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Σχζδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ υπό τον τίτλο «Ζρευνα, 

εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ και άλλεσ 

διατάξεισ» 

 

Άρκρο 1 

Σκοπόσ 

1. Σκοπόσ του νόμου αυτοφ είναι θ δθμιουργία των προχποκζςεων για τθν ορκολογικι 

αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. 

Θ αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, ωσ ανανεϊςιμθσ πθγισ ενζργειασ, προωκεί τθ 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ και εξυπθρετεί το γενικό ςυμφζρον.  

Αξιοποίθςθ  κεωρείται  θ  ζρευνα,  εκμετάλλευςθ  και  θ διαχείριςθ  του  γεωκερμικοφ 

δυναμικοφ. 

2. Ο Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΠΕΝ) µε απόφαςι του, που δθμοςιεφεται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μπορεί να ορίηει, κατά περίπτωςθ, ότι το δικαίωμα 

διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ κατιςχφει του δικαιϊματοσ 

εκμετάλλευςθσ άλλων μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν ορυκτϊν, εφόςον κατά τθν κρίςθ του θ 

ςυγκεκριμζνθ αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ είναι μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ για τθν 

εκνικι οικονομία.  

 

Άρκρο 2 

Οριςμοί 

1. Για τθν εφαρμογι του νόμου: 

(α) Γεωκερμικό δυναμικό (ΓΘΔ) είναι το ςφνολο των γθγενϊν φυςικϊν κερμϊν ρευςτϊν, 

επιφανειακϊν ι υπογείων, και τθσ κερμότθτασ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν, που 

υπερβαίνουν τθ κερμοκραςία των τριάντα βακμϊν Κελςίου (30°C). 

(β) Γεωκερμικό πεδίο είναι ο ενιαίοσ μεταλλευτικόσ χϊροσ μζςα ςτον οποίο ζχει εντοπιςτεί 

γεωκερμικό δυναμικό. 

(γ) Περιοχι γεωκερμικοφ ενδιαφζροντοσ (ΠΓΘΕ) είναι ο ευρφτεροσ χϊροσ μζςα ςτον οποίο 

υπάρχουν ενδείξεισ παρουςίασ γεωκερμικοφ δυναμικοφ κερμοκραςίασ ζωσ 90°C. 



2 

 

(δ) Προϊόν του γεωκερμικοφ δυναμικοφ κεωρείται το αξιοποιιςιμο κερµοενεργειακό του 

περιεχόμενο. 

(ε) Παραπροϊόντα κεωροφνται άλλα προϊόντα που ςυμπαράγονται κατά τθν εκμετάλλευςθ 

εκτόσ από το κερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωκερμικοφ δυναμικοφ. 

(ςτ) Υποπροϊόν κεωρείται το γεωκερμικό ρευςτό που απομζνει, φςτερα από τθν απόλθψθ 

των κατά τα ανωτζρω προϊόντων και παραπροϊόντων. 

(η) Εκμετάλλευςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ αποτελεί το ςφνολο των δραςτθριοτιτων 

που αποςκοποφν ςτθν παραγωγικι άντλθςθ του προϊόντοσ και παραπροϊόντων και τθν 

αςφαλι διάκεςθ του υποπροϊόντοσ. 

(θ) Διαχείριςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ αποτελεί το ςφνολο των δραςτθριοτιτων που 

ρυκμίηουν τθν εκμετάλλευςθ του γεωκερμικοφ ρευςτοφ από τα υπόγεια γεωκερμικά 

ςυςτιματα, με ςκοπό τθ βιϊςιμθ – ορκολογικι και ολοκλθρωμζνθ αξιοποίθςθ του. Θ 

διαχείριςθ αναφζρεται ςτο ςφνολο του πεδίου. 

2. Τα γεωκερμικά πεδία διακρίνονται ωσ τοπικοφ και εκνικοφ ενδιαφζροντοσ. Στα τοπικοφ 

ενδιαφζροντοσ θ κερμοκραςία του προϊόντοσ κυμαίνεται από 30°C - 90°C. Στα εκνικοφ 

ενδιαφζροντοσ θ κερμοκραςία του προϊόντοσ υπερβαίνει τουσ 90°C. 

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ ΠΕΝ που δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

κακορίηονται τα χαρακτθριςτικά προκειμζνου μια περιοχι να χαρακτθριςκεί ωσ γεωκερμικό 

πεδίο ι ωσ περιοχι γεωκερμικοφ ενδιαφζροντοσ. 

4. Ο χαρακτθριςμόσ κάκε γεωκερμικοφ πεδίου και θ υπαγωγι του ςε κατθγορία γίνεται µε 

απόφαςθ του Υπουργοφ ΠΕΝ μετά από γνϊμθ του Ινςτιτοφτου Γεωλογικϊν και 

Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (Ι.Γ.Μ.Ε.) ςφμφωνα με τα εκάςτοτε διακζςιμα ςτοιχεία. Θ 

απόφαςθ αυτι τροποποιείται, εφόςον αυτό απαιτείται από νεότερα ςτοιχεία. Θ 

τροποποίθςθ γίνεται μετά από γνϊμθ του Ι.Γ.Μ.Ε. και ςυναξιολόγθςθ όλων των νεότερων 

ςτοιχείων. 

5. Ο χαρακτθριςμόσ μίασ περιοχισ ωσ περιοχισ γεωκερμικοφ ενδιαφζροντοσ γίνεται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ ΠΕΝ μετά τθ δθμοςιοποίθςθ του ςχεδίου ανάπτυξθσ, τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 7. 

 

Άρκρο 3 

Εφαρµοηόμενεσ διατάξεισ 
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1. Το γεωκερμικό δυναμικό εντάςςεται ςτθν παρ.1 του άρκρου 2 του ν.δ. 210/1973 «Περί 

Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277). 

2.  Τα δικαιϊματα ζρευνασ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, 

ανικουν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 143 του ν.δ. 210/1973, µόνο ςτο Δθμόςιο και 

αςκοφνται από το ίδιο ι εκμιςκϊνονται.  

3.  Οι  διατάξεισ  του  Μεταλλευτικοφ  Κϊδικα  και  γενικότερα  τθσ  μεταλλευτικισ 

νομοκεςίασ  εφαρμόηονται  και  για  το γεωκερμικό  δυναμικό,  εφόςον  δεν  γίνεται 

διαφορετικι ρφκμιςθ µε τισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ. 

4. Θ αδειοδότθςθ εγκαταςτάςεων για τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ του ενεργειακοφ 

προϊόντοσ ι των παραπροϊόντων δεν ρυκμίηεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

 

Άρκρο 4 

Αρμοδιότθτα άςκθςθσ των δικαιωμάτων ζρευνασ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ 

Αρμόδιοσ για τθν εκμίςκωςθ των δικαιωμάτων ζρευνασ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ 

είναι ο Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με εξαίρεςθ τα πεδία τοπικοφ 

ενδιαφζροντοσ και τισ ΠΓΘΕ, όπου αρμόδιοσ είναι ο Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ. 

 

Άρκρο 5 

Εκμίςκωςθ των δικαιωμάτων ζρευνασ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ γεωκερμικοφ 

δυναμικοφ ςτα πεδία εκνικοφ ενδιαφζροντοσ και τισ μθ χαρακτθριςμζνεσ περιοχζσ 

1.  Θ εκμίςκωςθ του δικαιϊματοσ ζρευνασ, διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ γίνεται φςτερα 

από διαγωνιςμό µε γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ. 

2. Στθ περίπτωςθ εκμίςκωςθσ του δικαιϊματοσ ζρευνασ, ο ςυναγωνιςμόσ μεταξφ των 

διαγωνιηομζνων κα κρίνεται με βάςθ τισ δαπάνεσ για τθ διενζργεια ερευνϊν εντόσ του υπό 

μίςκωςθ χϊρου, το είδοσ των ερευνϊν, τθ ςταδιακι εξζλιξι τουσ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο 

εκτζλεςισ τουσ και τθν πραγματοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, κακϊσ επίςθσ τθν 

ικανότθτα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και τθ δυνατότθτα του διαγωνιηόμενου να 

ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει. 
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3. Στθν περίπτωςθ εκμίςκωςθσ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ ι εκμετάλλευςθσ και 

διαχείριςθσ, ο ςυναγωνιςμόσ μεταξφ των διαγωνιηομζνων κα κρίνεται, με βάςθ, το φψοσ 

του προχπολογιςμοφ, τθ βιωςιμότθτα τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ, και το βακμό 

ορκολογικισ διαχείριςθσ του γεωκερμικοφ πεδίου, ςφμφωνα με τθν οικονομοτεχνικι 

μελζτθ που υποβάλλεται με τθν προςφορά για αξιολόγθςθ, κακϊσ επίςθσ τθν ικανότθτα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και τθ δυνατότθτα του διαγωνιηόμενου να ανταποκρικεί ςτισ 

υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει. 

4. Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ του δικαιϊματοσ ζρευνασ ορίηεται μζχρι πζντε (5) ζτθ µε 

δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ από το μιςκωτι για δφο (2) επιπλζον ζτθ, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 9. 

5. Θ διάρκεια μίςκωςθσ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ ι εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ 

ορίηεται μζχρι τριάντα (30) ζτθ, µε δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ από το μιςκωτι μζχρι 

είκοςι (20) επιπλζον ζτθ.  

6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ ΠΕΝ ρυκμίηονται οι ειδικότεροι όροι και θ διαδικαςία 

εκμίςκωςθσ των αναφερόμενων ςτθν παράγραφο 1 δικαιωμάτων.  

Θ απόφαςθ αυτι, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνει:  

(α) Τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 

(β) Τα κριτιρια ςυναγωνιςμοφ και τθν προτεραιότθτα τουσ, 

(γ) Τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό και καλισ εκτζλεςθσ των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ. 

(δ) Τα δικαιολογθτικά και προδιαγραφζσ των μελετϊν που υποβάλλουν οι υποψιφιοι 

μιςκωτζσ. 

(ε) Τον τρόπο κακοριςμοφ των ελάχιςτων και αναλογικϊν μιςκωμάτων και προκειμζνου για 

το προϊόν οφείλει να υπολογίηεται βάςει τθσ αποδιδόμενθσ ενζργειασ ι του ενεργειακοφ 

περιεχομζνου.  

(ςτ) Τα ςτοιχεία και τισ μελζτεσ που υποβάλλουν οι υποψιφιοι μιςκωτζσ.  

(η) Τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.  

(θ) Τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

κατάπτωςθσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν και λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

7. Οι προςφορζσ που υποβάλλονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ παραγράφου 1 

αξιολογοφνται από πενταμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ςυγκροτείται µε απόφαςθ του 
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Υπουργοφ ΠΕΝ. Στθν επιτροπι ςυμμετζχει ζνασ τουλάχιςτον εκπρόςωποσ του ΙΓΜΕ. Θ 

εκμίςκωςθ διενεργείται µε απόφαςθ του Υπουργοφ ΠΕΝ, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ. 

8. Εφόςον μετά τθ λιξθ τθσ ερευνθτικισ περιόδου, που κακορίηεται ςτθ μιςκωτικι 

ςφμβαςθ, πιςτοποιθκεί με Υπουργικι Απόφαςθ γεωκερμικό πεδίο με βεβαιωμζνα 

χαρακτθριςτικά και υποβλθκεί μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τον μιςκωτι οικονομοτεχνικι 

μελζτθ εκμετάλλευςθσ του πεδίου, εκμιςκϊνεται ςε αυτόν και το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ 

ι εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ, εκτόσ εάν θ μελζτθ κρικεί από τον εκμιςκωτι, µε 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ, ωσ ανακριβισ, ανεπαρκισ ι και µθ ςυμφζρουςα. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, εφόςον ςτθν πρόταςθ του μιςκωτι εντοπίηεται πρόβλθμα ορκολογικισ 

εκμετάλλευςθσ ι εκμετάλλευςθ που δεν αξιοποιεί επαρκϊσ τισ δυνατότθτεσ του πεδίου, ο 

εκμιςκωτισ προτείνει ςχζδιο ορκολογικισ εκμετάλλευςθσ του πεδίου, το οποίο 

υποχρεοφται να τθριςει ο μιςκωτισ με τθν καταςκευι των ςχετικϊν υποδομϊν, ϊςτε να 

είναι δυνατι θ πλθρζςτερθ αξιοποίθςθ του πεδίου και από τρίτουσ, αφοφ προθγθκεί 

ςχετικι μιςκωτικι διαδικαςία από τον ίδιο εκμιςκωτι. Εάν ο μιςκωτισ διαφωνιςει με τθν 

πρόταςθ του εκμιςκωτι, επζρχεται, αυτοδικαίωσ, λφςθ τθσ μίςκωςθσ και ακολουκείται θ 

διαδικαςία τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ. 

9. Θ ζρευνα μπορεί να ςυνυπάρχει με τθν εκμετάλλευςθ. Πιλοτικι εκμετάλλευςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ζρευνασ είναι δυνατι, εφόςον ζχει εντοπιςτεί γεωκερμικό δυναμικό, με τθν 

καταβολι ςχετικοφ μιςκϊματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εκμιςκϊνεται το δικαίωμα 

διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ του καταρχιν εντοπιςμζνου πεδίου, με τθν αίρεςθ τθσ 

ζκπτωςθσ ςτθ περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ τθσ ζρευνασ, ενϊ ο μιςκωτισ οφείλει να 

υλοποιιςει τα υπόλοιπα απαιτοφμενα που προβλζπονται ςτθν ιςχφουςα ςφμβαςθ 

μίςκωςθσ για ζρευνα. Μετά από αίτθςθ του μιςκωτι θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ για ζρευνα 

μπορεί να παρατακεί για ζνα ακόμα ζτοσ πζραν του μεγίςτου προβλεπόμενου χρόνου ςτθν 

παράγραφο 4. 

10. Ο εκμιςκωτισ διατθρεί το δικαίωμα αξιοποίθςθσ τυχόν περίςςειασ γεωκερμικοφ 

δυναμικοφ. 

11. Θ φπαρξθ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει τον εκμιςκωτι από οιεςδιποτε άδειεσ ι εγκρίςεισ 

απαιτοφνται.   

12. Το δικαίωμα διαχείριςθσ δεν εκμιςκϊνεται ανεξάρτθτα από το δικαίωμα 

εκμετάλλευςθσ. Σε περίπτωςθ μίςκωςθσ και τθσ διαχείριςθσ, ο εκμιςκωτισ διατθρεί το 

δικαίωμα παρεμβάςεων για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

13. Θ διενζργεια γεωκερμικϊν ερευνϊν του δθμοςίου μζςω διάνοιξθσ γεωτριςεων και 

εκτζλεςθσ δοκιμαςτικϊν αντλιςεων υλοποιείται κατά προτεραιότθτα από το ΙΓΜΕ. Σε 

Δθμόςιουσ Ερευνθτικοφσ Φορείσ, Ινςτιτοφτα και Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα επιτρζπεται θ 
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διενζργεια παρόμοιων ερευνϊν κατόπιν ζγκριςθσ του Υπουργοφ ΠΕΝ, ο οποίοσ μπορεί να 

κζςει πρόςκετουσ όρουσ. Θ ζγκριςθ δίδεται μετά από ειςιγθςθ του ΙΓΜΕ, το οποίο οφείλει 

να τθ κατακζςει ςτο ΥΠΕΝ εντόσ δφο μθνϊν, από τθν παραλαβι του αιτιματοσ, άλλωσ δεν 

λαμβάνεται υπόψθ. Τα αποτελζςματα των ερευνϊν αυτϊν διατίκενται ςτο ςφνολο τουσ ςτο 

ΥΠΕΝ και το ΙΓΜΕ. Οι δραςτθριότθτεσ του ΙΓΜΕ δεν περιορίηονται από τθ παροφςα διάταξθ. 

 

Άρκρο 6 

Εκμίςκωςθ των δικαιωμάτων ζρευνασ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ γεωκερμικοφ 

δυναμικοφ ςτα πεδία τοπικοφ ενδιαφζροντοσ και τισ ΠΓΘΕ 

1.  Θ εκμίςκωςθ των δικαιωμάτων ζρευνασ, διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ γίνεται φςτερα 

από διαγωνιςμό µε γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ. Θ εκμίςκωςθ τθσ ζρευνασ και τθσ 

εκμετάλλευςθσ μπορεί να γίνεται και μετά από δθμόςια πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ κατόπιν αίτθςθσ ενδιαφερομζνου. 

2. Για τθν εκμίςκωςθ τθσ ζρευνασ, εκμετάλλευςθσ ι εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ μετά 

από διαγωνιςμό ι δθμόςια πρόκλθςθ, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι παράγραφοι 2 και 3 του 

άρκρου 5. 

3. Θ  διάρκεια  τθσ  μίςκωςθσ  του  δικαιϊματοσ  ζρευνασ  ορίηεται μζχρι τρία (3) ζτθ µε 

δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ από το μιςκωτι για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ. 

4. Θ διάρκεια μίςκωςθσ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ ι εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ 

ορίηεται μζχρι τριάντα (30) ζτθ, µε δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ από το μιςκωτι μζχρι 

είκοςι (20) επιπλζον ζτθ.  

5. Στθν περίπτωςθ αίτθςθσ ενδιαφερομζνου, θ αρμόδια υπθρεςία προχωρεί ςε δθμόςια 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, θ οποία δθμοςιοποιείται με ανάρτθςθ ςτο 

κατάςτθμα τθσ οικείασ υπθρεςίασ, κακϊσ και ςτον ιςτότοπο αυτισ.  

6. Θ αίτθςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςυνοδεφεται επί ποινι απαραδζκτου με 

ςφραγιςμζνθ προςφορά και παράβολο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με κοινι απόφαςθ 

των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

7. Το χρονικό διάςτθμα για τθν υποβολι ενδιαφζροντοσ και προςφορϊν ορίηεται ςτισ 

τριάντα (30) θμζρεσ από τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

8. Με απόφαςθ του Υπουργοφ ΠΕΝ ρυκμίηονται οι ειδικότεροι όροι και θ διαδικαςία 

εκμίςκωςθσ των αναφερόμενων ςτθν παράγραφο 1 δικαιωμάτων.  

Θ απόφαςθ αυτι, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνει:  



7 

 

(α) Θζματα ςχετικά με τισ ενζργειεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για τθν διαχείριςθ των 

πεδίων.  

(β) Τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και τθσ δθμόςιασ 

πρόκλθςθσ. 

(γ) Tα κριτιρια ςυναγωνιςμοφ και τθν προτεραιότθτα τουσ. 

(δ) Τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό και καλισ εκτζλεςθσ των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ.  

(ε) Τα δικαιολογθτικά και προδιαγραφζσ των μελετϊν που υποβάλλουν οι υποψιφιοι 

μιςκωτζσ.  

(ςτ) Τον τρόπο κακοριςμοφ των ελάχιςτων και αναλογικϊν μιςκωμάτων και προκειμζνου 

για τo προϊόν οφείλει να υπολογίηεται βάςει τθσ αποδιδόμενθσ ενζργειασ ι του 

ενεργειακοφ περιεχομζνου.  

(η) Τα ςτοιχεία και τισ μελζτεσ που υποβάλλουν οι υποψιφιοι μιςκωτζσ.  

(θ) Τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.  

(κ) Τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

κατάπτωςθσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν και λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

9. Οι προςφορζσ που υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ τθσ παραγράφου 1 

αξιολογοφνται από τριμελι ι πενταμελι Επιτροπι που ςυγκροτείται µε απόφαςθ του 

Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και ςτθν οποία δφναται να ςυμμετζχει 

εκπρόςωποσ του ΙΓΜΕ. Θ εκμίςκωςθ διενεργείται µε απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ  Αξιολόγθςθσ. 

10. Οι παράγραφοι 8, 9, 10, 11 και 12  του άρκρου 5 εφαρμόηονται και ςτισ μιςκϊςεισ 

αρμοδιότθτασ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

11. Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ δφναται να εκμιςκϊνει το δικαίωμα ζρευνασ ςε τμιμα των 

γεωκερμικϊν πεδίων ι Περιοχϊν Γεωκερμικοφ Ενδιαφζροντοσ με ςκοπό μόνο το δικαίωμα 

εκμετάλλευςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το δικαίωμα τθσ διαχείριςθσ παραμζνει 

υποχρεωτικά ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. 

12. Θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ ζργου εκμετάλλευςθσ γεωκερμικοφ 

δυναμικοφ παλαιοφ ζργου από νεϊτερο δεν  κεωρείται ζρευνα, εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ 

εκμετάλλευςθσ.  
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13. Θ διενζργεια γεωκερμικϊν ερευνϊν του δθμοςίου μζςω διάνοιξθσ γεωτριςεων ι και 

εκτζλεςθσ δοκιμαςτικϊν αντλιςεων υλοποιείται κατά προτεραιότθτα από το ΙΓΜΕ. Σε 

Δθμόςιουσ Ερευνθτικοφσ Φορείσ, Ινςτιτοφτα και Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα επιτρζπεται θ 

διενζργεια παρόμοιων ερευνϊν κατόπιν ζγκριςθσ του Υπουργοφ ΠΕΝ, ο οποίοσ μπορεί να 

κζςει πρόςκετουσ όρουσ. Θ ζγκριςθ δίδεται μετά από ειςιγθςθ του ΙΓΜΕ, το οποίο οφείλει 

να τθ κατακζςει ςτο ΥΠΕΝ εντόσ δφο μθνϊν, από τθν παραλαβι του αιτιματοσ,  άλλωσ δεν 

λαμβάνεται υπόψθ. Τα αποτελζςματα των ερευνϊν αυτϊν διατίκενται ςτο ςφνολο τουσ ςτο 

ΥΠΕΝ, το ΙΓΜΕ και ςτθν οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. Οι δραςτθριότθτεσ του ΙΓΜΕ δεν 

περιορίηονται από τθ παροφςα διάταξθ. 

14. Κάτοχοι νομίμων ι υπαγομζνων ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του παρόντοσ νόμου 

γεωτριςεων με κερμοκραςία ρευςτοφ μεταξφ 30 και 90oC, που ζχουν ανορυχκεί εκτόσ 

Περιοχϊν Γεωκερμικοφ Ενδιαφζροντοσ, δφναται να μιςκϊςουν το εντοπιηόμενο ςε αυτζσ 

γεωκερμικό δυναμικό για ίδια χριςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, θ οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ οφείλει εντόσ εξαμινου από τθν 

εκμίςκωςι τουσ να υποβάλλει τροποποιθμζνο Σχζδιο Ανάπτυξθσ, όπου κα εντάςςει τθν 

περιοχι αυτι ςτισ Περιοχζσ Γεωκερμικοφ Ενδιαφζροντοσ.  

15. Θ φπαρξθ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει τον εκμιςκωτι από οιεςδιποτε άδειεσ ι εγκρίςεισ 

απαιτοφνται.   

 

Άρκρο 7 

Σχζδιο Ανάπτυξθσ 

1.Κάκε Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ενθμερϊνει, εντόσ των 90 πρϊτων θμερϊν κάκε ζτουσ  το 

ΥΠΕΝ και το ΙΓΜΕ για τα πεπραγμζνα του προθγοφμενου ζτουσ, ςχετικά με τθν ζρευνα και 

εκμετάλλευςθ γεωκερμικοφ δυναμικοφ ςτα  πεδία και τισ ΠΓΘΕ που βρίςκονται ςτο ςφνολό 

τουσ ι κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό επιφανειακισ κατανομισ ςτθν χωρικι τθσ 

αρμοδιότθτα.  

2. Κάκε πζντε (5) χρόνια τουλάχιςτον με ζναρξθ το προςεχζσ ζτοσ κακϊσ και εκτάκτωσ εντόσ 

τθσ πενταετίασ όποτε αυτό κρίνεται ςκόπιμο, κάκε Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ κατακζτει 

ςχζδιο ανάπτυξθσ ςτο ΥΠΕΝ και κοινοποιείται ςτο ΙΓΜΕ, το οποίο οφείλει να το αξιολογιςει 

και να προτείνει τροποποιιςεισ επί τεχνικϊν κεμάτων εντόσ διμινου, οπότε και θ οικεία 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ οφείλει να ενςωματϊςει τισ τροποποιιςεισ και να το 

δθμοςιοποιιςει με απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτον οικείο 

ιςτότοπο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και του ΥΠΕΝ. Το ςχζδιο νοείται ότι ιςχφει από τθν 

θμερομθνία ανάρτθςθσ. Σε περίπτωςθ που το Σχζδιο Ανάπτυξθσ περιλαμβάνει νζεσ 

Περιοχζσ Γεωκερμικοφ Ενδιαφζροντοσ (ΠΓΘΕ) και δεν ζχει εκδοκεί απόφαςθ 

χαρακτθριςμοφ αυτϊν, δεν δθμοςιοποιείται το επί μζρουσ τμιμα του Σχεδίου, που αφορά 
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τισ Περιοχζσ αυτζσ. Όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία χαρακτθριςμοφ των ΠΓΘΕ από το ΥΠΕΝ, 

ακολουκεί θ δθμοςιοποίθςθ και του τμιματοσ αυτοφ του Σχεδίου. 

3. Το ςχζδιο ανάπτυξθσ περιλαμβάνει δράςεισ ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ όπωσ ενδεικτικά 

αίτθμα κακοριςμοφ νζων Περιοχϊν Γεωκερμικοφ Ενδιαφζροντοσ (ΠΓΘΕ) ι αφξθςθσ του 

προσ εκμετάλλευςθ δυναμικοφ ςε ζνα γεωκερμικό πεδίο. 

4. Με υπουργικι απόφαςθ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, 

κακορίηονται οι λεπτομζρειεσ αναφορικά με τισ απαιτιςεισ των ςτοιχείων που πρζπει να 

περιλαμβάνονται i) ςτισ ετιςιεσ ενθμερϊςεισ τθσ παρ.1 ii) ςτα ςχζδια ανάπτυξθσ τθσ παρ. 2, 

μεταξφ των οποίων οφείλουν να είναι θ επζκταςθ των περιοχϊν εκμετάλλευςθσ και θ 

αλλαγι του αξιοποιιςιμου δυναμικοφ ανά περιοχι. 

 

Άρκρο 8 

Υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα μιςκωτϊν γεωκερμικοφ δυναμικοφ 

1. Ο μιςκωτισ γεωκερμικοφ δυναμικοφ μεταξφ των άλλων υποχρεοφται:  

(α) Στθν κατάκεςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν εκπλιρωςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

(β) Στθν εκτζλεςθ και πιςτι εφαρμογι των ερευνθτικϊν προγραμμάτων και μελετϊν των 

άρκρων 5 και 6, όπωσ ορίηεται ςτουσ όρουσ των ςχετικϊν ςυμβάςεων. 

(γ) Στθν καταβολι ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ετιςιου αναλογικοφ μιςκϊματοσ και ελάχιςτου 

αναλογικοφ μιςκϊματοσ. Το ετιςιο αναλογικό μίςκωμα ςυμψθφίηεται με το αντίςτοιχο 

ελάχιςτο αναλογικό τθσ ίδιασ δωδεκάμθνθσ χρονικισ περιόδου. 

Θ υποχρζωςθ καταβολισ του ετιςιου αναλογικοφ μιςκϊματοσ υφίςταται από τθν ζναρξθ 

τθσ εκμετάλλευςθσ, ενϊ του ελάχιςτου αναλογικοφ με τθν παρζλευςθ δφο ετϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ετιςιο αναλογικό μίςκωμα υπολογίηεται με βάςθ τθν καταναλιςκόμενθ ενζργεια, ενϊ το 

ελάχιςτο αναλογικό καταβάλλεται ςε ποςοςτό 30% τθσ προβλεπόμενθσ από τθ ςφμβαςθ 

κατανάλωςθσ. 

Μίςκωμα δεν καταβάλλεται κατά τθν περίοδο τθσ ζρευνασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

παραγράφου 9 του άρκρου 5. 

Στθν περίπτωςθ των πεδίων τοπικοφ ενδιαφζροντοσ και ςτισ ΠΓΘΕ, τα μιςκϊματα 

αποδίδονται ςτο Δθμόςιο, εγγράφονται ωσ πίςτωςθ ςε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ) που ςυνιςτάται 
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ςτον κρατικό προχπολογιςμό  και διατίκενται αποκλειςτικά από τθν οικεία Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ για τθν εν γζνει αξιοποίθςθ των γεωκερμικϊν πεδίων.  

Ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) του ποςοφ των ετιςιων αναλογικϊν  μιςκωμάτων του 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ διατίκεται ςτον πρωτοβάκμιο ΟΤΑ ςτθν περιφζρεια του οποίου 

βρίςκεται θ εκμετάλλευςθ, εκτόσ εάν μιςκωτισ είναι ο Ο.Τ.Α. 

Ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) του ποςοφ των ετιςιων αναλογικϊν μιςκωμάτων του 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ διατίκεται ςτο ΙΓΜΕ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ διαχρονικισ 

παρακολοφκθςθσ των γεωκερμικϊν πεδίων με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ και τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

(δ) Στθν καταβολι ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο αναλογικοφ μιςκϊματοσ και για κάκε παραπροϊόν, 

εφόςον αυτό αξιοποιείται για εμπορικι ι βιομθχανικι χριςθ. Ο υπολογιςμόσ του 

μιςκϊματοσ γίνεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Θ υποχρζωςθ καταβολισ του 

μιςκϊματοσ για τα παραπροϊόντα υφίςταται από τθν ζναρξθ τθσ εκμετάλλευςθσ του 

παραπροϊόντοσ. 

(ε) Στθν τοποκζτθςθ καταγραφικϊν ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με τον  εκμιςκωτι και με τισ 

γενικζσ προδιαγραφζσ που κα ορίηει το ΙΓΜΕ και τθν απόδοςθ ςτο Δθμόςιο, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΙΓΜΕ όλων των απαιτοφμενων, για τθ διαχείριςθ του πεδίου, 

ςτοιχείων. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ των ςχετικϊν ςτοιχείων ι υποβολισ αναλθκϊν ςτοιχείων, ο 

μιςκωτισ τιμωρείται με πρόςτιμο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται ςτθ ςφμβαςθ και δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοςίων (500) ευρϊ.  

Το πρόςτιμο επιβάλλεται µε απόφαςθ του οικείου Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ,  καταβάλλεται ςτον ειδικό κωδικό (ΚΑΕ) τθσ περίπτωςθσ (γ) και διατίκεται 

αποκλειςτικά από τθν οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ για τθν εν γζνει αξιοποίθςθ των 

γεωκερμικϊν πεδίων.  

(ςτ) Στθν αςφαλι διάκεςθ του υποπροϊόντοσ.  

(η) Στθν εφαρμογι, κατά τθ διενζργεια των ερευνθτικϊν εργαςιϊν και των εργαςιϊν 

εκμετάλλευςθσ (παραγωγι προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων) των διατάξεων 

του Κανονιςμοφ Γεωκερμικϊν Εργαςιϊν και του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν  

Εργαςιϊν. 

(θ) Πριν από κάκε επζμβαςθ, είτε κατά τθν ζρευνα είτε κατά τθν εκμετάλλευςθ, 

υποχρεοφται να εφοδιαςκεί µε τισ προβλεπόμενεσ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν 

άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ διοικθτικζσ άδειεσ και εγκρίςεισ.  
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Με απόφαςθ του υπουργοφ ΠΕΝ κακορίηονται όλοι οι ειδικότεροι όροι και λεπτομζρειεσ 

που αφοροφν τον υπολογιςμό, τθν καταβολι και τθ διάκεςθ των μιςκωμάτων. 

2. Ο μιςκωτισ κάκε γεωκερμικοφ δυναμικοφ μεταξφ των άλλων δικαιοφται:  

(α) Στο πλαίςιο τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ να διακζτει τα προϊόντα, παραπροϊόντα και 

υποπροϊόντα του γεωκερμικοφ δυναμικοφ υπό τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ πρωτίςτωσ 

των διατάξεων του παρόντοσ. 

(β) Να καταλαμβάνει προςωρινϊσ εδάφθ για τθν εκτζλεςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν µε τθ 

διαδικαςία που ορίηεται ςτα άρκρα 38 ζωσ 40 του Ν.∆. 210/1973.  

3. Μιςκωτισ γεωκερμικοφ πεδίου τοπικοφ ενδιαφζροντοσ και περιοχϊν γεωκερμικοφ 

ενδιαφζροντοσ δεν δικαιοφται να αιτθκεί απαλλοτρίωςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 128 επ. 

του ν.δ. 210/1973.  

 

Άρκρο 9 

Διοικθτικά και Ζνδικα Βοθκιματα 

1. Κατά των πράξεων του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, που εκδίδονται κατ’ 

εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ μπορεί να αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι 

ενϊπιον του Υπουργοφ ΠΕΝ, μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

επίδοςθ τθσ πράξθσ. 

Επί τθσ προςφυγισ αποφαίνεται ο Υπουργόσ ΠΕΝ μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν άςκθςθ 

τθσ.  Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ και θ προσ άςκθςθ αυτισ προκεςμία ζχουν 

αναςταλτικό αποτζλεςμα. 

2. Κατά των πράξεων του Υπουργοφ ΠΕΝ, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του 

παρόντοσ, επιτρζπεται προςφυγι που αςκείται από  τον ενδιαφερόμενο μζςα ςε ζναν μινα 

από τθν επίδοςθ τθσ πράξεωσ ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν, το οποίο 

εκδικάηει τθ διαφορά ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό. 

 

Άρκρο 10 

Εκχϊρθςθ μιςκωτικϊν δικαιωμάτων 

1. Θ υπομίςκωςθ δικαιωμάτων απαγορεφεται.  



12 

 

2. Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται να εκχωριςει και να μεταβιβάςει µε οποιονδιποτε τρόπο, 

τφπο και μορφι τα μιςκωτικά του δικαιϊματα προσ οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο, παρά μόνον φςτερα από ζγκριςθ του αρμόδιου για τθν εκμίςκωςθ των 

δικαιωμάτων ζρευνασ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ, ο οποίοσ μπορεί να επιβάλλει 

πρόςκετουσ όρουσ.  

3. Θ μεταβίβαςθ των μιςκωτικϊν δικαιωμάτων πραγματοποιείται με ςυμβολαιογραφικό 

ζγγραφο, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται ςτον εκμιςκωτι εντόσ μθνόσ από τθν 

απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ μεταβίβαςθσ.  

4. Μετά τθν ζγκριςθ τθσ μεταβίβαςθσ και τθ ςυνομολόγθςθ τθσ ςχετικισ 

ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ μεταβίβαςθσ, ςτθ κζςθ του μιςκωτι υπειςζρχεται αυτόσ ςτον 

οποίο μεταβιβάηονται τα μιςκωτικά δικαιϊματα, ο οποίοσ αναλαμβάνει τα δικαιϊματα και 

τισ υποχρεϊςεισ του αρχικοφ μιςκωτι. 

 

Άρκρο 11 

Κανονιςμόσ Γεωκερμικϊν Εργαςιϊν 

Θ ρφκμιςθ των όρων, του τρόπου διενζργειασ γεωκερμικϊν εργαςιϊν και κάκε άλλθ 

αναγκαία λεπτομζρεια  από  πλευράσ  ορκολογικισ  δραςτθριότθτασ, υγιεινισ  και  

αςφάλειασ εργαηομζνων και περιοίκων διζπονται από τον Κανονιςμό Γεωκερμικϊν 

Εργαςιϊν, ο οποίοσ εκδίδεται με απόφαςθ του υπουργοφ ΠΕΝ. Σε περίπτωςθ ανακεϊρθςισ 

του ηθτείται θ γνϊμθ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (Τ.Ε.Ε.), του Γεωτεχνικοφ 

Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), του Ινςτιτοφτου Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν 

Ερευνϊν (Ι.Γ.Μ.Ε.) και του Κζντρου Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (Κ.Α.Π.Ε.) και μόνον επί 

τεχνικϊν κεμάτων. 

 

Άρκρο 12 

Ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ 

1. Όποιοσ ερευνά μζςω διάνοιξθσ γεωτριςεων ι εκτζλεςθσ δοκιμϊν άντλθςθσ, ι 

εκμεταλλεφεται γεωκερμικό δυναμικό ςε γεωκερμικά πεδία χωρίσ να ζχει ςχετικό δικαίωμα, 

τιμωρείται ποινικϊσ µε φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν και διοικθτικϊσ µε πρόςτιμο 

από χίλια (1.000) ευρϊ ζωσ εκατό χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ, ανάλογα µε τθ βαρφτθτα και τθ 

ςυχνότθτα τθσ παραβάςεωσ. 

2. Το πρόςτιμο επιβάλλεται µε απόφαςθ του Προϊςταμζνου του αρμόδιου Τμιματοσ 

Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν 
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του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κατά τθσ οποίασ επιτρζπεται προςφυγι 

ενϊπιον του Υπουργοφ ΠΕΝ ςφμφωνα µε το άρκρο 170 του Ν.∆. 210/1973. 

3. Ο ζλεγχοσ των εργαςιϊν ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ 

αςκείται,  βάςει  του Κανονιςμοφ Γεωκερμικϊν Εργαςιϊν και του Μεταλλευτικοφ Κϊδικα, 

από τισ Επικεωριςεισ Μεταλλείων.  

Για τθν άςκθςθ των ελζγχων αυτϊν, οι ελεγκτικζσ αρχζσ δφνανται να ηθτοφν τθ ςυνδρομι 

του ΙΓΜΕ.  

 

Άρκρο 13 

Ενεργειακά ςυςτιματα κζρμανςθσ ι ψφξθσ 

1. Θ εγκατάςταςθ για ίδια χριςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ ι ψφξθσ χϊρων 

µζςω τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ κερμότθτασ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν και των νερϊν, 

επιφανειακϊν και υπόγειων, που δεν χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του νόμου 

αυτοφ, γεωκερμικό δυναμικό, επιτρζπεται φςτερα από άδεια που χορθγείται ςτον κφριο του 

ακινιτου από τθν Περιφζρεια. 

2.  Με  απόφαςθ  του  Υπουργοφ  ΠΕΝ  ρυκμίηονται  οι  ειδικότεροι  όροι, προχποκζςεισ, τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των αδειϊν αυτϊν.  

3. Για οποιαδιποτε εγκατάςταςθ ςτθν οποία λαμβάνει χϊρα αξιοποίθςθ γεωκερμικοφ 

δυναμικοφ ι ενεργειακοφ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ι ψφξθσ δεν ζχουν εφαρμογι οι κείμενεσ 

διατάξεισ (ΠΔ 420/87 όπωσ ιςχφει) περί υποχρεϊςεων ςφνταξθσ μελζτθσ ι και 

εγκατάςταςθσ υποδομϊν οποιουδιποτε ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ι ψφξθσ από διαφορετικι 

ενεργειακι πθγι. 

 

Άρκρο 14 

Κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ τθσ γεωκερμίασ 

1. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και ΠΕΝ μπορεί να κεςπίηονται ειδικά 

κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ ζργων ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ των γεωκερμικϊν πεδίων και 

χϊρων γεωκερμικοφ ενδιαφζροντοσ.  

2. Με όμοια απόφαςθ μπορεί να κεςπίηονται ειδικά κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ ενεργειακϊν 

ςυςτθμάτων κζρμανςθσ − ψφξθσ του άρκρου 13.  
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Άρκρο 15 

Παράβολα 

1. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και ΠΕΝ, που δθμοςιεφεται ςτθν 

εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται και αναπροςαρμόηονται τα είδθ και τα ποςά 

των παραβόλων που απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ οποιαςδιποτε άδειασ ι ζγκριςθσ που 

προβλζπεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ, κακϊσ και για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 

οιαςδιποτε προςφυγισ ενϊπιον του Υπουργοφ ΠΕΝ. Τα ποςά των παραβόλων 

καταβάλλονται ςτον ειδικό κωδικό (ΚΑΕ) τθσ περίπτωςθσ (γ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 και 

διατίκενται αποκλειςτικά από τθν οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ για τθν εν γζνει 

αξιοποίθςθ των γεωκερμικϊν πεδίων. 

2. Ποςοςτό των ειςπραττόμενων εςόδων από τα ωσ άνω παράβολα που κακορίηεται με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και ΠΕΝ, δφναται να διατεκεί για τθν κάλυψθ 

δαπανϊν των αρμοδίων κεματικϊν υπθρεςιϊν για τθν αξιοποίθςθ τθσ γεωκερμίασ. 

 

Άρκρο 16 

Σφςταςθ Εκνικοφ Μθτρϊου Σθμείων Αξιοποίθςθσ Γεωκερμίασ (ΕΜΣΑΓΕ) 

1. Στθν Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Πολιτικισ (ΔΑΠ) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ορυκτϊν Πρϊτων 

Υλϊν (ΓΔΟΠΥ) τθρείται μθτρϊο του ςυνόλου των γεωτριςεων και των εγκαταςτάςεων 

άντλθςθσ και επανειςαγωγισ, οι οποίεσ ζχουν καταςκευαςτεί με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ, με τθν ονομαςία Εκνικό Μθτρϊο Σθμείων Αξιοποίθςθσ 

Γεωκερμίασ (ΕΜΣΑΓΕ). Το μθτρϊο εμπλουτίηεται με τα ςχετικά ςτοιχεία που διακζτουν και 

τθροφν το ΙΓΜΕ και το ΚΑΠΕ κακϊσ και οι Αποκεντρωμζνεσ  Διοικιςεισ και οι Περιφζρειεσ 

 2. Για τον παραπάνω ςκοπό ιδρφεται και τθρείται ςτθν ΔΑΠ τθσ ΓΔΟΠΥ διαδικτυακι πφλθ 

Εκνικοφ Μθτρϊου Σθμείων Αξιοποίθςθσ Γεωκερμίασ  (ΔΕΜΣΑΓΕ) με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ, 

τιρθςθ, επεξεργαςία και διάκεςθ ςτο κοινό και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ του ςυνόλου 

τθσ δθμοςιευμζνθσ πλθροφορίασ και των γεωχωρικϊν δεδομζνων ζργων και 

εγκαταςτάςεων ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ γεωκερμικοφ δυναμικοφ κακϊσ και 

αξιοποίθςθσ του γεωκερμικοφ προϊόντοσ, τθν διοικθτικι διαχείριςθ τθσ αξιοποίθςθσ του 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ εν γζνει και τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ δθμοςιότθτασ και 

ολοκλιρωςθσ των διαδικαςιϊν τροποποίθςθσ ι μεταβίβαςθσ των ςχετικϊν δικαιωμάτων. Θ 

πφλθ επικοινωνεί πλιρωσ με τισ ςχετικζσ βάςεισ δεδομζνων του ΙΓΜΕ και του ΚΑΠΕ και ςε 

αυτιν καταχωροφνται όλα τα ςχετικά ςτοιχεία των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των 

Περιφερειϊν. 

3. Στθ ΔΕΜΣΑΓΕ ενςωματϊνονται τα ςτοιχεία του ΕΜΣΑΓΕ. 
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4. Θ ΔΕΜΣΑΓΕ όταν αποδοκεί ςε λειτουργία οφείλει να αποτελεί το κεντρικό και 

υποχρεωτικό ςθμείο δθμοςιότθτασ για κάκε ενζργεια, θ οποία γίνεται ςε εφαρμογι του 

παρόντοσ νόμου. Όπου ςτον παρόντα νόμο αναφζρεται υποχρζωςθ δθμοςιότθτασ, 

εννοείται θ δθμοςίευςθ ςτθν διαδικτυακι πφλθ ΕΜΣΑΓΕ. 

5. Το ΙΓΜΕ τθρεί θλεκτρονικό μθτρϊο ςτο οποίο καταγράφονται όλεσ οι γεωτριςεισ που 

ζχουν καταςκευαςτεί ι κα καταςκευαςτοφν από το Ινςτιτοφτο ςτο πλαίςιο των 

προγραμμάτων του, τα οποία ςχετίηονται με τθν αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ. 

Το μθτρϊο αυτό μπορεί να εμπλουτίηεται με ςτοιχεία άλλων φορζων και κα είναι 

ςυνδεδεμζνο με το ΕΜΣΑΓΕ. 

6. Θ πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτι μπορεί να διαφζρει ανάλογα με 

τθν ζκταςθ, ςτθν οποία θ ςυγκεκριμζνθ πλθροφόρθςθ είναι αναγκαία για τθν άςκθςθ ενόσ 

δικαιϊματοσ και τον τυχόν απόρρθτο χαρακτιρα αυτισ.  

Θ τιρθςθ τθσ Διαδικτυακισ ΕΜΣΑΓΕ, κακϊσ και οι ςυναλλαγζσ που γίνονται μζςω αυτισ, 

διζπονται από το ν.3979/2011, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Οι προδιαγραφζσ τθσ ΔΕΜΣΑΓΕ 

διαςφαλίηουν όλεσ τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ ςχετικά με δικτυακοφσ τόπουσ και 

πλθροφοριακά ςυςτιματα όπωσ αυτοί προβλζπονται ςτθν αντίςτοιχθ κανονιςτικι 

απόφαςθ για το ν.3979/2011 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.  

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν ΠΕΝ και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, κακορίηεται κάκε 

αναγκαία λεπτομζρεια ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ, τθ δθμοςιότθτα, ςφμφωνα με τον παρόντα 

νόμο και τον τρόπο και τουσ όρουσ ι τουσ περιοριςμοφσ πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα τθσ. 

 

Άρκρο 17  

Σφςταςθ Εκνικοφ Μθτρϊου Καταγραφισ και Παρακολοφκθςθσ Γεωκερμικϊν Σθμείων 

(ΕΜΚΠΑΓΕΣ) 

1. Στθ Διεφκυνςθ Γεωκερμίασ και Θερμομεταλλικϊν υδάτων (ΔΙΕΘΜΥ) του  Ινςτιτοφτου 

Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (ΙΓΜΕ) τθρείται θλεκτρονικό μθτρϊο του ςυνόλου 

των Θερμϊν Πθγϊν τθσ χϊρασ, κακϊσ και των ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ των γεωκερμικϊν 

πεδίων. Το μθτρϊο αυτό μπορεί να εμπλουτίηεται με ςτοιχεία άλλων φορζων, κακϊσ και 

από τα νεϊτερα ςτοιχεία που προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ τακτικισ παρακολοφκθςθσ των 

Θερμϊν Πθγϊν και των Γεωκερμικϊν πεδίων. 

2. Για τον παραπάνω ςκοπό τθρείται ςτο ΙΓΜΕ διαδικτυακι πφλθ Εκνικοφ Μθτρϊου 

Καταγραφισ και Παρακολοφκθςθσ Γεωκερμικϊν Σθμείων  (ΔΕΜΚΠΑΓΕΣ) με ςκοπό τθ 

ςυγκζντρωςθ, τιρθςθ, επεξεργαςία και διάκεςθ ςτο κοινό και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

του ςυνόλου τθσ δθμοςιευμζνθσ πλθροφορίασ και των γεωχωρικϊν δεδομζνων των κερμϊν 
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πθγϊν και των ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ του γεωκερμικϊν πεδίων.  

3. Κάκε μθτρϊο του ΙΓΜΕ επικοινωνεί πλιρωσ με τθν διαδικτυακι πφλθ του Εκνικοφ 

Μθτρϊου Σθμείων Αξιοποίθςθσ Γεωκερμίασ (ΔΕΜΣΑΓΕ) και διζπεται από τισ διατάξεισ του 

ν. 3979/2011, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

4. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν ΠΕΝ και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, κακορίηεται 

κάκε αναγκαία λεπτομζρεια ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ, τθ δθμοςιότθτα, ςφμφωνα με τον 

παρόντα νόμο και τον τρόπο και τουσ όρουσ ι τουσ περιοριςμοφσ πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα 

του μθτρϊου. 

 

Άρκρο 18 

Ιαματικι Χριςθ Γεωκερμικοφ Δυναμικοφ 

1. Θ ιαματικι χριςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ και μόνο, κεωρείται ωσ πρϊτθσ 

προτεραιότθτασ και γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι περί ιαματικϊν φυςικϊν πόρων 

νομοκεςία. Για κάκε άλλθ χριςθ πζραν τθσ ιαματικισ, θ αξιοποίθςθ διζπεται από τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Με απόφαςι του ο κατά περίπτωςθ αρμόδιοσ εκμιςκωτισ 

ορίηει ςφμφωνα με τουσ χαρακτθριςμζνουσ ιαματικοφσ φυςικοφσ πόρουσ τισ περιοχζσ και 

τισ ποςότθτεσ γεωκερμικοφ δυναμικοφ, για τισ οποίεσ ιςχφει θ ανωτζρω πρωτεφουςα 

χριςθ. 

2. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν ΠΕΝ και Τουριςμοφ είναι δυνατό να ρυκμίηονται 

ειδικότερα κατά περίπτωςθ ηθτιματα που αφοροφν τθν δίαιτα, τθν παροχι ι τθν ποιότθτα 

του φδατοσ αναγνωριςμζνων φυςικϊν πόρων. 

3. Για τθν αναγνϊριςθ γεωκερμικοφ δυναμικοφ ωσ ιαματικοφ φυςικοφ πόρου απαιτείται θ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ωσ προσ τθ 

διακζςιμθ περίςςεια. 

4.  Σε περιοχζσ όπου υπάρχουν αναγνωριςμζνοι ιαματικοί φυςικοί πόροι με κερμοκραςία 

άνω των 30οC, αλλά δεν υπάρχει οριςμζνο γεωκερμικό πεδίο ι περιοχι γεωκερμικοφ 

ενδιαφζροντοσ, ορίηονται αυτοδίκαια ωσ περιοχζσ γεωκερμικοφ ενδιαφζροντοσ οι εκτάςεισ 

που περιβάλλουν τουσ ςυγκεκριμζνουσ ιαματικοφσ  φυςικοφσ πόρουσ, βάςθ των 

υδρογεωλογικϊν μελετϊν που κατατζκθκαν για τθν αναγνϊριςι τουσ. 

5. Οι εγκαταςτάςεισ των ιαματικϊν λουτρϊν προθγοφνται ςτθν ενεργειακι αξιοποίθςθ του 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ, εφόςον είναι εφικτό, ωσ προσ τθ διακεςιμότθτα, από τον 

διαχειριςτι. 



17 

 

6. Τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά το 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των μζτρων προςταςίασ και τθ διαχείριςθ των ιαματικϊν 

φυςικϊν πόρων ςφμφωνα με τα άρκρα 9 και 13 του ν. 3498/2006 (Α’ 230) ςε περιοχζσ που 

ζχουν οριςτεί γεωκερμικά πεδία. 

 

Άρκρο 19 

Σφςταςθ Επιτροπισ  Αντιμετϊπιςθσ Προβλθμάτων 

1. Με Απόφαςθ του Συντονιςτι κάκε Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςυςτινεται Επιτροπι 

Αντιμετϊπιςθσ Προβλθμάτων (ΕΑΠ) ςτο πλαίςιο του παρόντοσ νόμου. Θ επιτροπι 

ςυγκαλείται για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων αξιοποίθςθσ ΓΘΔ και διαχείριςθσ υδάτων, οι δε 

αποφάςεισ τθσ επιτροπισ επικυρϊνονται με Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ. Θ επιτροπι λειτουργεί και ςυγκαλείται με πρωτοβουλία τθσ Δ/νςθσ Τεχνικοφ 

Ελζγχου τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ είναι τριμελισ και ςυμμετζχουν ο αρμόδιοσ Γενικόσ 

Δ/ντισ ωσ πρόεδροσ κακϊσ και ζνασ εκπρόςωποσ από τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ για τθν 

γεωκερμία και τα φδατα. 

2. Οι αποφάςεισ τθσ ΕΑΠ οφείλουν να ζχουν ωσ γνϊμονα πρωτίςτωσ τθ βιϊςιμθ, 

ορκολογικι και ολοκλθρωμζνθ αξιοποίθςθ τθσ ενζργειασ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ. 

Προκειμζνου για γεωκερμικά ρευςτά με κερμοκραςία μεταξφ 30°C και 35°C και μζχρισ ότου 

παρουςιαςτεί ενδιαφζρον ενεργειακισ αξιοποίθςισ τουσ με απόφαςθ τθσ επιτροπισ 

δφναται να προκρίνεται θ χριςθ του προϊόντοσ ωσ χριςθ φδατοσ. Κριτιρια για τθν ςχετικι 

αδειοδότθςθ, αποτελοφν θ κερμοκραςία, οι λοιπζσ φυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ του ρευςτοφ 

και θ διακεςιμότθτα των υδατικϊν πόρων. 

3. Θ ΕΑΠ επιλαμβάνεται και ςχετικϊν κεμάτων που προχπάρχουν τθσ εφαρμογισ του 

παρόντοσ νόμου. 

4.  Ηθτιματα ςχετικά με τθν ιαματικι χριςθ κακϊσ  και τθν ζρευνα, διαχείριςθ και 

εκμετάλλευςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ ωσ άνω 

επιτροπισ. 

 

Άρκρο 20 

Εντοπιςμόσ υδρογονανκράκων 

1. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ παρουςία 

υδρογονανκράκων  γνωςτοποιείται αμζςωσ ςτο ΥΠΕΝ.  Άμεςα  και με ειςιγθςθ τθσ 
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Ελλθνικισ Διαχειριςτικισ Εταιρείασ Υδρογονανκράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) λαμβάνονται τυχόν 

πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ κακϊσ και ςχετικζσ οδθγίεσ. 

2. Με απόφαςι του ο Υπουργόσ ΠΕΝ,  μπορεί να ορίηει κατά περίπτωςθ, και με κριτιριο το 

όφελοσ για τθν εκνικι οικονομία, ότι το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ υδρογονανκράκων 

κατιςχφει του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ  γεωκερμικοφ δυναμικοφ ι αν μπορεί να 

ςυνυπάρχουν και οι δφο εκμεταλλεφςεισ. Θ απόφαςθ λαμβάνεται με βάςθ ςχετικι ζκκεςθ – 

πρόταςθ του μιςκωτι, θ οποία περιλαμβάνει το ςφνολο των διακζςιμων ςτοιχείων, και 

ςχετικι αξιολόγθςι τθσ από τθν ΕΔΕΥ και το ΙΓΜΕ. Στθν απόφαςθ αυτι μπορεί να 

ςυμπεριλαμβάνονται πρόςκετοι όροι. Ο μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα αξιϊςεων από τυχόν 

κακυςτεριςεισ υλοποίθςθσ του προγράμματόσ του. 

3. Σε περίπτωςθ που θ ανακάλυψθ υδρογονανκράκων απαιτιςει τθ ςφμβαςθ με νζο 

μιςκωτι αυτόσ υποχρεοφται να επιςτρζψει τα ζξοδα ζρευνασ ςτον προθγοφμενο μιςκωτι. 

 

Άρκρο 21 

Σφςταςθ Τμθμάτων Γεωκερμίασ 

1. Τα Τμιματα Φυςικϊν Πόρων των Διευκφνςεων Τεχνικοφ Ελζγχου των Αποκεντρωμζνων 

Διοικιςεων Μακεδονίασ-Θράκθσ και Αιγαίου διαςπϊνται ςε Τμιματα Φυςικϊν Πόρων και 

Τμιματα Γεωκερμίασ, με αρμοδιότθτεσ των δεφτερων ςτα κζματα γεωκερμίασ όπωσ ςτθν 

ζρευνα, εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ γεωκερμικοφ δυναμικοφ, ςε κάκε κζμα ςχετικό με τισ 

μιςκϊςεισ και τθ διανομι ενζργειασ από γεωκερμικό δυναμικό γεωκερμικοφ δυναμικοφ, 

ςτθν ενθμζρωςθ και παροχι ςτοιχείων για το γεωκερμικό δυναμικό εντόσ των ορίων τθσ 

κακϊσ και ςτθ διοικθτικι παρακολοφκθςθ των αιτθμάτων για τθν αποτελεςματικότερθ 

υλοποίθςθ των ζργων αξιοποίθςθσ τθσ γεωκερμίασ.  

2. Ανάλογα Τμιματα Γεωκερμίασ μποροφν να ςυςτακοφν ςτο μζλλον και ςε άλλεσ 

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, εφόςον διακζτουν περιςςότερα των πζντε γεωκερμικϊν 

πεδίων και ΠΓΘΕ ι κατόπιν απόφαςθσ του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ λιγότερων γεωκερμικϊν πεδίων και ΠΓΘΕ.  

3. Το ΙΓΜΕ ςτα πλαίςια του ρόλου του ωσ ο κεςμοκετθμζνοσ ςφμβουλοσ τθσ Ελλθνικισ 

Πολιτείασ, εκτόσ των άλλων αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ των 

γεωκερμικϊν πεδίων τθσ χϊρασ, λαμβάνοντασ υπ` όψιν τα καταγραφικά τθσ περίπτωςθσ ε 

τθσ παρ. 1 του άρκ. 8 του παρόντοσ, κακϊσ και μζςω εγκατάςταςθσ καταγραφικϊν 

ςτακμϊν, ιδιοκτθςίασ του ΙΓΜΕ. Οι δράςεισ αυτζσ αποςκοποφν ςτθν υποςτιριξθ του ζργου 

των αρμοδίων υπθρεςιϊν των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων. Τα ςυλλεχκζντα ςτοιχεία κα 

είναι διακζςιμα ςτισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ του ΥΠΕΝ και τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ. 
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4. Τα κακ’ φλθν αρμόδια για τθ γεωκερμία τμιματα δφνανται να ζχουν πζραν του ΙΓΜΕ, 

επιπλζον επιςτθμονικοφσ ςυμβοφλουσ από οιοςδιποτε Επιςτθμονικό, Ερευνθτικό ι 

Ακαδθμαϊκό φορζα, ΝΠΔΔ ι ΝΠΙΔ, είτε ακόμθ και μεμονωμζνουσ επιςτιμονεσ προκειμζνου 

να βοθκθκοφν ςτο ζργο τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 7 του 

παρόντοσ. Τα επιςτθμονικά ςτοιχεία που περιζρχονται ςε γνϊςθ όλων των επιςτθμονικϊν 

ςυμβοφλων δίδονται μόνον ςτθν ΔΑΠ, αρμόδια υπθρεςία του ΥΠΕΝ, και ςτθν αρμόδια 

Αποκεντρωμζνθ Δ/νςθ.  

 

Άρκρο 22 

Κακοριςμόσ των δικαιωμάτων των ςυμβολαιογράφων κατά τθν κατάρτιςθ των 

ςυμβάςεων εκμίςκωςθσ των δικαιωμάτων ζρευνασ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ και εν γζνει δθμόςιων μεταλλευτικϊν και λατομικϊν χϊρων 

Στθν περίπτωςθ ςφνταξθσ οποιουδιποτε ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου, το οποίο αφορά 

ςε ςυμβάςεισ εκμίςκωςθσ των δικαιωμάτων ζρευνασ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ και εν γζνει ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ δθμόςιων μεταλλευτικϊν 

και λατομικϊν χϊρων, τα δικαιϊματα των ςυμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικϊν και 

οποιουδιποτε τρίτου και οι αμοιβζσ των δικθγόρων δεν δφνανται, ςτισ περιπτϊςεισ 

αναλογικοφ κακοριςμοφ αυτϊν, να υπερβαίνουν το ποςό των τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ 

προ ΦΠΑ ι το ποςό των οκτακοςίων (800) ευρϊ προ ΦΠΑ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. Για 

κάκε εγγραφι ι καταχϊρθςθ ςφςταςθσ ι μεταβίβαςθσ ι άρςθσ ι διαγραφισ εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων ι ςθμειϊςεων ςε οποιοδιποτε δθμόςιο βιβλίο, μθτρϊο ι κτθματολόγιο, 

αναφορικά με τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα του προθγοφμενου εδαφίου, τα δικαιϊματα 

του κτθματολογίου και των εμμίςκων ι αμίςκων υποκθκοφυλάκων δεν μποροφν να 

υπερβαίνουν το ποςό των εξακοςίων (600) ευρϊ προ ΦΠΑ, αποκλειόμενθσ οποιαςδιποτε 

άλλθσ αμοιβισ, επιβάρυνςθσ ι τζλουσ. Τα ανωτζρω ποςά μπορεί να αναπροςαρμόηονται με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, ΠΕΝ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.  

 

Άρκρο 23 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Τα μζχρι ςιμερα χαρακτθριςμζνα ωσ γεωκερμικά πεδία υψθλισ κερμοκραςίασ 

χαρακτθρίηονται ωσ γεωκερμικά πεδία εκνικοφ ενδιαφζροντοσ. Επίςθσ, τα μζχρι ςιμερα 

χαρακτθριςμζνα ωσ βεβαιωμζνα ι πικανά πεδία χαμθλισ κερμοκραςίασ χαρακτθρίηονται 

ωσ γεωκερμικά πεδία τοπικοφ ενδιαφζροντοσ. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ 

χαρακτθριςμοφ και υπαγωγισ, τθσ παρ. 4 του αρκ. 2 του παρόντοσ, ιδθ χαρακτθριςμζνων 
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και μιςκωμζνων πεδίων, υπάρχει θ δυνατότθτα  αφξθςθσ του ανϊτατου ορίου τθσ 

κερμοκραςίασ, για τα πεδία τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, κατά 10%. 

2. Δικαιϊματα ζρευνασ ι εκμετάλλευςθσ γεωκερμικοφ δυναμικοφ, που ζχουν εκμιςκωκεί ι 

παραχωρθκεί μζχρι τθ κζςπιςθ του νόμου αυτοφ, παραμζνουν ιςχυρά µε τουσ ίδιουσ όρουσ 

εκτόσ από τθν εκχϊρθςθ των μιςκωτικϊν δικαιωμάτων, για τθν οποία εφαρμόηεται και το 

άρκρο 10 του παρόντοσ νόμου. Όπου ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ ι υπουργικζσ αποφάςεισ 

αναφζρεται γεωκερμικό δυναμικό υψθλισ ι μζςθσ ι χαμθλισ ενκαλπίασ νοείται 

γεωκερµικό δυναμικό ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Αντίςτοιχα, όπου 

αναφζρεται γεωκερμικό δυναμικό χαμθλισ κερμοκραςίασ νοείται ωσ γεωκερμικό δυναμικό 

πεδίου τοπικοφ ενδιαφζροντοσ. 

3. Υφιςτάμενεσ ςυμβάςεισ ζρευνασ και διαχείριςθσ, αρμοδιότθτασ Συντονιςτι 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, μετατρζπονται ςε ςυμβάςεισ ζρευνασ ι ζρευνασ και 

εκμετάλλευςθσ αντίςτοιχα, εάν ο μιςκωτισ δεν αςκεί το δικαίωμα διαχείριςθσ ι εάν 

εντοπιςτεί γεωκερμικό δυναμικό μεγαλφτερο από το αναφερόμενο  ςτθ ςφμβαςθ.  

Θ οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ οφείλει να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ 

μετατροπι των ςυμβάςεων του προθγοφμενου εδαφίου εντόσ ενόσ ζτουσ από τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ ι από τθ περιζλευςθ ςε αυτιν των ςτοιχείων περί εντοπιςμοφ 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ μεγαλφτερου του αναφερόμενου ςτθ ςφμβαςθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 10 του άρκρου 5.  

Σε περίπτωςθ μθ μετατροπισ τθσ ςφμβαςθσ κατά τα ανωτζρω, ο μιςκωτισ οφείλει εντόσ 

ενόσ ζτουσ, από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ, να ςυμμορφωκεί με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ. 

4. Οποιαδιποτε επζκταςθ δικαιϊματοσ, πζρα από τα προβλεπόμενα ςτισ υφιςτάμενεσ 

ςυμβάςεισ, είναι δυνατι µε τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και 

εφόςον δεν παραβλάπτεται θ βιωςιμότθτα τθσ διαχείριςθσ ευρφτερου ι γειτονικοφ 

γεωκερμικοφ πεδίου.  

5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ ΠΕΝ ι του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ κατά 

περίπτωςθ και ζπειτα από γνωμοδότθςθ του Ι.Γ.Μ.Ε. επιτρζπεται να τίκενται περιοριςμοί 

ακόμθ και τθσ ζκταςθσ πεδίων τθσ παραγράφου 1, για λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ.  

6. Όςοι μζχρι τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του νόμου αυτοφ διακζτουν ενεργά ςθμεία 

υδρολθψίασ ι λιψθσ ενζργειασ, εντόσ γεωκερμικϊν πεδίων που ζχουν κερμοκραςία 

φδατοσ άνω των τριάντα βακμϊν Κελςίου (30°C), οφείλουν να το γνωςτοποιιςουν, μζςω 

ςχετικισ αίτθςθσ, μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτον Συντονιςτι 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, προκειμζνου να  ςυνάψουν ςφμβαςθ μίςκωςθσ και 

επομζνωσ να αποκτιςουν δικαίωμα εκμετάλλευςθσ γεωκερμικοφ δυναμικοφ. 
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7. Οι υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδόκθκαν ςε εκτζλεςθ των καταργοφμενων από τον 

παρόντα νόμο διατάξεων διατθροφνται ςε ιςχφ, κατά το μζροσ που δεν αντίκειται ςτισ 

διατάξεισ του παρόντοσ, μζχρι τθν ζκδοςθ των υπουργικϊν αποφάςεων που προβλζπονται 

ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ. 

 

Άρκρο 24 

Τροποποιοφμενεσ και καταργοφµενεσ διατάξεισ 

1. Το δεφτερο εδάφιο του πρϊτου οριςμοφ του άρκρου 1 του ν. 3498/2006 (Α’ 230) 

αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Ωσ ιαματικοί φυςικοί πόροι κεωροφνται φυςικά νερά, ατμοί, φυςικά αζρια ι πθλοί ι 

θφαιςτειακοί λίκοι που ζχουν ιαματικζσ ιδιότθτεσ, αναγνωριςμζνεσ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Για το γεωκερμικό δυναμικό, ιςχφουν οι διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου αποκλειςτικά για τθν πρωτεφουςα ιαματικι χριςθ του.» 

2. H παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 3498/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ζχουν εφαρμογι ςτισ περιπτϊςεισ τθσ ιαματικισ  

χριςθσ, κακϊσ και τθσ χριςθσ ςτα κζντρα καλαςςοκεραπείασ και αναηωογόνθςθσ, των 

χαρακτθριςμζνων πόρων ωσ ιαματικϊν.» 

3. Θ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 3498/2006 καταργείται. 

4. Θ παρ. 5 του άρκρου 3 του ν. 3498/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Τουριςμοφ, θ οποία εκδίδεται κατόπιν ειςθγιςεωσ του 

Ε.Ο.Τ. και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται τα κριτιρια και ο 

τρόποσ διανομισ ιαματικϊν φυςικϊν πόρων ςε περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ ιαματικοφ 

τουριςμοφ ι κζντρα καλαςςοκεραπείασ ι αναηωογόνθςθσ  κακϊσ και θ διάκεςθ ιαματικϊν 

φυςικϊν πόρων, που δεν αποτελοφν γεωκερμικό δυναμικό, για άλλεσ χριςεισ.» 

5. Στο άρκρο 5 του ν. 3498/2006 προςτίκεται παράγραφοσ 4 ωσ εξισ:  

«4. Προκειμζνου να αναγνωριςτεί χαρακτθριςμζνο γεωκερμικό δυναμικό ι μζροσ αυτοφ ωσ 

ιαματικόσ φυςικόσ πόροσ κατά πρωτεφουςα χριςθ, προχποτίκεται, πζραν των ανωτζρω, 

ςαφισ και πλιρωσ αιτιολογθμζνοσ κακοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ και 

κερμοκραςίασ ςτθν πράξθ αναγνϊριςθσ.» 

6. Στο άρκρο 6 του ν. 3498/2006 προςτίκεται παράγραφοσ 5 ωσ εξισ: 

«5. Από το νόμο αυτό δεν κίγονται κζματα κυριότθτασ γεωκερμικοφ δυναμικοφ.» 
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7. Στο άρκρο 10 του ν. 3498/2006 θ περίπτωςθ 6) τθσ παρ. 1 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«6) Ζναν υπάλλθλο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ορυκτϊν Πρϊτων Υλϊν του Υπουργείου 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κατθγορίασ ΠΕ Γεωτεχνικϊν ειδικότθτασ γεωλόγου ι 

κατθγορίασ ΠΕ Μθχανικϊν ειδικότθτασ μεταλλειολόγου ι μθχανικοφ Ορυκτϊν Πόρων.» 

8. Στο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 3498/2006 διαγράφεται θ φράςθ «τθν 

εκμετάλλευςθ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ,». 

9. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου αυτοφ καταργοφνται τα άρκρα 1 ζωσ 13 του ν. 

3175/2003 (Α’ 207). 

 

Ακινα, 10 Ιουλίου 2018 

 

Ο Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 


