερο 12 εβδομάδες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δημόσιες διαβουλεύσεις που 
κρατούν πάνω από 3 μήνες. Κατά συνέπεια αν εννοούμε και θέλουμε σοβαρά ο θεσμός αυτός να 
έχει υψηλότερο δείκτη ανταπόκρισης και ευρύτερο ενδιαφέρον συμμετοχής στη χώρα μας, τότε θα 
πρέπει το ταχύτερο να προσαρμοστούμε με τις προδιαγραφές που ισχύουν πραγματικά. 
Διαφορετικά η δημόσια διαβούλευση χάνει την διαδικαστική της σημασία της και δεν καταλήγει σε 
χρήσιμα αποτελέσματα. 

01 26295 
Μυρσίνη 
Βαρτή - 

Ματαράγκα 

2018-10-
13 

16:24:47 

Στο νομοσχέδιο αυτό είναι σαφέστατη η υποβάθμιση της γεωλογικής έρευνας, που θα έπρεπε να 
κυριαρχεί καθώς και η δημοσιοϋπαλληλική γραφειοκρατική διόγκωση του νέου μορφώματος. και τα 

δύο αυτά  βασικά γνωρίσματα του νομοσχεδίου είναι μακράν αυτών που επικρατούν  σε όλες τις 
γεωλογικές υπηρεσίες Ευρώπης και Αμερικής. 

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι ιδιαίτερα προβληματικό και ο χρόνος διαβούλευσης 
ιδιαίτερα μικρός γι αυτό και στέκομαι μόνο στο άρθρο 01, στην αρχή σύστασης του νομοσχεδίου, 

λέγοντας ότι η ψήφιση και η εφαρμογή του θα βλάψει – κατά την άποψη μου- τον αναπτυξιακό και 
κοινωνικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η έρευνα του ορυκτού πλούτου της χώρας με ότι αυτό 

συνεπάγεται. 

Η γεωλογική έρευνα έχει 
προστεθεί στις αλλαγές του 

σχεδίου νόμου. Η μορφή 
ΝΠΔΔ συναρτάται με τις νέες 
κρατικές αρμοδιότητες που 

ασκεί ο φορέας. 

01 26296 
Παπαβασιλείο

υ Κώστας 

2018-10-
13 

22:48:17 

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η επιχειρούμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την ¨Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών¨  με την ταυτόχρονη κατάργηση του ΙΓΜΕ είναι άλλος ένας κρίκος στην 
αλυσίδα των περιπετειών του πολύπαθου ΙΓΜΕ τα τελευταία έξι χρόνια. 

Τέτοιου είδους απαράδεκτες, ατεκμηρίωτες και σπασμωδικές ενέργειες αυτής της κυβέρνησης είναι 
αναμενόμενες δυστυχώς! 

Η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει φυσικά κανένα δισταγμό να διαλύσει το ΙΓΜΕ, το οποίο η ίδια 
επανίδρυσε το καλοκαίρι του 2015(!), για λόγους που δεν έχουν σχέση φυσικά με το να 
δημιουργήσουν κάτι καλύτερο στη θέση του, αλλά απλούστατα γιατί με τέτοιου είδους 

σπασμωδικές κινήσεις νομίζει ότι θα λύσει τον ¨γόρδιο δεσμό¨ που λέγεται Συμβόλαιο Εθνικής 
Ασφαλιστικής και με ότι αυτό συνεπάγεται με τις ήδη υπάρχουσες τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις οι οποίες απειλούν με πλήρη εξαφάνιση των περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ.  
Είναι κοινό μυστικό για αυτούς που γνωρίζουν τα του ΙΓΜΕ, ότι η παρούσα νομοθετική 

πρωτοβουλία του κύριου Σταθάκη οφείλεται στα αποτελέσματα που έφερε η μη σωστή εφαρμογή 
του συμβολαίου της εθνικής ασφαλιστικής η οποία αφορούσε όλους τους εργαζόμενους στο ΙΓΜΕ 
από το 1987 έως και το 2014. Οι αλλεπάλληλες καταστρατηγήσεις των όρων του συμβολαίου της 

εθνικής ασφαλιστικής από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έως και το 2009, με ευθύνη των 
προηγούμενων κυβερνήσεων, των συνδικαλιστών του ΙΓΜΕ οδήγησαν σε αυτή την τραγική 

κατάληξη. 

Η ΕΑΓΜΕ ιδρύεται γιατί 
διαπιστώνεται η επιτακτική 

ανάγκη ύπαρξης στην 
Ελλάδα, ενός κεντρικού 

φορέα του Κράτους για την 
κάλυψη των κενών άσκησης 

κρατικής δραστηριότητας 
εποπτείας και διαχείρισης σε 
νέα σύγχρονα πεδία όπως: 1. 
Γεωκινδύνους, 2. Γεωενέργεια 
και 3. Γεωπεριβάλλον. Καθώς 
δεν υπάρχει κάποια δημόσια 

Αρχή που να μπορεί να 
ασκήσει αρμοδιότητες 

ρυθμιστικές, ελεγκτικές και 
εποπτικές των ανωτέρω 

πυλώνων, η οποία να έχει την 
απαραίτητα τεχνογνωσία, 

εργαστηριακό εξοπλισμό και 
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Δίδεται έτσι η αφορμή αλλά και το πρόσχημα να προτείνετε με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση 
ένα μόρφωμα απόλυτα γραφειοκρατικό, ελεγχόμενο από την εκάστοτε πολιτική εξουσία και φυσικά 

πολύ μακριά από τις τάσεις, τις οργανωτικές δομές και τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας των 
αντίστοιχων Γεωλογικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. 

Δυστυχώς όταν μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση έχει σαν βασικό αίτιο αλλά και ζητούμενο να 
ξεπεραστεί ο σκόπελος που λέγεται σύμβολο εθνικής ασφαλιστικής, δεν μπορεί να γίνει 

ουσιαστικός διάλογος, ή και διαβούλευση όπως αρέσκεται να λέγεται, πάνω στην ουσία των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων γιατί απλούστατα την κυβέρνηση αυτή δεν την ενδιαφέρει μια σωστή 

εθνική γεωλογική υπηρεσία στα πρότυπα των αντίστοιχων εθνικών γεωλογικών υπηρεσιών της Ε.Ε, 
αλλά απλούστατα να αυξήσει τα  ¨υπέρ πλεονάσματα¨, προϊόντα υπερφορολόγησης, και μη 

εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς τρίτους, πίστη στα κελεύσματα των δανειστών. 
Είναι μια λύση απελπισίας από τον κύριο Σταθάκη κι αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. 

Δεν είναι όμως καθόλου κατανοητό κάτω από τις παραπάνω προϋποθέσεις να ζητείται ένας 
ουσιαστικός διάλογος πάνω στις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

ανθρώπινο δυναμικό, 
απαιτείται η ίδρυση και 

ανάπτυξη από την πολιτεία, 
μιας νέας Αρχής. Έτσι, με τον 
παρόντα νόμο προτείνεται η 
ίδρυση της Ελληνικής Αρχής 

Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών για 

κάλυψη των αναγκών της 
χώρας στα ανωτέρω 

γεωλογικά ζητήματα και 
προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

01 26297 
Γιάννης 

Μαυρογιάννη
ς 

2018-10-
14 

15:59:17 

Ο χρόνος που διατέθηκε για τη δημόσια διαβούλευση (λιγότερο από δέκα μέρες) είναι ιδιαίτερα 
ανεπαρκής σε σχέση με  το πλήθος των θεμάτων που θίγει, τις οικονομικές/κοινωνικές 

δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεται και επηρεάζει, τους φορείς που αφορά (εργαζόμενους, 
αυτοδιοίκηση, άλλα υπουργεία, εκπαιδευτικούς φορείς, οικονομικούς φορείς, κλπ). 

Το ΥΠΕΝ οφείλει να παρατείνει σημαντικά (πχ έως το τέλος Οκτώβρη) τη διάρκεια της 
διαβούλευσης. 

Οι μέρες τις διαβούλευσης 
ορίστηκαν σε ευθεία 

αναλογία, με τον αριθμό των 
προσώπων που αφορούν. 

01 26303 

Δρ 
Δημοσθένης 
Μάλλιαρης, 

Δ/ντής 
Ανάπτυξης 

ΙΓΜΕ 

2018-10-
14 

20:01:22 

Αρθρο 1, §1 
Επειδή το αρκτικόλεξο Ε.Α.Γ.Μ.Ε. δημιουργεί χασμωδία, προτείνεται εναλλακτικά : 

• "Α.Γ.Μ.Ε."  Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών της Ελλάδας, το οποίο παραπέμπει 
αρκετά προς το καταργούμενο Ι.Γ.Μ.Ε.,  

ή 
• "ΕΛ.Α.Γ.Μ.Ε." Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.  

Το αντίστοιχο αγγλικό αρκτικόλεξο να γίνει (εν γνώσει του γραμματικού κανόνα περί Au της 
αγγλικής λέξης Authority) : 

• "A.G.M.E." Authority for Geology and Mineral Exploration of Greece», το οποίο παραπέμπει επίσης 
προς το καταργούμενο I.G.M.E., ενώ συγχρόνως έχει πλήρη αναλογία προς το ελληνικό αντίστοιχο, 

ή 
• "HEL.A.G.M.E." Hellenic Authority for Geology and Mineral Exploration.  

Αρθρο 1, §2 
Θα πρέπει να αναγραφεί ρητά, εάν περιλαμβάνεται ή όχι η έρευνα, και πολύ περισσότερο, η 

ρύθμιση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν υδρογονάνθρακες. 

Η αγγλική ονομασία έχει 
αλλάξει. Η ονομασία 

προκρίθηκε γιατί 
δημιουργείται μια νέα 

διαφορετική νομική 
προσωπικότητα και 

αναβαθμίζεται σε νέες 
αρμοδιότητες.  Η έρευνα έχει 

ενσωματωθεί στις αλλαγές 
του σχεδίου νόμου. 
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01 26313 ΣΕΠ ΙΓΜΕ 
2018-10-

14 
21:38:46 

Διατήρηση του ονόματος ΙΓΜΕ για λόγους αναγνωσιμότητας από το κοινωνικό σύνολο, τους 
δημόσιους φορείς και ιδιότες. 

Η ονομασία «ΙΓΜΕ» αποτελεί ένα  «brand name” με το οποίο είναι γνωστό σε όλη την Ελληνική 
Επικράτεια αλλά και Διεθνώς. Αν η αλλαγή του είναι μονόδρομος  θα μπορούσαμε να εξετάσουμε 

ενδεικτικά και τα ονόματα «Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 
ΕΛ.Ι.Γ.Μ.Ε» ή «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ελλάδας Ι.Γ.Μ.Ε. Ε» 

 
Διατήρηση του χαρακτήρα του ΙΓΜΕ, δηλαδή προσανατολισμένο στην εφαρμοσμένη έρευνα και 

παραγωγή πρωτογενών δεδομένων. 
Να καθοριστεί έδρα, καθώς η απουσία αναφοράς της για το νέο φορέα, δίνει την αίσθηση ότι στο 
επόμενο διάστημα αυτός μπορεί να στεγαστεί και να λειτουργήσει οπουδήποτε εντός της Αττικής. 

Η ονομασία προκρίθηκε γιατί 
δημιουργείται μια  νέα 

διαφορετική νομική 
προσωπικότητα και 

αναβαθμίζεται σε νέες 
αρμοδιότητες.  Η έρευνα έχει 

ενσωματωθεί στις αλλαγές 
του σχεδίου νόμου. 

01 26315 ΣΕΠ ΙΓΜΕ 
2018-10-

14 
21:43:03 

Διατήρηση του ονόματος ΙΓΜΕ για λόγους αναγνωσιμότητας από το κοινωνικό σύνολο, τους 
δημόσιους φορείς και ιδιότες. 

Η ονομασία «ΙΓΜΕ» αποτελεί ένα  «brand name” με το οποίο είναι γνωστό σε όλη την Ελληνική 
Επικράτεια αλλά και Διεθνώς. Αν η αλλαγή του είναι μονόδρομος  θα μπορούσαμε να εξετάσουμε 

ενδεικτικά και τα ονόματα «Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 
ΕΛ.Ι.Γ.Μ.Ε» ή «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ελλάδας Ι.Γ.Μ.Ε. Ε» 

Διατήρηση του χαρακτήρα του ΙΓΜΕ, δηλαδή προσανατολισμένο στην εφαρμοσμένη έρευνα και 
παραγωγή πρωτογενών δεδομένων. 

Να καθοριστεί έδρα, καθώς η απουσία αναφοράς της για το νέο φορέα, δίνει την αίσθηση ότι στο 
επόμενο διάστημα αυτός μπορεί να στεγαστεί και να λειτουργήσει οπουδήποτε εντός της Αττικής. 

Όμοιο σχόλιο με 
προηγούμενο. 

01 26316 ΣΕΠ ΙΓΜΕ 
2018-10-

14 
21:47:16 

Διατήρηση του ονόματος ΙΓΜΕ για λόγους αναγνωσιμότητας από το κοινωνικό σύνολο, τους 
δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις. 

Η ονομασία «ΙΓΜΕ» αποτελεί ένα  «brand name” με το οποίο είναι γνωστό σε όλη την Ελληνική 
Επικράτεια αλλά και Διεθνώς. Αν η αλλαγή του είναι μονόδρομος  θα μπορούσαμε να εξετάσουμε 

ενδεικτικά και τα ονόματα «Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 
ΕΛ.Ι.Γ.Μ.Ε» ή «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ελλάδας Ι.Γ.Μ.Ε. Ε» 

Διατήρηση του χαρακτήρα του ΙΓΜΕ, δηλαδή προσανατολισμένο στην εφαρμοσμένη έρευνα και 
παραγωγή πρωτογενών δεδομένων. 

Να καθοριστεί έδρα, καθώς η απουσία αναφοράς της για το νέο φορέα, δίνει την αίσθηση ότι στο 
επόμενο διάστημα αυτός μπορεί να στεγαστεί και να λειτουργήσει οπουδήποτε εντός της Αττικής. 

Όμοιο σχόλιο με 
προηγούμενο 

01 26328 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-
15 

11:41:50 

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ίδρυμα Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών, Ι.Γ.Μ.Ε.» (εφεξής «Ίδρυμα»), με έδρα την Αττική, το οποίο 

εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λειτουργεί για χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, το Ίδρυμα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic 

Η ονομασία προκρίθηκε γιατί 
δημιουργείται μια νέα και 

διαφορετική νομική 
προσωπικότητα και 
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Institution for Geology and Mineral Exploration, H.I.G.M.E». Με απόφαση του Δ.Σ. της Υπηρεσίας 
ορίζεται το διακριτικό σύμβολο, που αυτή θα χρησιμοποιεί. 

αναβαθμίζεται σε νέες 
αρμοδιότητες. Το σχόλιο αυτό 
δεν μπορεί να ενσωματωθεί 

διότι νομικά το ίδρυμα 
αποτελεί νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου του 
Αστικού Κώδικα. 
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Άρθρο 2: Αρμοδιότητες  

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

02  26253 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-09 
17:57:31 

Σχετικά με τη  κατοχύρωση του ρόλου της αρχής ως επίσημου σύμβουλου της Πολιτείας, με 
τις αναφορές στις παραγράφους 28 («εφόσον ζητηθεί») και 36 («μπορούν να 

χρησιμοποιούν ως τεχνικό σύμβουλο την αρχή»), απλά διατυπώνεται ως ευχή, χωρίς να 
θεσμοθετεί καμία υποχρέωση για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες συμβούλου 
τίθενται ελεύθερα προς 
το δημόσιο, χωρίς να 
προσβάλλεται η ιδιωτική 
αυτονομία αντίστοιχων 
υπηρεσιών του ιδιωτικού 
τομέα.  

02  26266 
Δημητριάδης 

Αλέκος 
2018-10-09 

19:59:47 

Οι αρμοδιότητες του Ι.Γ.Μ.Ε. αναφέρονται στον ιδρυτικό του νόμο του 1976, μπορούν 
φυσικά να προστεθούν και άλλες για χάριν του δημοσίου συμφέροντος.  Δεν χρειάζεται, 

όμως, η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνονται. 
Τα αποτελέσματα των μελετών του Ι.Γ.Μ.Ε., λόγω του ότι καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα, 

είναι χρήσιμα και για άλλα Υπουργεία, όπως Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, ακόμη και 
των Υπουργείων Παιδείας και Πολισμού. 

Πρόκειται για γενική 
πρόβλεψη και οφείλει να 
διατυπώνεται σε επίπεδο 

Νόμου. 

02  26269 
Γεώργιος 
Ροβολής 

2018-10-10 
07:46:15 

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι οι δημόσιοι φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν την Αρχή ως 
τεχνικό σύμβουλο (για υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα γεωλογικά κλπ). Τούτο σημαίνει 

ότι η Αρχή θα διεκδικεί δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών συμβούλου ως π.χ. διαγωνιζόμενο 
γραφείο μελετών, ή προβλέπονται άλλης μορφής συνεργασίες με τους δημόσιους φορείς; 

Θα μπορεί επίσης η Αρχή να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς  συμβάσεων μελετών; 
Σήμερα το ΙΓΜΕ περιλαμβάνεται στο μητρώο γραφείων μελετών, μαζί με τα ιδιωτικά 

μελετητικά γραφεία, στις κατηγορίες μελετών 19, 20 και 21. 

Η αρχή δεν έχει άδεια 
ιδιωτικού γραφείου 
μελετών όπως είχε το 
ΙΓΜΕ, συνεπώς δεν έχει 
βάση το σχόλιο αυτό. 

02 26273 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-10 

09:29:55 

Αρθρ.2, παρ.1, εδ. κα. Οι αρμοδιότητες σε θέματα Γεωθερμίας είναι ελλιπείς. Αυτή τη 
στιγμή η Γεωθερμία αποτελεί το πιο ‘καυτό’ ερευνητικό θέμα των γεωεπιστημών σε 

διεθνές και εθνικό επιπεδο και δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει η Γεωθερμική Έρευνα από 
τις αρμοδιότητες της Αρχής. Προτείνεται λοιπόν η προσθήκη της φράσης στην αρχή της 

παραγράφου’ Η γεωθερμική έρευνα εντοπισμού και η μελέτη των πεδίων, η παροχή γνω…’ 

Το σχόλιο ενσωματώθηκε 
στο  Σχέδιο Νόμου στην 

παράγραφο ιστ 

02  26284 
Μαρία 

Κυνηγαλάκη 
2018-10-11 

09:26:32 

Στην παράγραφο κστ), η διατύπωση "Συνεισφορά στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Βάσεων 
Γεωδεδομένων", είναι εντελώς γενικόλογη και ασαφής, με αποτέλεσμα να μην προάγει τη 

σχετική δραστηριότητα έτσι ώστε να λυθούν χρόνια προβλήματα (πολυδιάσπαση, 
ασυμβατότητα κ.ά.). Θα έπρεπε να ορίζεται ο φορέας ως κομβικό σημείο συγκέντρωσης και 

διαχείρισης των Ψηφιακών Βάσεων Γεωδεδομένων. 

Υπάρχει ειδική νομοθεσία 
για τις ψηφιακές βάσεις 

γεωδεδομένων.ν. 
3882/2010 που ρυθμίζει 
αρμοδίως τα ζητήματα 

αυτά. 
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02  26253 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-09 
17:57:31 

Σχετικά με τη  κατοχύρωση του ρόλου της αρχής ως επίσημου σύμβουλου της Πολιτείας, με 
τις αναφορές στις παραγράφους 28 («εφόσον ζητηθεί») και 36 («μπορούν να 

χρησιμοποιούν ως τεχνικό σύμβουλο την αρχή»), απλά διατυπώνεται ως ευχή, χωρίς να 
θεσμοθετεί καμία υποχρέωση για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες συμβούλου 
τίθενται ελεύθερα προς 
το δημόσιο, χωρίς να 
προσβάλλεται η ιδιωτική 
αυτονομία αντίστοιχων 
υπηρεσιών του ιδιωτικού 
τομέα.  
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Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

03 26267 
Δημητριάδης 

Αλέκος 
2018-10-09 

20:01:05 
Ουδέν σχόλιο  

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο Επιλογή - Διορισμός - Κωλύματα διορισμού Ασυμβίβαστα - Κωλύματα συμφερόντων - Υποχρεώσεις - Έκπτωση 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

04 26254 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-09 
17:59:24 

Καταργείται η θέση του αιρετού Εκπροσώπου των Εργαζομένων, στο Δ.Σ. της αρχής. Θα πρέπει 
να προβλεφθεί τέτοια θέση. 

Στην παράγραφο 4 υιοθετούνται «έκτακτες περιπτώσεις» χωρίς να ορίζονται, και επιτρέπει την 
προσωρινή ανάθεση καθηκόντων γραμματέα ΔΣ σε μέλος του ΔΣ. 

Το σχόλιο καλύφθηκε με την 
πρόβλεψη του εκπροσώπου 

των εργαζομένων στο ΔΣ.  

04 26274 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-10 

09:38:07 

Όλα τα όργανα της αρχής πρέπει να διορίζονται από τη Βουλή και όχι από τον ΥΠΕΝ. 
Δεν αναφέρονται τα προσόντα των μελών του Δ.Σ.. Για τη βέλτιστη επιλογή τους πρέπει να 

αναφέρονται τα προσόντα τους όπως γίνεται μόνο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

Ο ορισμός των οργάνων 
διοίκησης γίνεται κατ 

εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 8 Ν. 4369/2016 

(Α’33) που ισχύει οριζόντια 
για όλους τους φορείς του 

δημοσίου. 

04 26275 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-10 

09:45:20 
Τα όργανα Διοίκησης της Αρχής να διορίζονται μετά από ακρόαση στη Βουλή και όχι από τον 

ΥΠΕΝ 

Ο ορισμός των οργάνων 
διοίκησης γίνεται κατ 

εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 8 Ν. 4369/2016 

(Α’33) όπως σε όλους τους 
φορείς του Δημοσίου. 

04 26304 

Δρ Δημοσθένης 
Μάλλιαρης, 

Δ/ντής 
Ανάπτυξης ΙΓΜΕ 

2018-10-14 
20:02:11 

Αρθρο 4, §2 
α). Δεν αποσαφηνίζεται εάν μπορούν ή όχι να διοριστούν μέλη του Δ.Σ. άτομα βρισκόμενα σε 

υπαλληλική σχέση με το ΕΑΓΜΕ ή άτομα, που έχουν συμβατική ή άλλη σχέση με Μεταλλευτικές 
Επιχειρήσεις και γενικότερα Επιχειρήσεις των κλάδων αρμοδιότητας του ΕΑΓΜΕ.  
β). Στο Δ.Σ. προτείνεται να συμμετέχουν τουλάχιστον 2 πτυχιούχοι Γεωλόγοι και 2 

Τα σχετικά ασυμβίβαστα 
ορίζονται στον ν. 4369/2016 

που ισχύει οριζόντια για 
όλους τους φορείς του 

δημοσίου. 
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διπλωματούχοι Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργοί. 
Άρθρο 4, §3 

Δεν απαιτείται η αναγραφή του, δεδομένου, ότι περιλαμβάνεται στο άρθρο 24 του Ν. 
4009/2011. 

04 26314 ΣΕΠ ΙΓΜΕ 
2018-10-14 

21:41:06 
Να συμπεριληφθεί η συμμετοχή εκπροσώπου στο ΔΣ του φορέα, για την ενημέρωση των 

εργαζομένων και συμμετοχή στις αποφάσεις. 

Ο εκπρόσωπος των 
εργαζομένων προστέθηκε στο 

σχέδιο Νόμου. 

04 26329 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-15 
11:42:56 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από επτά μέλη ως εξής: 
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας κύρους σε 

Γεωλογικά ή και Μεταλλευτικά θέματα. 
β) Το Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. 

γ) Τέσσερα (4) μέλη, που επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. 

δ) Ένα (1) μέλος, εκλεγμένο Εκπρόσωπο των Εργαζομένων 
Η θητεία των διορισμένων μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να αναθεωρηθεί μία 

φορά, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Παρ.4, εδ. Β’ να απαλειφθεί. 

Το σχόλιο λήφθηκε υπόψη 
και προστέθηκε εκπρόσωπος 

εργαζομένων. 

 

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. - Λειτουργία Δ.Σ. 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

05 26255 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-09 
18:00:08 

Στην παράγραφο 2 αναθέτει στον ΓΔ την ευθύνη σύνταξης και εισήγησης προς το ΔΣ του 
Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της αρχής, χωρίς να ορίζει καμιά στοιχειώδη λειτουργική – 
δημοκρατική διαδικασία και με παντελή απουσία της εξασφάλισης τουλάχιστον της έκφρασης 

άποψης των εργαζομένων. 
Στην παράγραφο 3δ ορίζει ότι το ΔΣ «ασκεί την πειθαρχική εξουσία που προβλέπεται στα άρθρα 
116 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα», καθιστώντας σαφές ότι  όλο το προσωπικό αντιμετωπίζεται 

ως Δημόσιοι Υπάλληλοι. 
Στην παράγραφο 9 επιτρέπει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη, χωρίς να 

ορίζει καμιά προϋπόθεση για αναγκαίο αριθμό φυσικά παρόντων και τις  προϋποθέσεις 
υποδομών συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη, το διάστημα συμμετοχής στη διαδικασία κ.α.. 

Η διαδικασία κανονισμού 
λειτουργίας αποτελεί 
εσωτερική διοικητική 

ενέργεια του δημοσίου και 
δεν προβλέπεται δικαίωμα 
προηγούμενης ακρόασης 
διοικουμένων σε αυτές. 

Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ των ΝΠΔΔ 
έχουν το καθεστώς 

προστασίας όπως και για τους 
μόνιμους υπαλλήλους. 

05 26305 Δρ Δημοσθένης 2018-10-14 Αρθρο 5, §2* Το σχόλιο αφορά τον 
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Μάλλιαρης, 
Δ/ντής 

Ανάπτυξης ΙΓΜΕ 

20:02:57 Προτείνεται η παρεμβολή παραγράφου 2 με αντικείμενο τον χρόνο σύγκλησης των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ., ασχέτως του Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Σ. :  

"Το Δ.Σ. συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, τακτικά ανά δεκαπενθήμερο και 
έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν 3 τουλάχιστον μέλη έγγραφα ή 

ηλεκτρονικά και τεκμηριωμένα". 
Αρθρο 5, §3* 

Προτείνεται η παρεμβολή παραγράφου 3 με αντικείμενο την συνοπτική αναφορά απαραίτητης 
απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ., ασχέτως του Κανονισμού 

Λειτουργίας Δ.Σ. : 
"Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα μέλη του. Η απαρτία 
διακόπτεται και λύεται η συνεδρίαση και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, εφόσον προϊόντος 

του χρόνου αποχωρήσει κάποιο μέλος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας 

τάσσεται ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίασης". 

Κανονισμό  Λειτουργίας του 
Δ.Σ., δεν είναι απαραίτητο να 
συμπεριληφθεί στο Νόμο σε 

αυτή τη φάση. Ήδη όμως 
αντίστοιχη διάταξη 

προβλέπεται στο υπάρχον 
κανονισμό Δ.Σ. του ΙΓΜΕ. 

 

Άρθρο 6: Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Αρχής, Επιλογή - Διορισμός - Αρμοδιότητες 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

06 26256 
Συνδικάτο 

εργαζομένων ΙΓΜΕ 
2018-10-09 

18:01:05 

Στην παράγραφο 4ια καθίσταται ακόμα σαφέστερο το καθεστώς εφαρμογής του καθεστώτος 
Δ.Υ. 

Στην παράγραφο 8 συστήνεται θέση «Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων», θέση που δεν 
υπήρξε ποτέ στο ΙΓΜΕ και που στη νέα «αρχή» δεν μπορεί να έχει κανένα περιεχόμενο, αφού 

ουσιαστικά αυτή η αρμοδιότητα ασκείται από το Γ.Δ. 
Στην παράγραφο 11 συστήνονται τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων και στο 11α δίνεται το 

δικαίωμα στον ΓΔ να τους προσλαμβάνει απευθείας χωρίς την τήρηση καμιάς διαδικασίας 
προκήρυξης, επιλογής κ.α. 

Η θέση του Γενικού 
Διευθυντή Έργων 

θεσπίστηκε για την 
καλύτερη τεχνική και 

επιχειρησιακή λειτουργία 
του φορέα. Οι θέσεις των 

ειδικών συμβούλων 
υπήρχαν και στο Ν 272/76 

06 26298 
Γιώργος Γρ. 
Γρηγορίου 

2018-10-14 
17:44:03 

Αθήνα, 14/10/2018   
 Στο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου για τη λύση του ΙΓΜΕ και την σύσταση Γεωλογικής  

Αρχής, και όσον αφορά την διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας 
προβλέπονται τα ακόλουθα:  

   Στο άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπεται «Τμήμα Δικαστικού, στο οποίο προϊσταται δικηγόρος για 
την διαχείριση των δικαστικών θεμάτων της Αρχής».  

   Στο άρθρο 19 παρ. 3 οι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή κατατάσσονται ως ακολούθως: 

Οι θέσεις δικηγόρων με 
σχέση έμμισθης εντολής της 
αρχής προβλέπονται: 
α) Νομικού Συμβούλου, 
θέση μία [1]. 
β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις 
[3] 

251



 

«α) Νομικού Συμβούλου, θέση μία[1], β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3], γ) Δικηγόρου, 
Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας, θέση μία [1].   

  Στο άρθρο 22 παρ.2 « Η πρόσληψη Δικηγόρου σε θέση Προϊσταμένων Νομικής Υπηρεσίας και 
Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, με απόφαση του Δ.Σ. Με 
απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας»  

   Στο άρθρο 6 παρ. 11 περ. δ΄, προβλέπεται, εμμέσως πλην σαφώς, και η πρόσληψη 
Δικηγόρου, Ειδικού Συμβούλου.   

  Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του σχεδίου (Μεταβατικές Διατάξεις) 
« Ο υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και τοποθετείται στη 

θέση του Νομικού Συμβούλου»  
Από το πλέγμα των ανωτέρω προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:   

   Δημιουργείται μία σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δικηγόρων που 
θα στελεχώσουν την Νομική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν καθορίζονται οι διακριτές 

αρμοδιότητες και τα διακριτά καθήκοντα που θα έχουν ο Νομικός Σύμβουλος και ο 
Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Σήμερα, κατά τις κείμενες διατάξεις,  στο ΙΓΜΕ, ο 

Νομικός Σύμβουλος είναι Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ., είναι δε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Στο προτεινόμενο σχέδιο 

μεταφέρεται μεν στην Αρχή ο Νομικός Σύμβουλος, πλην χωρίς προσδιορισμό καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων. 

   Όμως, ο Κώδικας Δικηγόρων, τόσο ο ισχύων, όσο και οι προγενέστεροι, χρησιμοποιούν τους 
όρους Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος Ν.Υ. αδιακρίτως, προβλέπουν δηλαδή μία και 

μόνο θέση του υπευθύνου της Ν.Υ., ο οποίος, κατά περίπτωσιν, και χωρίς κάποια 
δηλωτικότητα ξεχωριστών αρμοδιοτήτων , άλλοτε ονομάζεται Νομικός Σύμβουλος και άλλοτε 

Προϊστάμενος της Ν.Υ. ή Δικαστικού. (βλέπε άρθρο 43&amp;2 Κώδικα Δικηγόρων, όπου 
γίνεται λόγος είτε για Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας είτε για Νομικό Σύμβουλο).  
   Για την άρση των ανωτέρω συγχύσεων και την αποτροπή των δυσλειτουργιών που 

αναπόφευκτα θα προκληθούν απ’ αυτές, θα ήθελα με το σημείωμά μου αυτό να προτείνω 
κάποιες τροποποιήσεις στις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου, οι οποίες είναι κατά τη γνώμη 

μου ορθές και λυσιτελείς. 
  Συγκεκριμένα:  

  Στις διατάξεις διαχρονικού δικαίου να μην προβλέπεται θέση άλλου προσώπου ως  Νομικού 
Συμβούλου και άλλου ως Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας. Η θέση που θα επιλεγή να είναι 

μία και μόνο και να  συνεπάγεται την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου. Έτσι, το 
άρθρο 19 παρ.3, περ. (α) θα διαμορφωθή ως εξής: « [α) Νομικός Σύμβουλος, ο οποίος και θα 

προϊσταται της Ν.Υ., θέση μία (1)»   Στην περίπτωση αυτή θα απαλειφθή η περ. (γ)  

γ) Δικηγόρου Προϊστάμενου 
Νομικής Υπηρεσίας θέση 
μία [1]. 
 
Συνεπώς, προβλέπεται η 
σύμβαση νομικών 
υπηρεσιών νομικού 
συμβούλου για ένα 
δικηγόρο της Αρχής και η 
σύμβαση προϊσταμένου 
νομικής υπηρεσίας για άλλο 
δικηγόρο της Αρχής. Οι 
λοιποί 3 δικηγόροι της 
Αρχής παρέχουν υπηρεσίες 
στην Νομική Υπηρεσία της 
Αρχής. Οι θέσεις ειδικών 
συμβούλων είναι 
μετακλητές και 
προαιρετικές παρέχοντας 
υπηρεσίες απευθείας στη 
Διοίκηση της Αρχής. 
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   Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόσληψη Δικηγόρου-Προϊσταμένου Τμήματος  

Δικαστικών Υποθέσεων με απόφαση του Δ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κώδικα 
Δικηγόρων, καθ’ όσον σ’ αυτές (άρθρο 43 παρ. 2), με απλή απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του φορέα, μόνο η πρόσληψη Προϊσταμένων Νομικής ή Δικαστικής Υπηρεσίας – και όχι άλλων 
οργανωτικών μονάδων - επιτρέπεται.    

  Είμαι πεπεισμένος ότι οι ως άνω παρατηρήσεις και προτάσεις μου είναι  εύλογες, ορθές και 
αποτελεσματικές.                                                                                           

                                                                                     Γιώργος Γρ. Γρηγορίου  
                                                                      Νομικός  Σύμβουλος, Προϊστάμενος Ν.Υ. 

06 26317 ΣΕΠ ΙΓΜΕ 
2018-10-14 

21:54:46 

Οργανώνεται ένα δυσανάλογο και δυσκίνητο(;), σχήμα διοίκησης σε σχέση με τις υφιστάμενες 
οργανικές θέσεις του νέου φορέα, ειδικά δε εφόσον συνεχιστεί η απραξία στο θέμα των 

προσλήψεων και ανανέωσης του προσωπικού. 
Το ΙΓΜΕ ακόμα και την εποχή που αριθμούσε 1200 άτομα προσωπικό είχε μόνο έναν βοηθό ΓΔ 
επί των οικονομικών. Οι δύο αναπληρωτές ΓΔ είναι υπερβολή σε έναν φορέα των 220 θέσεων 

συνδυαζόμενη ειδικά με την παρουσία των 3 συμβούλων! 

Το διοικητικό σχήμα είναι 
προσαρμοσμένο στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου 
διοικητικού μάνατζμεντ 

καθώς και στις ανάγκες, και 
στον χαρακτήρα  της Αρχής. 

06 26330 
Συνδικάτο 

εργαζομένων ΙΓΜΕ 
2018-10-15 

11:44:02 

5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για τη συγκρότηση μονίμων και εκτάκτων επιτροπών και 
ομάδων εργασίας, για εκτέλεση εργασιών ειδικού ενδιαφέροντος, που συνάπτονται σύμφωνα 

με το σκοπό της Αρχής και τη δράση του. Το έργο των εκτάκτων επιτροπών ή ομάδων 
εργασίας, μπορεί να εποπτεύεται από μέλη του Δ.Σ. ή το Βοηθό Γενικό Διευθυντή ή από 

Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Αρχής. 
8.Στην Αρχή συστήνεται θέση Βοηθού Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων ετών. Ο Βοηθός 

Γενικός Διευθυντής αμείβονται με το 80% των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή. Η σύμβαση 
εργασίας μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. της Αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που 
προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016, με την συμμετοχή του 

Γενικού Διευθυντή στο συμβούλιο επιλογής του άρθρου 10 του ν. 4369/2016. 

Από την παράγραφο 5 του 
άρθρου απαλείφθηκε η 

φράση «Στις επιτροπές… της 
Αρχής». 

Το σχόλιο για την 
παράγραφο 8 δεν κρίθηκε 

ότι μπορεί να ενσωματωθεί 
δεδομένου του σύγχρονου 
διοικητικού μάνατζμεντ. .    

Άρθρο 7: Διάρθρωση ΕΑΓΜΕ 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 
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07 26251 
Μελέτης 
Χατζής 

2018-10-09 
17:40:04 

Aρθρο2. Δεν υπάρχει λογική. Πολλές αρμοδιότητες αλληλοκαλυπτόμενες. 
Αρθρο4.  Απαράδεκτο.Τα μέλη να διορίζονται από την βουλή και όχι από τον εκάστοτε υπουργό. 

Αρθρο6. Μη λογικό. Πολλές αρμοδιότητες στο Γ.Δ. 
Απαράδεκτη η αμοιβή 80% των αναπληρωτών. 

Αρθρο19. Απαράδεκτο και χωρίς λογική. Πως είναι δυνατόν 220 άτομα(χωρίς να γνωρίζουμε τον 
ακριβή αριθμό των γεωεπιστημόνων) να εντεπεξέλθουν στο φόρτο εργασιών που περιγράφονται 

στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των διευθύνσεων. 
Αδικαιολόγητες τόσες έμμισθες θέσεις. 

Αρθρο21.Αδικαιολόγητη,απαράδεκτη και επικίνδυνη η τοποθέτηση προσωπικού από τον 
άγνωστο\γνωστό Γ.Δ και όχι από προτάσεις των υπευθύνων των υπηρ. μονάδων. 

Αρθρο23. Απαράδεκτοι οι γενικοί και αόριστοι λειτουργικοί πόροι χωρίς συγκεκριμένους αριθμούς 
και ποσοστά. 

Αρθρο27. Απαράδεκτο χωρίς μνεία και συμμόρφωση σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 
Εν κατακλείδι 

Κύριε Υπουργέ 
Το νέο ΕΑΓΜΕ φαίνεται πρόχειρα γραμμένο και από άτομα που καμιά σχέση έχουν με την 

ερευνητική και μεταλλευτική διαχείριση του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας. 
Κύριε Υπουργέ 

Σαν σημαίνων μέλος της Σοσιαλιστικής ΜΑΣ κυβέρνησης να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση 
ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΣ τον νόμο και οπαδός  τήρησης των νόμων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

Κύριε υπουργέ  
Μην γίνεται το κακό παράδειγμα προς μίμηση ΕΜΕΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ τον νόμο περί του 

νέου και υποβαθμισμένου  ΕΑΓΜΕ. 
Με εκτίμηση  

Μελέτης Χατζής 
Συνταξιούχος ΙΓΜΕ 

Οι αρμοδιότητες είναι όσες 

ασκούσες πριν το ΙΓΜΕ και 

προστέθηκαν σύγχρονες και 

νέες. Το διοικητικό σχήμα 

είναι προσαρμοσμένο στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου 

διοικητικού μάνατζμεντ 

καθώς και στις ανάγκες, και 

στον χαρακτήρα  της Αρχής. 

Στο άρθρο 7 η τελική 

διατύπωση της παραγράφου 

4 είναι «Υπηρεσιακή μονάδα 

υποκείμενη στο Δ.Σ. και στον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. είναι η 

γραμματεία Διοικητικού 

Συμβουλίου.» 

Τα λοιπά σχόλια αφορούν 

άλλα άρθρα. 

 

07 26257 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-09 
18:01:42 

Η διάρθρωση της αρχής σε έξι (6) διευθύνσεις είναι και ανεπαρκής και ανορθολογική σε σχέση με 
τα αντικείμενα που πρέπει να υπηρετούνται.  

Στην παράγραφο 3 θα πρέπει να προστεθεί το Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων 
(σήμερα διεύθυνση του ΙΓΜΕ) καθότι χειρίζεται ένα σημαντικό τομέα της μεταλλείας και λατομίας, 

τις γνωμοδοτικές  και ελεγκτικές εργασίες που ανατίθενται  στο Τμήμα από το εποπτεύον 
Υπουργείο με βάση την ισχύουσα  μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία και έχουν  ως σκοπό την  

έκδοση διοικητικών  πράξεων. 
Στην παράγραφο 4 και στο άρθρο 15 ορίζει ως αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα τη γραμματεία του 

Δ.Σ.! 

Το σχήμα είναι 
προσαρμοσμένο στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου 
διοικητικού μάνατζμεντ 

καθώς και στις ανάγκες, και 
στον χαρακτήρα  της Αρχής. 
Το τμήμα γνωμοδοτήσεων 

υπάγεται στο άρθρο 10, 
Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων 
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Στην παράγραφο 5 και το άρθρο 16γ ορίζει ως όργανο Συντονισμού και ολοκλήρωσης τις «Ομάδες 
Διοίκησης Έργων», με εντελώς ασαφές περιεχόμενο και κανονισμό λειτουργίας, και δημιουργεί 

την αίσθηση ότι πρόκειται για δομές παραγκωνισμού των διοικητικών υπηρεσιακών δομών. 
Απολύτως ασαφής είναι επίσης η αναφορά εδώ για «παράλληλη άσκηση καθηκόντων, χωρίς 

κανένα περιορισμό από τον ν. 3528/2007». 

και Μεταλλευτικής. Τα 
επόμενα δύο σχόλια έχουν 

απαντηθεί. 
 

07 26278 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-10 

14:33:15 

Αρθρ. 7. Από τις 6 προτεινόμενες Δ/νσεις οι 5 υπήρχαν και στο ΙΓΜΕ με άλλη κατανομή 
αντικειμένων ενώ η 6η (Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων) είναι νέα δημιουργία. 
Πρόκειται για Δ/νση με περιορισμένο γνωστικό αντικείμενο και περιλαμβάνει 2 τμήματα εκ των 

οποίων αυτό των φυσικών καταστροφών επικαλύπτει δράσεις που εκτελεί εδώ και πολλά χρόνια 
με μεγάλη επιτυχία η Δ/νση Τεχνικής Γεωλογίας του ΙΓΜΕ. Στο τμήμα τεχνολογικών καταστροφών 

περιλαμβάνονται και φυσικοί κίνδυνοι όπως η ραδιενέργεια των ορυκτών και μεταλλευμάτων. 
Έτσι φαίνεται ότι η ΔΦΥΤΕΚ συντάχθηκε στο πόδι, δεν έχει καμία ισοτιμία αντικειμένων με τις 

άλλες Δ/νσεις και προτείνεται η κατάργηση της και η ενσωμάτωση τυχόν τεχνολογικών κινδύνων 
στο Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας. 

Πρόταση για νέα Διεύθυνση Ενεργειακών Πόρων και Γεωενέργειας (ΔΕΠΓ) 
Σε πολλά σημεία του σχεδίου νόμου αναφέρεται η αρμοδιότητα της Αρχής σε θέματα ενέργειας 

όπως: 
1. Στο άρθρο 1 στους σκοπούς της Αρχής και η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 

2. Στο άρθρο 2 η αρμοδιότητες σε θέματα έρευνας ραδιενεργών μεταλλευμάτων, σε θέματα 
Γεωθερμίας, σε παροχή υπηρεσιών σε θέματα υδρογονανθράκων. 

3. Στο άρθρο 7 η μελέτη λιγνιτών. 
Έτσι εκτός από τα 3 θέματα των Δ/νσεων ενεργειακών του ΙΓΜΕ προστίθενται και οι 

υδρογονάνθρακες. 
Όταν όμως το σχέδιο νόμου φθάνει στην οργανωτική διάρθρωση της Αρχής δεν προβλέπει Δ/νση 
Ενεργειακών αλλά κατανέμει τα αντικείμενα στη Δ/νση Υδρογεωλογίας και Γεωθερμίας, και στη 

Δ/νση Ορυκτών Πόρων. 
Αν δει κανείς τους διεθνείς ορισμούς βλέπει ότι oι ορυκτοί πόροι (mineral resources) είναι 

διακριτοί από τους ενεργειακούς πόρους (energy resources). Ακόμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα 
θέματα Γεωενέργειας είναι ένα αντικείμενο υψηλής ζήτησης και χρηματοδότησης από κοινοτικά 
κονδύλια (όπως φάνηκε και από τη χρηματοδότηση έργων από το πρόγραμμα GEOERA), ενώ η 

Γεωθερμία είναι το πιο καυτό αντικείμενο έρευνας. 
Μετά τα πιο πάνω προτείνεται η δημιουργία Διεύθυνσης Ενεργειακών Πόρων και Γεωενέργειας 

(ΔΕΠΓ) με αρμοδιότητες την έρευνα και μελέτη της Γεωθερμίας, των γαιανθράκων, των 
ραδιενεργών μεταλλευμάτων, των υδρογονανθράκων και των επιπτώσεων από τη χρήση των 

ενεργειακών πόρων στο Περιβάλλον. Επίσης τις γνωματεύσεις και την εκπροσώπηση σε κάθε θέμα 

Η δομή της Αρχής είναι 
ευέλικτη και λειτουργική με 
μόλις 6 Διευθύνσεις έναντι 
των 20 Διευθύνσεων του 

ΙΓΜΕ.  Η ΔΦΥΤΕΚ αποτελεί 
αναγκαιότητα για τη 

διαχείριση γεωλογικών 
κινδύνων, φυσικών και 

ανθρωπογενών (με πρόληψη. 
αντιμετώπιση και μελέτες 

επιπτώσεων). 
Η ενέργεια ενσωματώνεται 

οριζόντια σε όλες τις 
διευθύνσεις. 

   
Τα λοιπά σχόλια αφορούν 

άλλα άρθρα. 

255



 

ενεργειακών πόρων. (αν χρειαστεί μπορώ να δώσω αναλυτική περιγραφή των 5 Τμημάτων της 
Δ/νσης). 

Άρθρο 8: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ) 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

08 26258 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-09 
18:02:54 

Στον ορισμό των αντικειμένων υπάρχουν ασάφειες, υπερκαλύψεις και παραλείψεις. 
Δεν αναφέρονται τα αναλυτικά εργαστήρια της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου, τα οποία 

περιλαμβάνουν Διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης νερών και εργαστήριο προετοιμασίας και 
ανάλυσης δειγμάτων πετρωμάτων, μεταλλευμάτων και εδαφών. 

Το σχόλιο απαντήθηκε με 
προσθήκη στο άρθρο 17 

08 26268 
Γεώργιος 
Ροβολής 

2018-10-10 
07:30:00 

Το σημείο θ της παρ. 1 (Αδειοδότηση γεωλογικών εργασιών και εξαγωγή γεωλογικών δειγμάτων 
στο εξωτερικό βάσει της κείμενης νομοθεσίας), δεν είναι κατανοητό για τους ακόλουθους λόγους: 

1) Ποιες γεωλογικές εργασίες θα αδειοδοτεί και με ποιον τρόπο; (ας συμπεριληφθεί αναφορά 
έστω σε ένα παράδειγμα) 

2) Τι είδους γεωλογικά δείγματα θα εξάγονται στο εξωτερικό και για ποιό λόγο;(ας συμπεριληφθεί 
αναφορά έστω σε ένα παράδειγμα) 

3) Γιατί τα δυο ανωτέρω θέματα αναφέρονται μαζί και όχι σε ξεχωριστό εδάφιο; Σχετίζονται 
μεταξύ τους; 

4) Το "βάσει της κείμενης νομοθεσίας" αφορά στην αδειοδότηση, στην εξαγωγή στο εξωτερικό ή 
και στα δυο; ποια είναι η νομοθεσία;(ας συμπεριληφθεί αναφορά έστω σε έναν σχετικό νόμο ή 

π.δ. ή υ.α.) 

Προβλέπεται προυπάρχουσα 
αρμοδιότητα για 
ακαδημαϊκές γεωλογικές 
έρευνες, ιδρυμάτων ΑΕΙ 
αλλοδαπής, όπως ασκείται 
ήδη από το ΙΓΜΕ. 

08 26270 
ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΜΩΡΑΪΤΗ 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 

2018-10-10 
07:46:17 

Απουσιάζει από τον νόμο για τη σύσταση της ΕΑΓΜΕ ένα από τα δύο αρχαιότερα εργαστήρια του 
ΙΓΜΕ, το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (που υπάγεται στη Γενική Γεωλογία-

Χαρτογράφηση), στο οποίο εκπονείται ο χρονοστρωματογραφικός προσδιορισμός των 
ιζηματογενών πετρωμάτων, δηλ. ο προσδιορισμός των απολιθωμάτων τους, της ηλικίας και του 

περιβάλλοντος αποθέσεως. Οι προσδιορισμοί αυτοί (βιοστρωματογραφία, χρονοστρωματογραφία 
και οικοστρωματογραφία) μετατρέπουν τη λιθολογική ακολουθία σε μια ολοκληρωμένη αφήγηση 

της στρωματογραφικής διάρθρωσης και εξέλιξης μιας γεωλογικής οντότητας, μικρής ή μεγάλης 
κλίμακας, και συμβάλλουν επίσης στη χρονολόγηση των τεκτονικών φάσεων. Οι προσδιορισμοί 
αυτοί υπήρξαν πάντα θεμελιώδες στήριγμα όλων των γεωλογικών χαρτογραφήσεων, καθώς και 

πλείστων άλλων ερευνών και μελετών, τόσο του ΙΓΜΕ, όσο και άλλων φορέων (όπως στα λιγνιτικά 
πεδία ή τις γεωτρήσεις της ΔΕΗ, στις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων της άλλοτε ΔΕΠ-ΕΚΥ κ.ά.), ή 

ακόμα και ιδιωτών. Ο μη γεωλόγος θα κατανοήσει τα παραπάνω αν φανταστεί την ανάγνωση της 
ιστορίας χωρίς καθόλου ημερομηνίες, με τις σελίδες του βιβλίου ανακατεμένες. Αν προσπαθήσει 

Το σχόλιο απαντήθηκε με 
προσθήκη στο άρθρο 17. 
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να κατανοήσει την ιστορία της Ευρώπης χωρίς να γνωρίζει αν προηγείται η μάχη του Μαραθώνα ή 
η μάχη του Πουατιέ... 

08 26280 
Ειρήνη 

Ζανανίρι 
2018-10-11 

08:04:30 

Άρθρο 8, Παράγραφος 1: στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωλογίας, Γεωλογικών 
Χαρτογραφήσεων και Εφαρμογών πρέπει να προστεθεί  

«ι) Οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία των Εργαστηρίων του τμήματος 
(Μικροπαλαιοντολογίας, Υποθαλάσσιας Γεωλογίας, Ψηφιακής Χαρτογραφίας)». 

Οι εργασίες που εκτελούνται στα εν λόγω εργαστήρια συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση 
των έργων (ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικών, Υπέρ Τρίτων) του Τμήματος (σσ. τωρινής ΔΓΓΧ). 

Οι αρμοδιότητες για 
εργαστήρια προβλέφθηκαν 

με αλλαγές στο σχέδιο νόμου. 

08 26323 
Άννα 

Ζερβοπούλου 
2018-10-15 

06:27:12 

Στο "Άρθρο 08 – Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)" και πιο συγκεκριμένα "2.Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας (ΤΕΓΕ), με αρμοδιότητες 
α,β,γ,δ" οι εργασίες οι οποίες αναλαμβάνονται από την υπηρεσία είναι ανταγωνιστικές ως προς 

τον ελεύθερο επαγγελματία Γεωλόγο. Μήπως θα έπρεπε να διευκρινιστεί περισσότερο ποιες 
εργασίες αναλαμβάνει η υπηρεσία; 

Δεν έχει άδεια πλέον 
γραφείου μελετών η Αρχή. 

08 26336 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2018-10-15 

12:00:42 

Άρθρο 8 
Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ) Να 

προστεθεί  παρ10 Σύνταξη σχετικών μελετών και συμμετοχή στην επιτροπή της παρ. 1 του αρ. 3 Ν. 
2971/2001 για πράξεις καθορισμού αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού. 

 Παράγραφος 1: στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων και 
Εφαρμογών πρέπει να προστεθεί  

«ι) Οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία των Εργαστηρίων του τμήματος 
(Μικροπαλαιοντολογίας, Υποθαλάσσιας Γεωλογίας, Ψηφιακής Χαρτογραφίας-GIS –Έκδοσης 

Γεωλογικών Χαρτών)» 
Οι εργασίες που εκτελούνται στα εν λόγω εργαστήρια συμβάλλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των 

έργων (ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικών, Υπέρ Τρίτων) του Τμήματος (σσ. τωρινής ΔΓΓΧ). 

Το σχόλιο απαντήθηκε με 
προσθήκη στο άρθρο 17 

 

Άρθρο 9: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ) 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

09 26318 ΣΕΠ ΙΓΜΕ 
2018-10-14 

21:56:46 

Ασάφειες, παραλείψεις ή πλεονασμοί στην οργανωτική διάρθρωση.  
Ενδεικτικά: 

Απουσία διεύθυνσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα (και ως τίτλος), στην οποία θα 
περιλαμβάνονται: τα αντικείμενα της υδρογεωλογίας, της γεωχημείας, των αναλυτικών 

εργαστηρίων κλπ. 
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09 26327 

Γκιντώνη Ελένη, 
Δ/ντρια 

Αναλυτικών 
Εργαστηρίων 

ΙΓΜΕ 

2018-10-15 
09:39:28 

Άρθρο 9 παράγραφος 3  
Προτείνεται η αντικατάσταση όλης της παραγράφου με τα παρακάτω : 

3. Τμήμα Αναλυτικών Εργαστηρίων (ΤΑΝΕ), με αρμοδιότητες :  
3.1 Φυσικές και χημικές δοκιμές και μετρήσεις υδατικά δείγματα για τον προσδιορισμό των 

κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και άλλων ειδικών παραμέτρων, όπως ορίζονται από τη σχετική 
νομοθεσία των πόσιμων, υπόγειων και επιφανειακών νερών. Μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου 

νερού (νερά δικτύων ύδρευσης) 
3.2     Λειτουργία του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Εμφιαλωμένων νερών  με 
αντικείμενο την Χημική και Μικροβιολογική Ανάλυση νερών. Έλεγχος εμφιαλωμένων νερών στο 
στάδιο της αρχικής αξιολόγησης αλλά και στα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εξαγωγής ως 

προς την συμφωνία με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία αλλά και την Νομοθεσία Τρίτων 
Χωρών. 

3.3 Φυσικές και χημικές δοκιμές, μετρήσεις σε ορυκτές πρώτες ύλες (εδάφη, πετρώματα, 
μεταλλεύματα), προϊόντα μεταλλευτικής βιομηχανίας, στερεά καύσιμα και βιοκαύσιμα. 

Προσδιορισμός των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων, σπανίων γαιών και πλήθους ειδικών 
παραμέτρων.  

3.4 Συμμετοχή σε χημικές μελέτες για όλες τις παραπάνω κατηγορίες δειγμάτων.  
3.5 Λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος. 

3.6 Παροχή Υπηρεσιών σε Τρίτους για όλα τα παραπάνω αναλυτικά αντικείμενα. 
3.7 Σχεδιασμός αντιμετώπισης των αναλυτικών αναγκών του Φορέα και επιστημονικός 

συντονισμός όλων των Χημικών εργαστηρίων του (Κεντρικών και Περιφερειακών Μονάδων). 

Το σχόλιο ενσωματώθηκε 
αυτούσιο 

 

Άρθρο 10: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) 

Δεν αναρτήθηκαν  σχόλια. 

 

Άρθρο 11: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ) 

Δεν αναρτήθηκαν  σχόλια. 
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Άρθρο 12: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) 

 

Δεν αναρτήθηκαν  σχόλια. 

 

Άρθρο 13: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

13 26281 
Μαρία 

Κυνηγαλάκη 
2018-10-11 

09:00:07 

Στην πρώτη γραμμή του άρθρου 13, η αναφορά στην παρ.12 του άρθρου 2, περιέχει 
τυπογραφικό λάθος;Σε κάθε περίπτωση απαιτείται διευκρίνιση και αναλυτική περιγραφή. 

Από τα αντικείμενα τα οποία αναφέρονται στην παρ. α) του άρθρου 13,πρωτίστως τα 
κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαινόμενα, αλλά επίσης και τα δευτερογενή γεωλογικά 

φαινόμενα λόγω σεισμών, καθώς και οι πλημμύρες, αποτελούν κύρια αντικείμενα του Τμήματος 
Τεχνικής Γεωλογίας, όπως αυτό ορίζεται στι άρθρο 08 παρ.2.Επομένως αφού το έμπειρο και 

εξειδικευμένο προσωπικό για τα προαναφερόμενα αντικείμενα θα υπηρετεί στο Τμήμα Τεχνικής 
Γεωλογίας, ποιά είναι η σκοπιμότητα δημιουργίας του Τμήματος Διαχείρησης, Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων (ΦΥΚ) και κατ΄επέκταση της αντίστοιχης Δ/νσης; Επιπλέον στο 
ΤΕΓΕ λειτουργεί και η ομάδα Άμεσης Παρέμβασης, η οποία ασχολείται με σοβαρές καταστροφές, 

που οφείλονται σε γεωλογικά και άλλα φαινόμενα. 
Επομένως: 

- υπάρχει πλήρης επικάλυψη αρμοδιοτήτων της παρ.α) του άρθρου 13 με την παρ. 2 του άρθρου 
08.  

- δημιουργείται περιττή διάσπαση του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού σε δύο 
διαφορετικές υπηρεσιακές μονάδες και  

-προκαλείται αχρείαστη δημιουργία πρόσθετων διευθυντικών θέσεων. 

Η ΔΦΥΤΕΚ αποτελεί 
αναγκαιότητα για τη 

διαχείριση γεωλογικών 
κινδύνων, φυσικών και 

ανθρωπογενών (με 
πρόληψη. αντιμετώπιση και 

μελέτες επιπτώσεων). 
 

13 26319 ΣΕΠ ΙΓΜΕ 
2018-10-14 

22:00:41 

Δεν προκύπτει η  αναγκαιότητα δημιουργίας μιας επιπλέον Δ/νσης, της  Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ)  με αρμοδιότητες που ήδη καλύπτονται κύρια, 
αλλά όχι μόνο, από το Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας. Θα μπορούσε προβλεφθεί σύσταση ομάδας, 
αποτελούμενη από προσωπικό διαφορετικής εξειδίκευσης (διαδιευθυνσιακή), υπαγόμενη στο 

Γραφείο Γ.Δ. 

Ομοίως με προηγούμενο 
σχόλιο. 

 

13 26324 

Δρ Δημοσθένης 
Μάλλιαρης, 

Δ/ντής 
Ανάπτυξης ΙΓΜΕ 

2018-10-15 
07:39:53 

Αρθρο 13 
Πρέπει να διορθωθεί  από : 

"Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) ασκεί τις 
αρμοδιότητες της παρ. 12 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου σχετικά με τους Γεωλογικούς 

Το σχόλιο για την ορθή 
αναφορά στο άρθρο 2 
λήφθηκε υπόψη και 

διορθώθηκε το παρόν 
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Κινδύνους, καθώς και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα" 
σε : 

"Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) ασκεί τις 
αρμοδιότητες της παρ. (κγ), (κδ), (κε) και (κστ) του άρθρου 2 του παρόντος νόμου σχετικά με 

τους Γεωλογικούς Κινδύνους, καθώς και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα" 

άρθρο. 

 

Άρθρο 14: Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό Διευθυντή 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

14 26282 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-11 

09:24:52 
Αρθρ. 14. Δεν είναι σωστή η αναβάθμιση της Νομικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Δ/σης. Το επίπεδο 

Γραφείου αρκούσε. 

Η αναβάθμιση είναι 
αντίστοιχη με την ποιότητα 
παρεχόμενης υπηρεσίας. 

14 26299 
Γιώργος 

Γρ.Γρηγορίου 
2018-10-14 

17:45:04 

Αθήνα, 14/10/2018   
 Στο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου για τη λύση του ΙΓΜΕ και την σύσταση Γεωλογικής  Αρχής, 
και όσον αφορά την διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας προβλέπονται 
τα ακόλουθα:  
   Στο άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπεται «Τμήμα Δικαστικού, στο οποίο προϊσταται δικηγόρος για την 
διαχείριση των δικαστικών θεμάτων της Αρχής».  
   Στο άρθρο 19 παρ. 3 οι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή κατατάσσονται ως ακολούθως: «α) 
Νομικού Συμβούλου, θέση μία[1], β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3], γ) Δικηγόρου, Προϊσταμένου 
Νομικής Υπηρεσίας, θέση μία [1].   
  Στο άρθρο 22 παρ.2 « Η πρόσληψη Δικηγόρου σε θέση Προϊσταμένων Νομικής Υπηρεσίας και 
Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, με απόφαση του Δ.Σ. Με 
απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας»  
   Στο άρθρο 6 παρ. 11 περ. δ΄, προβλέπεται, εμμέσως πλην σαφώς, και η πρόσληψη Δικηγόρου, 
Ειδικού Συμβούλου.   
  Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του σχεδίου (Μεταβατικές Διατάξεις) « Ο 
υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και τοποθετείται στη θέση του 
Νομικού Συμβούλου»  

Οι θέσεις δικηγόρων με σχέση 
έμμισθης εντολής της αρχής 
προβλέπονται: 
α) Νομικού Συμβούλου, θέση 
μία [1]. 
β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3] 
γ) Δικηγόρου Προϊστάμενου 
Νομικής Υπηρεσίας θέση μία 
[1]. 
 
Συνεπώς, προβλέπεται η 
σύμβαση νομικών υπηρεσιών 
νομικού συμβούλου για ένα 
δικηγόρο της Αρχής και η 
σύμβαση προϊσταμένου 
νομικής υπηρεσίας για άλλο 
δικηγόρο της Αρχής. Οι λοιποί 
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   Από το πλέγμα των ανωτέρω προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:   
   Δημιουργείται μία σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δικηγόρων που θα 
στελεχώσουν την Νομική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν καθορίζονται οι διακριτές 
αρμοδιότητες και τα διακριτά καθήκοντα που θα έχουν ο Νομικός Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος 
της Νομικής Υπηρεσίας. Σήμερα, κατά τις κείμενες διατάξεις,  στο ΙΓΜΕ, ο Νομικός Σύμβουλος 
είναι Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., είναι δε 
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Στο προτεινόμενο σχέδιο μεταφέρεται μεν στην Αρχή ο Νομικός 
Σύμβουλος, πλην χωρίς προσδιορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. 
   Όμως, ο Κώδικας Δικηγόρων, τόσο ο ισχύων, όσο και οι προγενέστεροι, χρησιμοποιούν τους 
όρους Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος Ν.Υ. αδιακρίτως, προβλέπουν δηλαδή μία και μόνο 
θέση του υπευθύνου της Ν.Υ., ο οποίος, κατά περίπτωσιν, και χωρίς κάποια δηλωτικότητα 
ξεχωριστών αρμοδιοτήτων , άλλοτε ονομάζεται Νομικός Σύμβουλος και άλλοτε Προϊστάμενος της 
Ν.Υ. ή Δικαστικού. (βλέπε άρθρο 43&amp;2 Κώδικα Δικηγόρων, όπου γίνεται λόγος είτε για 
Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας είτε για Νομικό Σύμβουλο).  
   Για την άρση των ανωτέρω συγχύσεων και την αποτροπή των δυσλειτουργιών που 
αναπόφευκτα θα προκληθούν απ’ αυτές, θα ήθελα με το σημείωμά μου αυτό να προτείνω 
κάποιες τροποποιήσεις στις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου, οι οποίες είναι κατά τη γνώμη μου 
ορθές και λυσιτελείς. 
  Συγκεκριμένα:  
  Στις διατάξεις διαχρονικού δικαίου να μην προβλέπεται θέση άλλου προσώπου ως  Νομικού 
Συμβούλου και άλλου ως Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας. Η θέση που θα επιλεγή να είναι μία 
και μόνο και να  συνεπάγεται την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου. Έτσι, το άρθρο 19 
παρ.3, περ. (α) θα διαμορφωθή ως εξής: « [α) Νομικός Σύμβουλος, ο οποίος και θα προϊσταται της 
Ν.Υ., θέση μία (1)»   Στην περίπτωση αυτή θα απαλειφθή η περ. (γ)  
 
   Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόσληψη Δικηγόρου-Προϊσταμένου Τμήματος  
Δικαστικών Υποθέσεων με απόφαση του Δ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κώδικα 
Δικηγόρων, καθ’ όσον σ’ αυτές (άρθρο 43 παρ. 2), με απλή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 
φορέα, μόνο η πρόσληψη Προϊσταμένων Νομικής ή Δικαστικής Υπηρεσίας – και όχι άλλων 
οργανωτικών μονάδων - επιτρέπεται.    
  Είμαι πεπεισμένος ότι οι ως άνω παρατηρήσεις και προτάσεις μου είναι  εύλογες, ορθές και 
αποτελεσματικές.                                                                                           
 
                                                                                       Γιώργος Γρ. Γρηγορίου  
                                                                      Νομικός  Σύμβουλος, Προϊστάμενος Ν.Υ. 

3 δικηγόροι της Αρχής 
παρέχουν υπηρεσίες στην 
Νομική Υπηρεσία της Αρχής. 
Οι θέσεις ειδικών συμβούλων 
είναι μετακλητές και 
προαιρετικές παρέχοντας 
υπηρεσίες απευθείας στη 
Διοίκηση της Αρχής. 
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14 26325 
Δρ Νικόλαος 
Ξηρόκωστας 

2018-10-15 
08:16:55 

Στο προηγούμενο οργανόγραμμα του ΙΓΜΕ υπήρχε ξεχωριστή Υπηρεσία με την ονομασία ΥΠΡΟΠ 
(Υπηρεσία Προστασίας &amp; Πρόληψης) η οποία υπάγονταν απ’ευθείας στον Γενικό Διευθυντή 

του Ινστιτούτου. 
Σύμφωνα με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του νέου φορέα (βλέπε άρθρο 2, έρευνα, 

λειτουργία εργαστηρίων, εργασίες υπαίθρου, μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα,  
κτλ)θεωρούμε πως πρέπει να επανέλθει στην διάρθωση του ΕΑΓΜΕ μια υπηρεσία η οποία να 

διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η Εθνική και η Κοινοτική νομοθεσία 
ορίζουν πως οι εργαζόμενοι δικαιούνται αυτή την προστασία και οι εργοδότες είναι 

υποχρεωμένοι να την προσφέρουν. 
Δρ Νίκος Ξηρόκωστας 

Προϊστάμενος εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας &amp; Πρόληψης ΙΓΜΕ 

Η Αρχή προβλέπει στο αρ. 12 
Γραφείο Προστασίας και 

Πρόληψης, με αρμοδιότητα 
το χειρισμό θεμάτων υγιεινής 
και ασφάλειας εργαζομένων 

και εγκαταστάσεων. 

14 26326 
ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΠΑΝΤΑΖΗ 
2018-10-15 

08:30:17 

Στο άρθρο 2 του ΣΝ  αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του νέου φορέα. Ενδεικτικά 
αναφέρονται "έρευνες και μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα, και υπόγεια ακτινοβολία, 
αναλύσεις δειγμάτων, γεωτεχνικές έρευνες, έρευνα και εντοπισμός πρώτων υλών, παροχές 

υπηρεσιών σχετικά με υδρογονάνθρακες" κ.λ.π.  
Αναφέρονται  ένα πλήθος εργασιών που ο εργαζόμενος θα έρθει σε επαφή με καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες  και τοξικές ουσίες. Με τις γνωστές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.  

Μελετώντας το άρθρο 14 του ΣΝ, "ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στο 
Γενικό Διευθυντή" είδαμε την ΑΠΟΥΣΙΆ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
(ΕΣΥΠΠ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
Στο προηγούμενο Οργανόγραμμα του ΙΓΜΕ, υπήρχε ξεχωριστή Υπηρεσία Προστασίας και 

Πρόληψης, κάτι που κατεδείκνυε την αναγνώριση της ανάγκης ύπαρξης υπηρεσιών Ιατρικής της 
Εργασίας για την Προστασία της Υγείας των εργαζομένων και του Τεχνικού Ασφαλείας για την 

ασφάλειά τους. 
Λόγω της φύσης των εργασιών του νέου φορέα, καθίσταται υποχρεωτικό εκ της κείμενης 

Νομοθεσίας η ύπαρξη ΕΣΥΠΠ με Ειδικό Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, για την ουσιαστική 
προστασία της υγείας των εργαζομένων. 

Επιβάλλεται η ύπαρξη της θεσμικά κατοχυρωμένης υπηρεσίας ΕΣΥΠΠ και όχι η κατάργησή της. 
Πλέον της υποχρεωτικότητας για την ουσιαστική προστασία της  Υγείας των εργαζομένων, είναι 

και νομοθετική υποχρέωση (Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία) η διατήρησή της.  
Παρακαλούμε όπως υπάρξει μέριμνα στον άρθρο 14 να προβλεφθεί και η ύπαρξη της ΕΣΥΠΠ με 
Ειδικό Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, σε μια τόσο ευαίσθητη υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι 

δικαιούνται υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την προστασία της υγείας τους και οι εργοδότες 
οφείλουν να τις προσφέρουν. Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής δεν είναι στο Σ/Ν και θα προστεθεί 

Η Αρχή προβλέπει στο αρ. 12 
Γραφείο Προστασίας και 

Πρόληψης, με αρμοδιότητα 
το χειρισμό θεμάτων υγιεινής 
και ασφάλειας εργαζομένων 

και εγκαταστάσεων, όπου 
υπηρετεί με βάση την κείμενη 
νομοθεσία, ιατρός εργασίας ο 

οποίος προβλέπεται από 
οριζόντιες διατάξεις της 
νομοθεσίας και όχι από 

εκάστοτε οργανικούς νόμους 
ΝΠΔΔ. 
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άμεσα. 
Ευγενία Π. Πανταζή 

Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD, MSc 
Πρόεδρος του Δ.Σ, της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος 

 

Άρθρο 15: Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου 

Δεν αναρτήθηκαν  σχόλια. 

Άρθρο 16: Όργανα Συντονισμού και Ολοκλήρωσης 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

16 26332 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-15 
11:45:24 

Απαλείφεται η παράγραφος γ (ΟΔΕ) 
Το άρθρο αυτό 

τροποποιήθηκε στις αλλαγές 
του σχεδίου νόμου. 

 

Άρθρο 17: Ζητήματα οργάνωσης υπηρεσιακών μονάδων 

Δεν αναρτήθηκαν  σχόλια. 

Άρθρο 18: Τροποποίηση Οργάνωσης - Εξουσιοδότηση 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

18 26283 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-11 

09:25:49 

Αρθρ. 18. Γιατί η έκδοση Π.Δ. για τροποποίηση της οργάνωσης της Αρχής? Μήπως για 
να δυσχεράνει την αλλαγή της από μελλοντικές διοικήσεις? Αρκεί η απόφαση του Δ.Σ., 

ούτε καν Υπουργού. 

Η τροποποίηση τυπικού 
νόμου μπορεί να γίνει κατ’ 
εξαίρεση μόνο με κανόνα 

δικαίου επιπέδου ΠΔ και όχι 
Υ.Α. ή απόφαση Δ.Σ.  για 

λόγους ασφάλειας δικαίου. 
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Άρθρο 19: Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

19 26259 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-09 
18:03:46 

Συστήνει 220 οργανικές θέσεις προσωπικού, χωρίς να διευκρινίζει αν πρόκειται για θέσεις 
μονίμων υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ. 
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων είναι απολύτως ανεπαρκής για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι 
απαιτήσεις των στόχων και αντικειμένων της αρχής. Ο αριθμός οργανικών θέσεων που είχε 
εκτιμηθεί από πρόσφατες μελέτες τόσο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά 
(επικαιροποιημένη μελέτη 2016) όσο και της διοίκησης του ΙΓΜΕ, αλλά και το επιχειρησιακό 
σχέδιο της σημερινής Διοίκησης του ΙΓΜΕ για το 2018, είναι οι 520. 
Στην παράγραφο 2, ενώ αναφέρεται ότι «οι οργανικές θέσεις κατατάσσονται, ανά κατηγορία και 
ειδικότητα ως εξής:», στη συνέχεια δεν αναφέρεται καμιά ειδικότητα. 
Κρίνεται απολύτως αναγκαίο να υπάρχει σαφής περιγραφή ειδικοτήτων (job description), η οποία 
μάλιστα έχει ήδη συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΓΜΕ. 

Οι θέσεις εργασίας είναι 
ΙΔΑΧ όπως προβλέπεται 
ρητά στις μεταβατικές 

διατάξεις του αρ. 28.  Το 
οργανωτικό σχήμα  και ο 

αριθμός εργαζομένων είναι 
με βάση τους κανόνες του 

σύγχρονου διοικητικού 
μάνατζμεντ και τις ανάγκες 

της αρχής. 

19 26285 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-11 

09:26:50 

Αρθρ. 19. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της Αρχής που συνιστώνται με το σχέδιο νόμου 
(220) είναι τελείως ανεπαρκείς για την κάλυψη των αντικειμένων των αρμοδιοτήτων των Υ.Μ.. Η 
συντηρητική εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό που απαιτείται είναι τουλάχιστον 500 άτομα. 
Ακόμη η σύνθεση του προσωπικού είναι 130 μόνο επιστήμονες και 90 μη επιστήμονες, χωρίς να 
προσδιορίζεται πόσοι θα είναι οι γεωεπιστήμονες που θα υλοποιούν τα έργα. Προτείνεται η 
αλλαγή αυτής της αναλογίας σε 180-190 και 40-30 αντίστοιχα. 
Επίσης είναι υπερβολικές οι 5 θέσεις νομικών όταν σε σχέση με το πολύ μεγαλύτερο ΙΓΜΕ 
υπηρετούσαν 2-3 νομικοί μόνο. 
 
Αρθρ.19, παρ.6. Είναι αναγκαία η προσθήκη ‘…αναγκών και αναγκών ερευνητικών προγραμμάτων 
που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές (π.χ. Ε.Ε., άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορούν 
να προσλαμβάνεται επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου που διαρκεί όσο το 
πρόγραμμα και σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα ερευνητικά ινστιτούτα του Υπ. Παιδείας, και 
εργαζόμενοι…..’. 

Το οργανωτικό σχήμα και ο 
αριθμός εργαζομένων είναι 
με βάση τους κανόνες του 

σύγχρονου διοικητικού 
μάνατζμεντ και τις ανάγκες 

της Αρχής. 
 

Το λοιπό σχόλιο δεν 
κρίθηκε σκόπιμο να 

ενσωματωθεί στο σχέδιο 
νόμου. 
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19 26292 
Μαρία 

Κυνηγαλάκη 
2018-10-11 

15:49:01 

Με τις 220 οργανικές θέσεις προσωπικού είναι αδύνατον να υπηρετηθούν οι αρμοδιότητες,  οι 
οποίες με χαοτικό τρόπο, χωρίς σαφήνεια και συνοχή, άλλοτε γενικόλογα και άλλοτε εξαιρετικά 
στοχευμένα, αναφέρονται στο άρθρο 02 του παρόντος.  Ειδικότερα, αναφορικά με τα εργαστήρια, 
τα οποία υπήρξαν πυλώνας για την αυτοδύναμη εκπόνηση αξιόπιστων μελετών από το ΙΓΜΕ, ο 
περιορισμένος αριθμός εργαζομένων, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία 
τους και κατ΄επέκταση την αξιοποίηση του σημαντικού εξοπλισμού. 

Το οργανωτικό σχήμα και ο 
αριθμός εργαζομένων είναι 
με βάση τους κανόνες του 

σύγχρονου διοικητικού 
μάνατζμεντ και τις ανάγκες 

της Αρχής. 
 

19 26300 
Γιώργος 

Γρ.Γρηγορίου 
2018-10-14 

17:45:57 

Αθήνα, 14/10/2018   
 Στο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου για τη λύση του ΙΓΜΕ και την σύσταση Γεωλογικής  Αρχής, 
και όσον αφορά την διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας προβλέπονται 
τα ακόλουθα:  
   Στο άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπεται «Τμήμα Δικαστικού, στο οποίο προϊσταται δικηγόρος για την 
διαχείριση των δικαστικών θεμάτων της Αρχής».  
   Στο άρθρο 19 παρ. 3 οι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή κατατάσσονται ως ακολούθως: «α) 
Νομικού Συμβούλου, θέση μία[1], β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3], γ) Δικηγόρου, Προϊσταμένου 
Νομικής Υπηρεσίας, θέση μία [1].   
  Στο άρθρο 22 παρ.2 « Η πρόσληψη Δικηγόρου σε θέση Προϊσταμένων Νομικής Υπηρεσίας και 
Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, με απόφαση του Δ.Σ. Με 
απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας»  
   Στο άρθρο 6 παρ. 11 περ. δ΄, προβλέπεται, εμμέσως πλην σαφώς, και η πρόσληψη Δικηγόρου, 
Ειδικού Συμβούλου.   
  Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του σχεδίου (Μεταβατικές Διατάξεις) « Ο 
υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και τοποθετείται στη θέση του 
Νομικού Συμβούλου»  
   Από το πλέγμα των ανωτέρω προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:   
   Δημιουργείται μία σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δικηγόρων που θα 
στελεχώσουν την Νομική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν καθορίζονται οι διακριτές 
αρμοδιότητες και τα διακριτά καθήκοντα που θα έχουν ο Νομικός Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος 
της Νομικής Υπηρεσίας. Σήμερα, κατά τις κείμενες διατάξεις,  στο ΙΓΜΕ, ο Νομικός Σύμβουλος 
είναι Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., είναι δε 
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Στο προτεινόμενο σχέδιο μεταφέρεται μεν στην Αρχή ο Νομικός 
Σύμβουλος, πλην χωρίς προσδιορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. 
   Όμως, ο Κώδικας Δικηγόρων, τόσο ο ισχύων, όσο και οι προγενέστεροι, χρησιμοποιούν τους 
όρους Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος Ν.Υ. αδιακρίτως, προβλέπουν δηλαδή μία και μόνο 
θέση του υπευθύνου της Ν.Υ., ο οποίος, κατά περίπτωσιν, και χωρίς κάποια δηλωτικότητα 

Οι θέσεις δικηγόρων με 
σχέση έμμισθης εντολής 
της Αρχής προβλέπονται: 
α) Νομικού Συμβούλου, 
θέση μία [1]. 
β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις 
[3] 
γ) Δικηγόρου 
Προϊστάμενου Νομικής 
Υπηρεσίας θέση μία [1]. 
 
Συνεπώς, προβλέπεται η 
σύμβαση νομικών 
υπηρεσιών νομικού 
συμβούλου για ένα 
δικηγόρο της Αρχής και η 
σύμβαση προϊσταμένου 
νομικής υπηρεσίας για 
άλλο δικηγόρο της Αρχής. 
Οι λοιποί 3 δικηγόροι της 
Αρχής παρέχουν υπηρεσίες 
στην Νομική Υπηρεσία της 
Αρχής. Οι θέσεις ειδικών 
συμβούλων είναι 
μετακλητές και 
προαιρετικές παρέχοντας 
υπηρεσίες απευθείας στη 
Διοίκηση της Αρχής. 
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ξεχωριστών αρμοδιοτήτων , άλλοτε ονομάζεται Νομικός Σύμβουλος και άλλοτε Προϊστάμενος της 
Ν.Υ. ή Δικαστικού. (βλέπε άρθρο 43&amp;2 Κώδικα Δικηγόρων, όπου γίνεται λόγος είτε για 
Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας είτε για Νομικό Σύμβουλο).  
   Για την άρση των ανωτέρω συγχύσεων και την αποτροπή των δυσλειτουργιών που αναπόφευκτα 
θα προκληθούν απ’ αυτές, θα ήθελα με το σημείωμά μου αυτό να προτείνω κάποιες 
τροποποιήσεις στις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου, οι οποίες είναι κατά τη γνώμη μου ορθές και 
λυσιτελείς. 
  Συγκεκριμένα:  
  Στις διατάξεις διαχρονικού δικαίου να μην προβλέπεται θέση άλλου προσώπου ως  Νομικού 
Συμβούλου και άλλου ως Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας. Η θέση που θα επιλεγή να είναι μία 
και μόνο και να  συνεπάγεται την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου. Έτσι, το άρθρο 19 
παρ.3, περ. (α) θα διαμορφωθή ως εξής: « [α) Νομικός Σύμβουλος, ο οποίος και θα προϊσταται της 
Ν.Υ., θέση μία (1)»   Στην περίπτωση αυτή θα απαλειφθή η περ. (γ)  
 
   Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόσληψη Δικηγόρου-Προϊσταμένου Τμήματος  Δικαστικών 
Υποθέσεων με απόφαση του Δ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, καθ’ 
όσον σ’ αυτές (άρθρο 43 παρ. 2), με απλή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα, μόνο η 
πρόσληψη Προϊσταμένων Νομικής ή Δικαστικής Υπηρεσίας – και όχι άλλων οργανωτικών μονάδων 
επιτρέπεται.Είμαι πεπεισμένος ότι οι ως άνω παρατηρήσεις και προτάσεις μου είναι  εύλογες, 
ορθές και αποτελεσματικές.                                   
                                                                                        Γιώργος Γρ. Γρηγορίου  
                                                                      Νομικός  Σύμβουλος, Προϊστάμενος Ν.Υ. 

19 26307 

Δρ Δημοσθένης 
Μάλλιαρης, 

Δ/ντής 
Ανάπτυξης 

ΙΓΜΕ 

2018-10-14 
20:04:11 

Αρθρο 19 
Παρότι είναι κατανοητοί οι περιορισμοί (10%), που τίθενται επί των οριζόμενων νέων οργανικών 

θέσεων της προς σύσταση Αρχής, πρέπει να βρεθεί πολιτικός τρόπος υπέρβασής τους και να 
οριστούν ως οργανικές θέσεις τουλάχιστον ο αριθμός των 350 θέσεων, αλλιώς η νέα Αρχή δεν θα 
μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ο αριθμός αυτός τεκμηριώνεται δεόντως στο πρόσφατα 

εγκριθέν από το Δ.Σ. Επιχειρησιακό Σχέδιο. 

Το οργανωτικό σχήμα και ο 
αριθμός εργαζομένων είναι 
με βάση τους κανόνες του 

σύγχρονου διοικητικού 
μάνατζμεντ και τις ανάγκες 

της Αρχής. 
 

19 26320 ΣΕΠ ΙΓΜΕ 
2018-10-14 

22:02:59 

Οι συνιστάμενες 220 οργανικές θέσεις προσωπικού είναι ανεπαρκείς για να υπηρετηθούν τα 
αντικείμενα και οι σχεδιαζόμενες συνεργασίες της αρχής, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα 
έργα.Να γίνει ρητή αναφορά στην κείμενη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει για την πρόσληψη 
έκτακτου προσωπικού. 

Ομοίως με προηγούμενο 
σχόλιο 
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19 26333 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-15 
11:45:57 

1. Στην Αρχή συνιστώνται πεντακόσιες είκοσι [520] οργανικές θέσεις προσωπικού, … 
Ομοίως με προηγούμενο 

σχόλιο. 

 

 

Άρθρο 20: Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά και βαθμολογικά κλιμάκια 

Δεν αναρτήθηκαν  σχόλια. 

 

Άρθρο 21: Τοποθέτηση Προσωπικού, Ανάθεση Καθηκόντων και Αρμοδιοτήτων 

Δεν αναρτήθηκαν  σχόλια. 

 

Άρθρο 22: Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Μονάδων 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

22 
 
 

26260 
Συνδικάτο 

εργαζομένων 
ΙΓΜΕ 

2018-10-09 
18:04:42 

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι «οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών μονάδων ορίζονται σύμφωνα 
με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων».  
Αποκλείεται δηλαδή η επιλογή με κριτήρια που θα περιλαμβάνουν απαιτήσεις και προσόντα τα 
οποία είναι απαραίτητα για πλήρωση θέσεων υπηρεσιακών μονάδων όπου σαφώς απαιτείται να 
λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική κατάρτιση και απόδοση των υποψηφίων. 

 
 

22 26301 
Γιώργος 

Γρ.Γρηγορίου 
2018-10-14 

17:46:53 

Αθήνα, 14/10/2018   
 
 Στο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου για τη λύση του ΙΓΜΕ και την σύσταση Γεωλογικής  Αρχής, 
και όσον αφορά την διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας προβλέπονται 
τα ακόλουθα:  
   Στο άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπεται «Τμήμα Δικαστικού, στο οποίο προϊσταται δικηγόρος για την 
διαχείριση των δικαστικών θεμάτων της Αρχής».  
   Στο άρθρο 19 παρ. 3 οι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή κατατάσσονται ως ακολούθως: 

Οι θέσεις δικηγόρων με 
σχέση έμμισθης εντολής της 
αρχής προβλέπονται: 
α) Νομικού Συμβούλου, θέση 
μία [1]. 
β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3] 
γ) Δικηγόρου Προϊστάμενου 
Νομικής Υπηρεσίας θέση μία 
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«α) Νομικού Συμβούλου, θέση μία[1], β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3], γ) Δικηγόρου, 
Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας, θέση μία [1].   
  Στο άρθρο 22 παρ.2 « Η πρόσληψη Δικηγόρου σε θέση Προϊσταμένων Νομικής Υπηρεσίας και 
Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, με απόφαση του Δ.Σ. Με 
απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νομικής Υπηρεσίας»  
   Στο άρθρο 6 παρ. 11 περ. δ΄, προβλέπεται, εμμέσως πλην σαφώς, και η πρόσληψη Δικηγόρου, 
Ειδικού Συμβούλου.   
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του σχεδίου (Μεταβατικές Διατάξεις) « Ο 
υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και τοποθετείται στη θέση του 
Νομικού Συμβούλου»  
 
   Από το πλέγμα των ανωτέρω προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:   
   Δημιουργείται μία σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δικηγόρων που θα 
στελεχώσουν την Νομική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν καθορίζονται οι διακριτές 
αρμοδιότητες και τα διακριτά καθήκοντα που θα έχουν ο Νομικός Σύμβουλος και ο 
Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Σήμερα, κατά τις κείμενες διατάξεις,  στο ΙΓΜΕ, ο Νομικός 
Σύμβουλος είναι Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., 
είναι δε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Στο προτεινόμενο σχέδιο μεταφέρεται μεν στην Αρχή ο 
Νομικός Σύμβουλος, πλην χωρίς προσδιορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. 
   Όμως, ο Κώδικας Δικηγόρων, τόσο ο ισχύων, όσο και οι προγενέστεροι, χρησιμοποιούν τους 
όρους Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος Ν.Υ. αδιακρίτως, προβλέπουν δηλαδή μία και μόνο 
θέση του υπευθύνου της Ν.Υ., ο οποίος, κατά περίπτωσιν, και χωρίς κάποια δηλωτικότητα 
ξεχωριστών αρμοδιοτήτων , άλλοτε ονομάζεται Νομικός Σύμβουλος και άλλοτε Προϊστάμενος της 
Ν.Υ. ή Δικαστικού. (βλέπε άρθρο 43&amp;2 Κώδικα Δικηγόρων, όπου γίνεται λόγος είτε για 
Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας είτε για Νομικό Σύμβουλο).  
   Για την άρση των ανωτέρω συγχύσεων και την αποτροπή των δυσλειτουργιών που 
αναπόφευκτα θα προκληθούν απ’ αυτές, θα ήθελα με το σημείωμά μου αυτό να προτείνω 
κάποιες τροποποιήσεις στις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου, οι οποίες είναι κατά τη γνώμη μου 
ορθές και λυσιτελείς. 
  Συγκεκριμένα:  
  Στις διατάξεις διαχρονικού δικαίου να μην προβλέπεται θέση άλλου προσώπου ως  Νομικού 
Συμβούλου και άλλου ως Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας. Η θέση που θα επιλεγή να είναι μία 
και μόνο και να  συνεπάγεται την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου. Έτσι, το άρθρο 19 
παρ.3, περ. (α) θα διαμορφωθή ως εξής: « [α) Νομικός Σύμβουλος, ο οποίος και θα προϊσταται 
της Ν.Υ., θέση μία (1)»   Στην περίπτωση αυτή θα απαλειφθή η περ. (γ)  

[1]. 
 
Συνεπώς, προβλέπεται η 
σύμβαση νομικών υπηρεσιών 
νομικού συμβούλου για ένα 
δικηγόρο της Αρχής και η 
σύμβαση προϊσταμένου 
νομικής υπηρεσίας για άλλο 
δικηγόρο της Αρχής. Οι λοιποί 
3 δικηγόροι της Αρχής 
παρέχουν υπηρεσίες στην 
Νομική Υπηρεσία της Αρχής. 
Οι θέσεις ειδικών συμβούλων 
είναι μετακλητές και 
προαιρετικές παρέχοντας 
υπηρεσίες απευθείας στη 
Διοίκηση της Αρχής. 
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   Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόσληψη Δικηγόρου-Προϊσταμένου Τμήματος  
Δικαστικών Υποθέσεων με απόφαση του Δ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κώδικα 
Δικηγόρων, καθ’ όσον σ’ αυτές (άρθρο 43 παρ. 2), με απλή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 
φορέα, μόνο η πρόσληψη Προϊσταμένων Νομικής ή Δικαστικής Υπηρεσίας – και όχι άλλων 
οργανωτικών μονάδων - επιτρέπεται. 
  
  Είμαι πεπεισμένος ότι οι ως άνω παρατηρήσεις και προτάσεις μου είναι  εύλογες, ορθές και 
αποτελεσματικές.                                                                                               
                                                                                     Γιώργος Γρ. Γρηγορίου  
                                                                      Νομικός  Σύμβουλος, Προϊστάμενος Ν.Υ. 

22 26308 

Δρ Δημοσθένης 
Μάλλιαρης, 

Δ/ντής 
Ανάπτυξης 

ΙΓΜΕ 

2018-10-14 
20:04:55 

Αρθρο 22, §1 
 
Πρέπει να υπάρξει πρόνοια ορισμού προσωρινών Προϊσταμένων από την ημερομηνία σύστασης 
της ΕΑΓΜΕ μέχρι τον ορισμό τους σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, διότι θα 
υπάρξει μεταβατική περίοδος ασαφούς κατάστασης. 

Προβλέφθηκε σχετική 
διάταξη στο αρ. 28 του 

σχεδίου νόμου. 

 

Άρθρο 23: Πόροι Αρχής 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

23 26250 
Καρίνας Γ. 
Αθανάσιος 

2018-10-05 
19:23:35 

Η ΕΑΓΜΕ θα πρέπει να έχει έσοδα και από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της 
πατρίδας μας. Συγκεκριμένα, προτείνεται : 

Νομοθέτηση τέλους ίσου προς 1% επί της αξίας του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος υπέρ 
ΕΑΓΜΕ. 

Δεν προκρίθηκε αναγκαία 
τέτοια διάταξη. 

23 26286 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-11 

09:27:55 
Αρθρ.23. Μεταξύ των πόρων της Αρχής δεν αναφέρεται το Π.Δ.Ε.. Καταργείται αυτή η 

χρηματοδότηση? 
Η απάντηση βρίσκεται στην  
παρ. 1ββ. 

23 26309 
Δρ Δημοσθένης 

Μάλλιαρης, Δ/ντής 
Ανάπτυξης ΙΓΜΕ 

2018-10-14 
20:05:40 

Άρθρο 23, §1ββ 
Πρέπει να προστεθεί στην υποπαράγραφο (ββ) η φράση που αναγράφεται με 

υπογραμμισμένη γραμματοσειρά, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής και 
έγκρισης έργων χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, όπως τα 

έργα ΠΔΕ 2016, ΠΔΕ 2017 και ΠΔΕ 2018 (ΣΕ 061), που έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε 
εξέλιξη τώρα:  

"ββ) Πόροι, που προέρχονται από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης 

Προβλέπεται η συνέχιση των 
έργων και των προγραμμάτων 

βάσει του αρ. 28 των 
μεταβατικών διατάξεων. 
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που διαχειρίζεται η Αρχή, για την εκτέλεση έργων ή μελετών δημόσιας ωφέλειας, αλλά 
και υποστηρικτικών εργασιών, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των παραπάνω έργων 
ή/και μετά από αυτήν, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, καθώς και οι πόροι του 

Ειδικού Ερευνητικού Λογαριασμού Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έργων του άρθρου 
25". 

Άρθρο 24: Οικονομική και Λογιστική διαχείριση 

Δεν αναρτήθηκαν  σχόλια. 

 

Άρθρο 25: Ειδικός Ερευνητικός Λογαριασμός Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έργων 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

25 26287 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-11 

09:28:35 

Αρθρ. 25. Απαράδεκτη η ονομασία του Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε. σε έργων μια και η Αρχή δεν θα 
εκτελεί μεταλλευτικά έργα μόνο έρευνα. Έτσι προτείνεται η αλλαγή της λέξης ‘έργων’ σε 

ερευνών. 

Προβλέπεται και η έρευνα 
στους σκοπούς των έργων του 

αρ 25 

Άρθρο 26: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας – Εξουσιοδότηση σε Υπουργό Περιβάλλοντος 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

26 26310 
Δρ Δημοσθένης 

Μάλλιαρης, Δ/ντής 
Ανάπτυξης ΙΓΜΕ 

2018-10-14 
20:06:23 

Αρθρο 26 
Πρέπει να αναγραφεί ρητά, ότι μέχρις εγκρίσεως του νέου Κανονισμού Εσωτερικής 

Λειτουργίας θα ισχύουν οι ανάλογοι του ΙΓΜΕ. 
Πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν το Κανονιστικό Πλαίσιο της ΕΑΓΜΕ θα συνίσταται από 1 

Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, όπως γίνεται σε όλα τα ΝΠΔΔ, που θα περιλαμβάνει 
ως Κεφάλαια τους επιμέρους Κανονισμούς Λειτουργίας Δ.Σ., Προσωπικού, Οικονομικής 

Διαχείρισης, Οργανωτικής Διάρθρωσης, κλπ ή θα αποτελείται από 5-7 διακριτούς 
Κανονισμούς, όπως στο ΙΓΜΕ, διότι έτσι όπως είναι γραμμένο προκαλεί σύγχυση. Σε 

περίπτωση ισχύος της τελευταίας περίπτωσης, θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς, ώστε 
οι Κανονισμοί να είναι "κατ΄ εξουσιοδότηση νόμου" και να έχουν αντίστοιχη ισχύ. 

Οι κανονισμοί του ΙΓΜΕ είναι 
κανονισμοί ΝΠΙΔ, με 

διατάξεις που δεν μπορούν 
να ισχύσουν για  ΝΠΔΔ, ενώ η 
πλειοψηφία των ρυθμίσεων 

τους είναι αντίθετη με 
κανόνες δημοσίου δικαίου 
οριζόντιας εφαρμογής. Οι 

κανονισμοί προβλέφθηκαν ως 
ειδικοί και επιμέρoυς, για να 

μπορεί η Αρχή να τους 
τροποποιεί ευκολότερα 
θεματικά και εν συνόλω. 
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Άρθρο 27: Λύση και Εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

27 26261 
Συνδικάτο 

εργαζομένων ΙΓΜΕ 
2018-10-09 

18:05:30 

Η «λύση» (δηλαδή κατάργηση) και θέση σε εκκαθάριση του ΙΓΜΕ, είναι μία αναμενόμενη 
εξέλιξη από το Συνδικάτο, καθώς είχε γίνει σαφές τόσο από τη Διοίκηση του ΙΓΜΕ όσο και 
από το ΥΠΕΝ, ότι το βλέπουν ως μοναδική ενέργεια που θα «θωρακίσει» το ΙΓΜΕ από τις 
απαιτήσεις της καταβολής των αποζημιώσεων αποχώρησης των εργαζομένων, οι οποίες 
απορρέουν από σχετικό συμβόλαιο με την Εθνική Ασφαλιστική και έχουν νομιμοποιηθεί 
με πλήθος τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις καθώς και αποφάσεις του Αρείου Πάγου. 

Θέτοντας το ΙΓΜΕ σε εκκαθάριση και μη ορίζοντας καθολικό διάδοχο την ΕΑΓΜΕ, το ΥΠΕΝ 
θεωρεί ότι θα αποφύγει την καταβολή των χρωστούμενων αποζημιώσεων αποχώρησης 
σε όσους εν ενεργεία υπαλλήλους ή συνταξιούχους του ΙΓΜΕ δεν συμφωνήσουν με μία 
πρόταση για εξωδικαστικό συμβιβασμό στο θέμα, που συντάσσεται αυτό το διάστημα. 
Μέχρι σήμερα όμως, όλα τα σχόλια των περισσότερων νομικών συμβούλων που έχουν 
ρωτηθεί σχετικά, εκτιμούν ότι η ουσιαστικά καθολική διαδοχή από το ΙΓΜΕ στην ΕΑΓΜΕ 
κατοχυρώνεται από πλήθος σημείων του ΣΝ, άρα το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα τελικά 

του ΣΝ θα είναι η κατάργηση του ΙΓΜΕ και η ζημία που θα προκαλέσει στο Δημόσιο από 
πλήθος άλλα προβλήματα που θα δημιουργήσει (βλέπε παρακάτω), χωρίς να 

αποφευχθεί η καταβολή των απαιτήσεων των εργαζομένων. 
Πέρα από τα παραπάνω, η κατάργηση του ΙΓΜΕ δημιουργεί τα παρακάτω ανυπέρβλητα 

προβλήματα και επιβαρύνσεις: 
1. Με τον ορισμό εκκαθαριστή επιβαρύνει οικονομικά το Δημόσιο με απρόβλεπτο 

σήμερα ποσό. Επιβαρύνει επίσης ο τακτικός προϋπολογισμός με τους μισθούς των επί 
πλέον θέσεων που ορίζονται για την ΕΑΓΜΕ και δεν υπάρχουν στο ΙΓΜΕ. 

2. Ορίζοντας τρίμηνη αναβολή των δικαστικών διενέξεων και απαιτήσεων των εν 
ενεργεία και αποχωρησάντων υπαλλήλων του ΙΓΜΕ και συνέχιση κατόπιν των 

δικαστηρίων από τον εκκαθαριστή, υπονομεύεται ουσιαστικά το δικαίωμα των 
εργαζομένων να διεκδικήσουν ακόμα και δικαστικά οποιεσδήποτε άρσεις αδικιών και 

παρανομιών, δικαιωμάτων και απαιτήσεων που προκύπτουν μέχρι τη λύση του ΙΓΜΕ. Και 
ενώ για το τεράστιο πρόβλημα των χρεών από τη μη καταβολή των νόμιμων 

αποζημιώσεων αποχώρησης των εργαζομένων, προτείνεται μια λύση η οποία έχει γίνει 
αποδεκτή ως βάση για συζήτηση από τους εργαζόμενους, συνεχίζει τη ληστεία των 

Με το άρθρο 28 ορίζεται η 
λύση και η διαδικασία 

εκκαθάρισης του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών.  
Κλείνει ο φυσικός κύκλος μιας 

ιδιωτικής επιχείρησης του 
Δημοσίου του 1976, με 

περιορισμένες και 
παρωχημένες αρμοδιότητες 

και με μη λειτουργική 
οργάνωση. Παράλληλα, 

προβλέπεται ειδική 
διαδικασία εκκαθάρισης και 

προστασίας των δικαιωμάτων 
των δανειστών του ΙΓΜΕ με 

σεβασμό σε όσους έχουν 
τελεσίδικες και εκτελεστές 

δικαστικές αποφάσεις και με 
διασφάλιση της δυνατότητας 

αποπληρωμής τους: 
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εργαζομένων με παράνομες παρακρατήσεις 100.000 € το μήνα από τους μισθούς των και 
δημιουργεί ένα νέο τεράστιο πρόβλημα μη καταβολής των αναδρομικών απαιτήσεων 

των παράνομων παρακρατήσεων, που εξελίσσεται έτσι σε ένα αντίστοιχου ύψους χρέος 
με αυτό των αποζημιώσεων αποχώρησης. 

3. Η αναγκαστική μακρά περίοδος απραξίας και αδυναμίας εκτέλεσης οποιουδήποτε εν 
εξελίξει έργου από το νυν προσωπικό του ΙΓΜΕ, έως την αποκατάσταση της 

επαναλειτουργίας της νέας αρχής, θα επιφέρει ανήκεστες βλάβες τόσο στην υλοποίηση 
των εν εξελίξει έργων χρηματοδότησης ύψους 20 εκ. €, όσο και στην αξιοπιστία και 

φερεγγυότητα της Κρατικής Ελληνικής Γεωλογικής και Μεταλλευτικής Υπηρεσίας, όπως κι 
αν την ονομάζουμε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εμπειρία μας από τις 

αλλεπάλληλες καταργήσεις και επανασυστάσεις του ΙΓΜΕ τα τελευταία 7 χρόνια οδηγούν 
στο συμπέρασμα  ότι αυτό το ΣΝ θα οδηγήσει στην ολική απαξίωση της 

αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας της Κρατικής Ελληνικής Γεωλογικής και 
Μεταλλευτικής Υπηρεσίας. 

27 26288 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-11 

09:29:27 

Αρθρ. 27. Απαράδεκτη η διάλυση του επιτυχημένου και καταξιωμένου ΙΓΜΕ προκειμένου 
να μην καταβληθούν νόμιμες αποζημιώσεις που εχουν τελεσιδικήσει σε συνταξιούχους 

αυτού. 
Η αμοιβή του εκκαθαριστή (πληροφορίες αναφέρουν 16 εκ. € για 2 χρόνια) μπορούσε να 

προστεθεί στα διαθέσιμα του ΥΠΕΝ και να πληρωθούν οι αποζημιώσεις αυτές. 
Αρθρ. 27, παρ.6. Γιατί να αναβληθούν οι δίκες μέχρι την εκκαθάριση που μπορεί να γίνει 

σε μερικά χρόνια? Δεν είναι παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης? 

Ομοίως με προηγούμενο 
σχόλιο  

27 26291 Μαρία Κυνηγαλάκη 
2018-10-11 

14:03:01 

Το ΥΠΕΝ προκειμένου να αποφύγει τη συμμόρφωσή του σε πλήθος τελεσίδικων 
δικαστικών αποφάσεων, για την αποζημίωση αποχωρησάντων εργαζομένων (λόγω 

συνταξιοδότησης από το 2009), σύμφωνα με σχετικό συμβόλαιο με την «Εθνική 
Ασφαλιστική», επιλέγει τη «λύση» και «εκκαθάριση» του ΙΓΜΕ. Έτσι, προσβάλλει τους 

θεσμούς και αδικεί τόσο τους πρώην, όσο και τους νυν εργαζομένους. Συγχρόνως 
αποδεικνύει πόσο αδιαφορεί για το «όνομα» ΙΓΜΕ, απαξιώνοντας το κύρος και την 
εκτίμηση που έχει κερδίσει στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, για το επιστημονικό και 

κοινωνικό του έργο. Με το παρόν σχέδιο νόμου, για τον πολυδιαφημισμένο στον έντυπο 
και ηλεκτρονκό τύπο, εκσυγχρονισμό του ΙΓΜΕ, μόνο τα αντίθετα αποτελέσματα είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν, εις βάρος  του δημοσίου συμφέροντος. 

Ομοίως με προηγούμενο 
σχόλιο.  

27 26334 
Συνδικάτο 

εργαζομένων ΙΓΜΕ 
2018-10-15 

11:46:42 

6. Οι εκκρεμείς δίκες του ΙΓΜΕ υπό εκκαθάριση που έχουν προσδιοριστεί και η δικάσιμός 
τους έχει ορισθεί εντός τριμήνου που έπεται της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, 

αναβάλλονται υποχρεωτικά από το αρμόδιο δικαστήριο και συνεχίζονται από τον 
εκκαθαριστή μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης χωρίς καμία άλλη διατύπωση.  

Δεν καταργείται καμία δίκη, 
απλώς αναστέλλεται για 

περιορισμένο μόνο χρονικό 
διάστημα, για να μπορέσει να 
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Οι εργατικές απαιτήσεις του προσωπικού του ΙΓΜΕ που επιδικάζονται με αμετάκλητες 
δικαστικές αποφάσεις θα ικανοποιηθούν εξ ολοκλήρου από το προϊόν της εκκαθάρισης, 

το οποίο για τον σκοπό αυτό εγγυάται πλήρως το Ελληνικό Δημόσιο. 

αναλάβει ο εκκαθαριστής 
καθήκοντα. 

 

 

Άρθρο 28: Μεταβατικές διατάξεις ΕΑΓΜΕ 

Άρθρο 
Κωδικός 
Σχολίου 

Σχολιαστής 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Σχόλιο Επεξεργασία - Εισήγηση 

28 26262 
Συνδικάτο 

εργαζομένων ΙΓΜΕ 
2018-10-09 

18:06:23 

Ορίζεται στην παράγραφο 4 ότι το προσωπικό του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στη νέα αρχή ως 
ΙΔΑΧ, και «καταλαμβάνει θέσεις του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας εντασσόμενο 
στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις που συνίστανται στην ΕΑΓΜΕ». Τέτοιες όμως θέσεις 

δεν έχουν συσταθεί, όπως τονίστηκε και παραπάνω. 
Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι «Για το προσωπικό που μεταφέρεται στην Αρχή 
εφαρμόζονται μισθολογικά οι παρ. 4 &amp;1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2007 με 

διατήρηση της προσωπικής διαφοράς που λάμβανε πριν τη δημοσίευση του παρόντος». 
Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στο προσωπικό, καθώς με παράτυπη ερμηνεία 
ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΓΛΚ, έχουν εφαρμοστεί από 1/7/2013 παράνομες (σύμφωνα 

με τα δικαστήρια αλλά και τη διοίκηση και το ΥΠΕΝ)  περικοπές στους μισθούς του 
προσωπικού του ΙΓΜΕ, ύψους 100.000€ ανά μήνα. Στη συνέχεια, με βάση τις δικαστικές 

αποφάσεις από τις προσφυγές των εργαζομένων, έχει διαμορφωθεί ένα απαράδεκτο 
καθεστώς όπου 130 υπάλληλοι υφίστανται τις παράνομες παρακρατήσεις από 1/7/2013 
αν και έχουν δικαιωθεί πρωτόδικα (απλά οι δικαστικές αποφάσεις δεν χαρακτηρίστηκαν 

άμεσα εκτελεστές), 20 έχουν αποκατασταθεί πλήρως με λήψη και των αναδρομικών 
απαιτήσεών τους, ενώ 40 έχουν λάβει έως σήμερα μέρος των απαιτήσεων. 

Με την παραπάνω αναφορά της παρ. 4, ουσιαστικά παγιώνεται αυτή η απαράδεκτη 
κατάσταση, και συνδυαζόμενη με τον ορισμό εκκαθαριστή, κατοχυρώνει για τους 130 

υπαλλήλους ολικά και τους 40 μερικά, διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση από 
αυτούς (20) που έχουν τελεσιδικήσει σήμερα οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Καθώς 
είναι προφανές ότι θα συνεχίσουν οι αγωγές των εργαζομένων στον νέο φορέα, με 

προφανές το ότι είναι καθολικός διάδοχος του ΙΓΜΕ, αυτό θα σωρεύσει εκ νέου στο νέο 
φορέα χρέη τα οποία δημιουργούν αντίστοιχες απαιτήσεις από αυτές του Συμβολαίου 

Με τις διατάξεις του αρ. 28 
προβλέφθηκαν μια σειρά 
επιμέρους ρυθμίσεων για την 
ομαλή λειτουργία και 
μετάβαση, στην νέα 
γεωλογική υπηρεσία του 
Κράτους, την Ελληνική Αρχή 
Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών. 
Παράλληλα, λήφθησαν όλα 
τα αναγκαία μέτρα 
προστασίας του προσωπικού 
του καταργούμενου ΙΓΜΕ, 
αλλά και ρυθμίζονται όλες οι 
ειδικότερες πτυχές της 
μεταβίβασης των εθνικών και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
των συμβάσεων, των 
κονδυλίων και των έργων που 
είχε αναλάβει το ΙΓΜΕ και 
αναλαμβάνει να συνεχίσει 
πλέον η ΕΑΓΜΕ. 
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της Εθνικής, πρόβλημα για την αντιμετώπιση του οποίου υποτίθεται ότι καταργείται το 
ΙΓΜΕ και ιδρύεται η νέα αρχή.  

Για το λόγο αυτό απαιτείται μια διάταξη που θα αναγνωρίζει το χρέος των αναδρομικών 
απαιτήσεων των εργαζομένων από τις παράνομες παρακρατήσεις σε 64 μισθούς, από 

1/7/13 έως σήμερα, και θα ρυθμίζει ένα εξωδικαστικό μηχανισμό καταβολής τους, ώστε 
να μη συσσωρεύονται επί πλέον χρέη στο δημόσιο από τις απαιτήσεις υπερημερίας. 

Παρακάτω, στην ίδια παράγραφο, αναφέρεται ότι «Για τον υπολογισμό της προσωπικής 
διαφοράς της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’176) των αποδοχών των 

υπαλλήλων του ΙΓΜΕ, λαμβάνονται υπόψιν οι αποδοχές που αυτοί θα δικαιούνταν στις 
31.12.2015, υπολογιζόμενες σύμφωνα με το καθεστώς των υπαλλήλων ΝΠΔΔ». 

Η αναφορά αυτή προφανώς δεν άρει από τους μισθούς των εργαζομένων  την παράνομη 
παρακράτηση που έχει επιβληθεί από 1/7/2013.  

Αναφέρουμε εδώ ότι η απόφαση 34/7/19-7-2018 του ΔΣ του ΙΓΜΕ, που λήφθηκε για την 
άρση των παράνομων παρακρατήσεων και στάλθηκε στο ΥΠΕΝ, είχε συνταχθεί ως εξής: 

«Οι αποδοχές των εργαζομένων του ΙΓΜΕ, επανυπολογιζόμενες, αναπροσαρμόζονται 
εφεξής, ώστε οι μειώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων 4024/2011 και 

4093/2012 να μην υπερβαίνουν, στο σύνολό τους , το ποσοστό του 25% επί των 
αποδοχών που αυτοί δικαιούνταν την 31.10.2011. Για τον υπολογισμό της προσωπικής 

διαφοράς του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 λαμβάνονται υπ’ όψιν οι αποδοχές, που 
αυτοί δικαιούνταν κατά την 31.12.2015, όπως αυτές ως άνω αναπροσαρμόζονται, 

λαμβανομένων υπ’ όψιν και των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 του ν.4354/2015».  
Μια τέτοια αναφορά θα κάλυπτε τουλάχιστον την άμεση παύση των περικοπών στους 

μισθούς των υπαλλήλων. 
Παρακάτω, στην ίδια παράγραφο, αναφέρεται ότι «Οι υπάλληλοι του ΙΓΜΕ που έχουν 

συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος και 
μεταφέρονται στην ΕΑΓΜΕ αποχωρούν από την υπηρεσία εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 

67 έτη και 40 έτη υπηρεσίας».  
Το εδάφιο αυτό είναι αδύνατο να ερμηνευτεί μονοσήμαντα εάν ερμηνευτεί συνδυαστικά 

(61ο , 67 + 40 έτη) και προκαλεί σύγχυση για το τι προτείνεται να ισχύει. Αν ερμηνευτεί 
ότι προτίθεται να κατοχυρώσει τη δυνατότητα των υπαλλήλων να μην αποχωρούν μετά 

το 61ο έτος όταν συμπληρώσουν τα 40 έτη προϋπηρεσίας, αλλά μπορούν να 
παραμείνουν έως τα 67, η εφαρμογή της σήμερα στο ΙΓΜΕ συνεπάγεται την άμεση 

αποχώρηση μετά την ψήφιση του ΣΝ τουλάχιστον 25 υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα 
και έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους. Μειώνει δηλαδή αυθημερόν το ήδη 

αποδεκατισμένο προσωπικό του ΙΓΜΕ κατά 13%. 

Οι παράνομες περικοπές του 
25% σταμάτησαν ήδη με 
νομοθετική ρύθμιση. 
Παράλληλα προβλέφθηκε η 
μεταφορά της προσωπικής 
διαφοράς χωρίς τις 
παράνομες περικοπές, 
ικανοποιώντας το σχετικό 
σχόλιο. 
 
Για τις θέσεις των 
εργαζομένων προβλέπεται 
μεταβατική διάταξη για 
όσους έχουν ήδη ώριμα 
δικαιώματα παραμονής χωρίς 
να παραβιάζεται το ΠΔ 
410/1988. 
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28 26289 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
2018-10-11 

09:30:41 

Αρθρ. 28, παρ.1. Δεν έχει λογική η κατάργηση της θέσης του εκπροσώπου των 
εργαζομένων στο Δ.Σ. της Αρχής. Η θεσμοθέτηση της έγινε από το ‘αντιδραστικό΄’ ΠΑΣΟΚ 

και τώρα καταργείται από την προοδευτική αριστερά!!! 

Με τις αλλαγές στο σχέδιο 
νόμου προβλέφθηκε η 
συμμετοχή εκπροσώπου των 
εργαζομένων. 

28 26302 
Γιώργος 

Γρ.Γρηγορίου 
2018-10-14 

17:47:45 

Αθήνα, 14/10/2018   
 Στο κείμενο του νέου σχεδίου νόμου για τη λύση του ΙΓΜΕ και την σύσταση Γεωλογικής  

Αρχής, και όσον αφορά την διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας 
προβλέπονται τα ακόλουθα:  

   Στο άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπεται «Τμήμα Δικαστικού, στο οποίο προϊσταται δικηγόρος 
για την διαχείριση των δικαστικών θεμάτων της Αρχής».  

   Στο άρθρο 19 παρ. 3 οι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή κατατάσσονται ως 
ακολούθως: «α) Νομικού Συμβούλου, θέση μία[1], β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3], γ) 

Δικηγόρου, Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας, θέση μία [1].   
  Στο άρθρο 22 παρ.2 « Η πρόσληψη Δικηγόρου σε θέση Προϊσταμένων Νομικής 

Υπηρεσίας και Τμήματος Δικαστικού γίνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, με 
απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση 

της Νομικής Υπηρεσίας»  
   Στο άρθρο 6 παρ. 11 περ. δ΄, προβλέπεται, εμμέσως πλην σαφώς, και η πρόσληψη 

Δικηγόρου, Ειδικού Συμβούλου.   
  Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του σχεδίου (Μεταβατικές 

Διατάξεις) « Ο υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και 
τοποθετείται στη θέση του Νομικού Συμβούλου»  

 
   Από το πλέγμα των ανωτέρω προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:   

   Δημιουργείται μία σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δικηγόρων 
που θα στελεχώσουν την Νομική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν καθορίζονται οι 

διακριτές αρμοδιότητες και τα διακριτά καθήκοντα που θα έχουν ο Νομικός Σύμβουλος 
και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Σήμερα, κατά τις κείμενες διατάξεις,  στο 

ΙΓΜΕ, ο Νομικός Σύμβουλος είναι Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ., είναι δε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Στο προτεινόμενο σχέδιο 

μεταφέρεται μεν στην Αρχή ο Νομικός Σύμβουλος, πλην χωρίς προσδιορισμό 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. 

   Όμως, ο Κώδικας Δικηγόρων, τόσο ο ισχύων, όσο και οι προγενέστεροι, χρησιμοποιούν 
τους όρους Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος Ν.Υ. αδιακρίτως, προβλέπουν δηλαδή 
μία και μόνο θέση του υπευθύνου της Ν.Υ., ο οποίος, κατά περίπτωσιν, και χωρίς κάποια 

Οι θέσεις δικηγόρων με σχέση 
έμμισθης εντολής της αρχής 
προβλέπονται: 
α) Νομικού Συμβούλου, θέση 
μία [1]. 
β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις [3] 
γ) Δικηγόρου Προϊστάμενου 
Νομικής Υπηρεσίας θέση μία 
[1]. 
 
Συνεπώς, προβλέπεται η 
σύμβαση νομικών υπηρεσιών 
νομικού συμβούλου για ένα 
δικηγόρο της Αρχής και η 
σύμβαση προϊσταμένου 
νομικής υπηρεσίας για άλλο 
δικηγόρο της Αρχής. Οι λοιποί 
3 δικηγόροι της Αρχής 
παρέχουν υπηρεσίες στην 
Νομική Υπηρεσία της Αρχής. 
Οι θέσεις ειδικών συμβούλων 
είναι μετακλητές και 
προαιρετικές παρέχοντας 
υπηρεσίες απευθείας στη 
Διοίκηση της Αρχής. 
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δηλωτικότητα ξεχωριστών αρμοδιοτήτων , άλλοτε ονομάζεται Νομικός Σύμβουλος και 
άλλοτε Προϊστάμενος της Ν.Υ. ή Δικαστικού. (βλέπε άρθρο 43&amp;2 Κώδικα Δικηγόρων, 
όπου γίνεται λόγος είτε για Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας είτε για Νομικό Σύμβουλο).  

   Για την άρση των ανωτέρω συγχύσεων και την αποτροπή των δυσλειτουργιών που 
αναπόφευκτα θα προκληθούν απ’ αυτές, θα ήθελα με το σημείωμά μου αυτό να 

προτείνω κάποιες τροποποιήσεις στις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου, οι οποίες είναι 
κατά τη γνώμη μου ορθές και λυσιτελείς. 

  Συγκεκριμένα:  
  Στις διατάξεις διαχρονικού δικαίου να μην προβλέπεται θέση άλλου προσώπου ως  

Νομικού Συμβούλου και άλλου ως Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας. Η θέση που θα 
επιλεγή να είναι μία και μόνο και να  συνεπάγεται την άσκηση των καθηκόντων του 

Προϊσταμένου. Έτσι, το άρθρο 19 παρ.3, περ. (α) θα διαμορφωθή ως εξής: « [α) Νομικός 
Σύμβουλος, ο οποίος και θα προϊσταται της Ν.Υ., θέση μία (1)»   Στην περίπτωση αυτή θα 

απαλειφθή η περ. (γ)  
 

   Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρόσληψη Δικηγόρου-Προϊσταμένου Τμήματος  
Δικαστικών Υποθέσεων με απόφαση του Δ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του 

Κώδικα Δικηγόρων, καθ’ όσον σ’ αυτές (άρθρο 43 παρ. 2), με απλή απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου του φορέα, μόνο η πρόσληψη Προϊσταμένων Νομικής ή Δικαστικής 

Υπηρεσίας – και όχι άλλων οργανωτικών μονάδων - επιτρέπεται.    
  Είμαι πεπεισμένος ότι οι ως άνω παρατηρήσεις και προτάσεις μου είναι  εύλογες, ορθές 

και αποτελεσματικές.                                                                                      
 

                                                                                        Γιώργος Γρ. Γρηγορίου  
                                                                      Νομικός  Σύμβουλος, Προϊστάμενος Ν.Υ. 

28 26311 
Δρ Δημοσθένης 

Μάλλιαρης, Δ/ντής 
Ανάπτυξης ΙΓΜΕ 

2018-10-14 
20:07:27 

Αρθρο 28, §4 
α). Δεν παραπέμπει σε σωστό άρθρο η αναγραφή "κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 

άρθρου 40 του π.δ. 410/1988". 
β). Θα πρέπει να υπάρξουν προσθήκες στην αναγραφή των εδαφίων της §4, ώστε να 

αποσαφηνιστούν οι διατάξεις.  
Ως τέτοιες προτείνονται (οι προσθήκες αναγράφονται υπογραμμισμένες) : 

β.1). "Το υπαλληλικό προσωπικό του ΙΓΜΕ που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται, με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, 

αυτοδικαίως στην ΕΑΓΜΕ και καταλαμβάνει θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας, εντασσόμενο στις αντίστοιχες 

Για τις θέσεις των 
εργαζομένων προβλέπεται 

μεταβατική διάταξη για 
όσους έχουν ήδη ώριμα 

δικαιώματα παραμονής χωρίς 
να παραβιάζεται το ΠΔ 

410/1988. 
 

Η Αρχή δεν αποτελεί 
καθολικό αλλά ειδικό διάδοχο 
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οργανικές θέσεις που συνίστανται στην ΕΑΓΜΕ, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα 
πρόσληψης του κλάδου, της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ειδικότητας των θέσεων 

αυτών. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 
Αρθρου ... (αναγράφεται το άρθρο περί εξωδικαστικής ρύθμισης...), έναντι των 

μεταφερομένων, των οποίων η σχέση με την οποία υπηρετούσαν στο ΙΓΜΕ θεωρείται ως 
μηδέποτε διακοπείσα, η ΕΑΓΜΕ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του λυομένου και υπό 

εκκαθάριση τεθέντος ΙΓΜΕ (π.χ. διαφορές αποδοχών 25%, αποζημιώσεις λύσης 
εργασίας)".   

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται καταπατήσεις του εργατικού δικαίου και εργατικές 
αναταραχές που θεωρούνται βέβαιες ότι θα υπάρξουν από την πρώτη ημέρα έναρξης της 

ΕΑΓΜΕ από τις διεκδικήσεις κεκτημένων αλλά και δίνεται διέξοδος στην σχετικά ομαλή 
καταβολή των παρακρατηθέντων ποσών που αντιστοιχούν στη δεύτερη περικοπή του 

25% μέχρι την 31-10-2018, οπότε με την ΕΑΓΜΕ αποκαθίσταται η μισθολογική βάση με το 
25%. Επίσης, έτσι αποφεύγεται η κατάρρευση του εγκεκριμένου ετήσιου 

προϋπολογισμού, δεδομένου, ότι η ενδεχόμενη καταβολή των παλαιότερα 
παρακρατηθέντων 25% θα πραγματοποιείται σταδιακά και όχι εφάπαξ σε όλους τους 

υπαλλήλους, κατόπιν εκδόσεων δικαστικών αποφάσεων. Σημειώνεται, ότι το ποσό των 
οφειλομένων "αναδρομικών" αυτού του τύπου ανέρχεται στο ποσό των περίπου € 

5.000.000.   
β.2). "Οι υπάλληλοι του Ι.Γ.Μ.Ε. που έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους 

κατά τη δημοσίευση του παρόντος και μεταφέρονται στην ΕΑΓΜΕ αποχωρούν 
υποχρεωτικά από την υπηρεσία εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη και σαράντα (40) 

έτη υπηρεσίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 40 του π.δ. 410/1988 και της 
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009, η οποία δεν εφαρμόζεται και για όσους έχουν 

υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ή έχουν εκδοθεί γιαυτούς πράξεις συνταξιοδότησης 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος". 

Με την προσθήκη αυτή αποφεύγεται η υποχρεωτική συνταξιοδότηση τουλάχιστον 30 
υπαλλήλων, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.  

Αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με την αναγραφή του 61ου έτους της ηλικίας, 
υπάρχει ο κίνδυνος υπάλληλος που ενδεικτικά σήμερα είναι 60 ετών και έχει 39 χρόνια 

προϋπηρεσίας, σε 1 χρόνο να πρέπει να αποχωρήσει υποχρεωτικά. Κάτι τέτοιο είναι 
πολύ πιθανό να συμβεί στους μηχανικούς του ΙΓΜΕ, που η ασφάλιση "τρέχει" από 

κτήσεως διπλώματος και απόκτησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Στην κατηγορία 
αυτή υπάγονται περίπου 4-8 μηχανικοί (όχι μόνο Μηχανικοί Μεταλλείων). 

β.3). "Ο υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του ΙΓΜΕ μεταφέρεται στην ΕΑΓΜΕ και 

του ΙΓΜΕ και δεν μπορεί να 
ικανοποιηθεί το σχόλιο αυτό. 

 
Για τις οικονομικές και 

λογιστικές διατάξεις της 
Αρχής λήφθηκαν υπόψιν οι 
επισημάνσεις του σχολίου 

αυτού. 
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τοποθετείται στην θέση του Νομικού Συμβούλου, εφαρμοζομένου και γιαυτόν των 
ανωτέρω διατάξεων περί λήψεως υπόψη του χρόνου προϋπηρεσίας του προσωπικού". 

Αρθρο 28, §8 
Πρέπει να συμπληρωθεί η παράγραφος ώστε να περιλαμβάνει και τα έργα (τα 

Προγράμματα είναι ευρύτερη και γενικότερη ενότητα, που περιλαμβάνει πολλά έργα, 
που παραχωρούνται σε πολλούς δικαιούχους). Προτείνεται το εξής : 

"8. Η ΕΑΓΜΕ υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υφιστάμενες και εν εξελίξει προκηρύξεις, 
συμβάσεις, έργα, προγράμματα, και δικαιοπραξίες του ΙΓΜΕ και καθίσταται δικαιούχος 
αυτών. Η ΕΑΓΜΕ καθίσταται δικαιούχος των έργων ή προγραμμάτων και των δράσεων 
του ΙΓΜΕ που έχουν ήδη εκπονηθεί, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από αυτά, πλην των έργων υπέρ τρίτων ιδιωτών". 
Αρθρο 28, §13 

Από τεχνικής άποψης θα ήταν επιθυμητό το ΙΓΜΕ να διακόψει τη λειτουργία του στις 31-
12-2018 και όχι από δημοσίευσης του νόμου, ώστε να δοθεί η χρονική δυνατότητα 

ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών και η καταχώρησή τους 
λογιστικά στο οικονομικό έτος 2018 αλλά και να μην υπάρχει η ανάγκη διπλών 

ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018.  
Δεν γνωρίζω πως μπορεί να επιτευχθεί και να αναγραφεί σωστά ως διάταξη αυτό νομικά 
αλλά η πρακτική σημασία του είναι ουσιαστική. Για παράδειγμα αναφέρω παραλλαγμένη 
τη διάταξη, που είχα εισηγηθεί και αναγράφηκε στο ΦΕΚ περί ανασύστασης του ΙΓΜΕ το 

2015 : 
"Το διαχειριστικό έτος της ΕΑΓΜΕ συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο 
διαχειριστικό έτος αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Το 

τελευταίο διαχειριστικό έτος του ΙΓΜΕ λήγει στις 31-12-2018". 

28 26312 
Δρ Δημοσθένης 

Μάλλιαρης, Δ/ντής 
Ανάπτυξης ΙΓΜΕ 

2018-10-14 
20:08:24 

Αρθρο ...* 
Πρέπει να προστεθεί Αρθρο, που να προβλέπει την εκ των υστέρων ρύθμιση θεμάτων ή 

εφαρμοστικές διατάξεις, που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατόν να 
προβλεφτούν κατά την περίοδο σύστασης του νόμου της Αρχής και να ενταχθούν στον 

νόμο. Ως τέτοιο προτείνεται το εξής : 
"Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος νόμου θα ρυθμίζονται με Αποφάσεις του 

εποπτεύοντος Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή με Κοινές Αποφάσεις του εν 
λόγω Υπουργού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, οι οποίες θα 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης".  
Αρθρο ...* 

Η εξουσιοδότηση σε Υπουργό 
για να είναι συνταγματική, 
πρέπει να είναι ειδική και 

ρητή, συνεπώς δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί το σχόλιο αυτό. 
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Πρέπει να προστεθεί Αρθρο, που να διευθετεί την "αναγκαστική έρευνα" για 
μεταλλειοκτήτες που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να τη διενεργήσουν 

μόνοι τους. 

28 26321 ΣΕΠ ΙΓΜΕ 
2018-10-14 

22:06:59 

Απαιτείται αποσαφήνιση των ηλικιακών ορίων αποχώρησης καθώς η διατύπωση είναι 
ιδιαιτέρως προβληματική , προκειμένου να μη δημιουργείται σύγχυση, διακριτική 

αντιμετώπιση εργαζομένων και καταστρατήγηση των θεσμοθετημένων συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων αυτών. 

Είναι αναγκαία η δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού, όσον αφορά την μισθοδοσία, 
βάσει αντικειμενικού μισθολογίου και όχι με τη διατήρηση του υφιστάμενου, πολλών 

ταχυτήτων, καθώς στο σχέδιο νόμου υπάρχει σαφής αναφορά στο χρονικό όριο της 
31/12/2015 για τη διατήρηση της προσωπικής διαφοράς. Αγνοείται το γεγονός ότι πολλοί 
εργαζόμενοι είχαν δικαιωθεί δικαστικά πριν από την εν λόγω ημερομηνία και λάμβαναν 

προσαυξημένο μισθό, ενώ για άλλους εκκρεμούν έως σήμερα δίκες.   
Να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα: 
Ο  διάδοχος  εργοδότης  οφείλει : 

1.να  καταβάλλει  τις  ίδιες  αποδοχές  που  κατέβαλλε  ο  αρχικός  εργοδότης. 
2.να  διατηρήσει  τους  ίδιους  όρους  καταβολής τους,  

3.να διατηρήσει εν ισχύ τους ήδη υφιστάμενους κανονισμούς εργασίας ή  τυχόν  
οικειοθελείς  παροχές  του  αρχικού  εργοδότη,  

4.να  αναγνωρίσει  τη  συνολική  προϋπηρεσία  που  διανύθηκε  στον  αρχικό  εργοδότη,  
5.να  διατηρήσει  τα λοιπά  επιδόματα, παροχές κ.ά. (Συμβόλαιο υγείας, μεταφορά  

προσωπικού με λεωφορεία κλπ) 
Θα περιέλθουν στον διάδοχο όλες οι υποχρεώσεις  και όλα τα δικαιώματα που 

απορρέουν από τις συμβάσεις του παλαιού εργοδότη, δηλαδή οι εργαζόμενοι θα 
απολαμβάνουν όλων ανεξαιρέτως των προνομίων, βάσει των υφιστάμενων συμβάσεων 

εργασίας στον παλαιό εργοδότη (ΙΓΜΕ) και σε καμία περίπτωση, συνεπεία και εξ’ 
αφορμής της μεταβίβασης και της αλλαγής του φορέα,  οι εργαζόμενοι δεν θα στερηθούν 

της προστασίας των νόμιμων εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους. 

Για τις θέσεις των 
εργαζομένων προβλέπεται 

μεταβατική διάταξη για 
όσους έχουν ήδη ώριμα 

δικαιώματα παραμονής χωρίς 
να παραβιάζεται το ΠΔ 

410/1988. 
 

Η Αρχή δεν αποτελεί 
καθολικό αλλά ειδικό διάδοχο 

του ΙΓΜΕ και δεν μπορεί να 
ικανοποιηθεί το σχόλιο αυτό 

28 26322 ΣΕΠ ΙΓΜΕ 
2018-10-15 

05:36:39 

H ειδική αναφορά στις μεταβατικές διατάξεις σε μια κατηγορία εργαζομένων (αυτών που 
έχουν συμπληρώσει τα 61 έτη), ότι αποχωρούν από την υπηρεσία όταν θα έχουν 

συμπληρώσει τα 67 έτη και 40 χρόνια υπηρεσίας και αυτό σε οριζόντιο μέτρο, 
δημιουργεί σύγχυση αλλά και καταστρατήγηση των θεσμοθετημένων συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων, έτσι όπως ορίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Η 
πλέον των ισχυόντων ορίων ηλικίας παραμονή στην υπηρεσία δεν μπορεί να είναι 

οριζόντιο μέτρο, δεν μπορεί να στοχεύει σε μια κατηγορία εργαζομένων, αλλά πρέπει να 

Για τις θέσεις των 
εργαζομένων προβλέπεται 

μεταβατική διάταξη για 
όσους έχουν ήδη ώριμα 

δικαιώματα παραμονής χωρίς 
να παραβιάζεται το ΠΔ 

410/1988. 
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είναι αυστηρά σε εθελοντική βάση, να τελεί της έγκρισης του Δ.Σ. και να αφορά 
δυνατότητα εθελοντικής επιλογής του συνόλου των εργαζομένων. 

 
Η διάταξη συνεπάγεται 

αυτοδίκαια συνταξιοδότηση 
και όχι υποχρεωτική 

παραμονή για τις εν λόγω 
κατηγορίες  εργαζομένων που 

έχουν ήδη βάσει το ΠΔ 
410/1988 ώριμα 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 
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