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ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3175
Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΓΕΘΕΡΜΙΑ - ∆ΙΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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 άρθρων 128 έως 138 του Μεταλλευτικού Κώδικα.
3. Ζητήµατα που ανακύπτουν µεταξύ των φορέων της εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών
και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού, σχετικά 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 εφαρµογή 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 (25°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 γεωθερµικά πεδία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
αα. χαµηλής θερµοκρασίας όταν η θερµοκρασία του προϊόντος κυµαίνεται από 25°C 90°C,
ββ. υψηλής θερµοκρασίας όταν η θερµοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90°C.
(ζ) Βεβαιωµένο γεωθερµικό πεδίο είναι το πεδίο του οποίου τα χαρακτηριστικά 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.
(η) Πιθανό γεωθερµικό πεδίο είναι το πεδίο, του οποίου τα χαρακτηριστικά εκτιµώνται
από προκαταρκτικά ερευνητικά έργα. Με την υπουργική απόφαση της προηγούµενης
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περιπτώσεως καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και ο βαθµός αξιοπιστίας των εκτιµήσεων
προκειµένου ένα γεωθερµικό πεδίο να χαρακτηρισθεί πιθανό.
(θ) ∆ιαχείριση 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 περιβαλλοντικά συµβατή διάθεση των
υποπροϊόντων.
Η διαχείριση µπορεί να αφορά και σε τµήµα του γεωθερµικού πεδίου χαµηλής
θερµοκρασίας. <Ν3734αρ.37>
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.∆. 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.∆. 210/ 1973, µόνο
στο ∆ηµόσιο.
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. Ειδικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10.[Σ1]
Άρθρο 4
Άσκηση δικαιώµατος έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού
1. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου 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 έτη. Η διάρκεια
µίσθωσης του δικαιώµατος διαχείρισης ορίζεται µέχρι είκοσι πέντε έτη, µε δικαίωµα
µονοµερούς παράτασης από το µισθωτή για πέντε δέκα <Ν3734αρ.37>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 εξέλιξή τους σε συνάρτηση µε το χρόνο εκτέλεσής 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 µήνες από το µισθωτή ακριβής, επαρκής και συµφέρουσα κατά την κρίση
του εκµισθωτή οικονοµοτεχνική µελέτη διαχείρισης του πεδίου, παρέχεται στο µισθωτή
και το δικαίωµα διαχείρισης. Σε διαφορετική περίπτωση επέρχεται η λύση της µίσθωσης
ια 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.
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 εντόςτου υπό µίσθωση χώρου, στο είδος των ερευνών και τη σταδιακή
εξέλιξή τους σε συνάρτηση µε το χρόνο εκτέλεσής τους και πραγµατοποίησης των
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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. <Ν3734αρ.37>
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. Σε περιπτώσεις που ο διαγωνισµός για την εκµίσθωση του δικαιώµατος διαχείρισης
βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου χαµηλής θερµοκρασίας κηρυχθεί άγονος, αυτός
επαναλαµβάνεται εντός έτους από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης που τον
κηρύσσει άγονο. Αν και ο δεύτερος διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος,ο Γενικός
Γραµµατέας της Περιφέρειας δύναται, βάσει σχετικής γεωλογικής και
οικονοµοτεχνικής µελέτης που εκπονείται από το ΙΓΜΕ, να εκµισθώνει το δικαίωµα
διαχείρισης για τµήµατα του γεωθερµικού πεδίου, δίνοντας προτεραιότητα στις
αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Η εκµίσθωση γίνεται µε διαγωνισµό που διενεργείται
σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 1 και τη µελέτη του ΙΓΜΕ. Ο συναγωνισµός
µεταξύ των διαγωνιζοµένων αναφέρεται στο ύψος του προϋπολογισµού, τη
βιωσιµότητα της επένδυσης, καθώς και στο είδος της χρήσηςτων τµηµάτων του
γεωθερµικού πεδίου.
Η εκµίσθωση του δικαιώµατος διαχείρισης τµηµάτων του γεωθερµικού πεδίου γίνεται
για δέκα (10) έτη. Η διάρκεια της µίσθωσης µπορεί να ανανεώνεται για επιπλέον πέντε
(5) έτη, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συµβάσεων και οι όροι προστασίας του
περιβάλλοντος όπου αυτοί απαιτούνται. Όταν η εκµίσθωση αυτή αφορά σε αγροτική
εκµετάλλευση του γεωθερµικού πεδίου, για την κατακύρωση του διαγωνισµού
απαιτείται η προηγούµενη γνώµη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., η οποία παρέχεται εντός ενός µηνός
από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος.
Σε κάθε περίπτωση, µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την κήρυξη αγόνου και του
δεύτερου διαγωνισµού της παρούσας παραγράφου και σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παραγράφου 3 του παρόντος δύναται να διεξάγεται διαγωνισµός για την εκµίσθωση του
δικαιώµατος διαχείρισης του βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου χαµηλής θερµοκρασίας

latomet 2013

στο σύνολό του, ακόµα και αν υπάρχουν µισθώσεις του δικαιώµατος διαχείρισης για
τµήµατα του γεωθερµικού πεδίου.
Στην περίπτωση αυτή, ο µισθωτής του δικαιώµατος διαχείρισης του γεωθερµικού
πεδίου υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου, ως εκµισθωτής
των προηγηθεισών συµβάσεων εκµίσθωσης του δικαιώµατος διαχείρισης τµηµάτων του
γεωθερµικού πεδίου. <Ν3734αρ.37>

Ειδικότερα, στην περίπτωση βεβαιωµένου ή πιθανού γεωθερµικού πεδίου χαµηλής
θερµοκρασίας, το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για έρευνα και διαχείριση εκµισθώνεται για το
σύνολο ή τµήµατα του γεωθερµικού πεδίου µε ανοικτό 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
εκµίσθωσή 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 ∆ηµοσίου.
Οι προσφορές ή οι επενδυτικές προτάσεις αξιολογούνται από τριµελή Επιτροπή που
συνιστάται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εντός
των ορίων της οποίας ευρίσκεται το γεωθερµικό πεδίο ή το µεγαλύτερο τµήµα αυτού. Η
Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους της εν λόγω Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή και
από δηµόσιους λειτουργούς. Η εκµίσθωση διενεργείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ύστερα από γνώµη της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Η εκµίσθωση δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί τµηµάτων γεωθερµικού πεδίου
διενεργείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 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. <N4001/2011αρ180>

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
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και η
διαδικασία εκµίσθωσης του αναφερόµενου στην παρ. 1 του άρθρου 4 δικαιώµατος και
της εν γένει διαχείρισης των γεωθερµικών πεδίων της Χώρας. 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 τωνγεωθερµικών πεδίων της Χώρας. <Ν3734αρ.37>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 προσφορών που υποβάλλονται σχετικώς µε
τη διανοµή θερµικής ενέργειας σε τρίτους.
(γ) Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στη δηµοπρασία και καλής εκτέλεσης των
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όρων της σύµβασης.
(δ) Τα δικαιολογητικά και προδιαγραφές των µελετών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι
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 Ανάπτυξης ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και η
διαδικασία εκµίσθωσης του δικαιώµατος διαχείρισης τµηµάτων βεβαιωµένων
γεωθερµικών πεδίων της παραγράφου 6 του άρθρου 4. Μετην απόφαση αυτή µεταξύ
άλλων καθορίζονται:
(α) Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
(β) Οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης.
(γ) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι µισθωτές.
(δ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.
(ε) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στο διαγωνισµό και καλής εκτέλεσης των όρων
της σύµβασης.
(στ) Οι όροι της σύµβασης µίσθωσης.
(ζ) Ο τρόπος καθορισµού των ελάχιστων και αναλογικών µισθωµάτων.» <Ν3734αρ.37>
. 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 ∆ιοίκησης.
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.
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.<N4001/2011αρ180>
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
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ενδιαφερόµενο µέσα σε έναν µήνα από την επίδοση της πράξεως ενώπιον του
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο εκδικάζει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
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 σημειώσεωνσε 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, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [άρθρο 25 του Ν. 4123/2013]

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 ∆ηµόσιο από την έναρξη της εκµετάλλευσης
αναλογικού µισθώµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.∆. 210/1973.
Στην καταβολή στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 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. <N4001/2011αρ180>
(δ) Στην εφαρµογή, 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 Εργασιών.
(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.∆. 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 ∆ηµοσίου, 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 Ανανεώσιµων 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. Όποιος ερευνά ή διαχειρίζεται ή εκµεταλλεύεται γεωθερµικά πεδία χωρίς να έχει
αποκτήσει<Ν3734αρ.37> 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. Αν η παράβαση αφορά αγροτικές
εκµεταλλεύσεις επιβάλλεται µόνο πρόστιµο τριπλάσιο του µισθώµατος που θα
αναλογούσε αν είχε προηγηθεί µίσθωση του δικαιώµατος. <Ν3734αρ.37>
3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκµετάλλευσης των γεωθερµικών πεδίων
ασκείται και από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων βάσει του Κανονισµού Μεταλλευτικών
Λατοµικών Εργασιών, του Κανονισµού Γεωθερµικών Εργασιών και του
Μεταλλευτικού Κώδικα.
Για την άσκηση των ελέγχων αυτών οι επιθεωρήσεις δύνανται να ζητούν τη
συνδροµή του ΙΓΜΕ. <Ν3734αρ.37>

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 ∆ιοίκησης.
Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρχές δύνανται να ζητούν τη
συνδροµή του ΙΓΜΕ. <N4001/2011αρ180>

2. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, κατά της οποίας
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης σύµφωνα µε το άρθρο 170 του
Ν.∆. 210/1973.
Άρθρο 10
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία
1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία και η χορήγηση της σχετικής άδειας παραγωγής ηλε-κτρικής
ενέργειας, που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄), επιτρέπεται µόνον εφόσον ο υποψήφιος
έχει επιτύχει σε διαγωνισµό που διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 2. Η Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), λαµβάνοντας υπόψη τα βεβαιωµένα γεωθερµικά πεδία του άρθρου 2 παρ. 2 και σχετικές µελέτες του
Ι.Γ.Μ.Ε., καταρτίζει κάθε δύο (2) έτη και δηµοσιοποιεί κατάλογο υποψηφίων περιοχών που διαθέτουν βεβαιωµένο
γεωθερµικό πεδίο, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερµία. Στον
κατάλογο αυτόν περιλαµβάνονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες και τα αναγκαία λοιπά στοιχεία. Για τη σύνταξη
του καταλόγου λαµβάνονται υπόψη οι δυνατότητες διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε γνώµη
κατά περίπτωση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου
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∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτοί ορίζονται µε τις διατάξεις του Ν. 2773/1999.
3. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε., εκδίδει προκήρυξη στην οποία περιγράφονται οι όροι και η
διαδικασία του διαγωνισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, καθώς και τα κριτήρια που θα ισχύουν για την
επιλογή των υποψηφίων. Στην εισήγηση της Ρ.Α.Ε. λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Κέντρου
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) σχετικά µε τεχνικά θέµατα της γεωθερµίας.
4. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Πρωτεύουσας και σε δύο εφηµερίδες του νοµού, όπου θα
κατασκευασθεί το έργο, εφόσον υπάρχουν.
5. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόµενο στην προκήρυξη στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε
ενδιαφεροµένου σε χρόνο που ορίζεται στην προκήρυξη. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει λεπτοµερή περιγραφή των
όρων και προϋποθέσεων για τα τεχνικά έργα, την προστασία του περιβάλλοντος, το χρονοδιάγραµµα
κατασκευών, τους όρους της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Ο
κάτοχος του δικαιώµατος διαχείρισης του γεωθερµικού πεδίου οφείλει, µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στην
προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, να υπογράψει σύµβαση πώλησης γεωθερµικού προϊόντος µε τον κάτοχο
της άδειας παραγωγής, σύµφωνα µε τους όρους και το τίµηµα που περιγράφονται λεπτοµερώς στη συγγραφή
υποχρεώσεων. 6. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο
οποίος και εκδίδει τη σχετική άδεια παραγωγής. Η Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαµβάνουν κάθε µέτρο για να
διασφαλισθεί η εµπιστευτικότητα των στοιχείων που περιέχονται στις προτάσεις που υποβάλλονται. [Σ2]

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.<Ν3734αρ.37>
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
1. ∆ικαιώµατα έρευνας ή εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού, που έχουν
εκµισθωθεί ή παραχωρηθεί µέχρι τη θέσπιση του νόµου αυτού, παραµένουν ισχυρά µε
τους ίδιους όρους εκτός από την εκχώρηση των µισθωτικών δικαιωµάτων, για τα οποία
εφαρµόζεται το άρθρο 7 του παρόντος. <Ν3734αρ.37>Όπου στις σχετικές συµβάσεις ή
υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται γεωθερµικό δυναµικό υψηλής ή µέσης ή χαµηλής
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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.
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 γειτονικού γεωθερµικού πεδίου.
3. Με απόφαση του 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 συµφέροντος 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.
Άρθρο 14
∆ιανοµή θερµικής ενέργειας σε τρίτους
1. Για την εγκατάσταση, διαχείριση και εκµετάλλευση δικτύου διανοµής θερµικής
ενέργειας σε τρίτους (τηλεθέρµανση ή τηλεψύξη) απαιτείται Άδεια ∆ιανοµής Θερµικής
Ενέργειας, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε,
εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.<Ν3734αρ.37>
Η Άδεια ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης γεωγραφικής
περιοχής και για συγκεκριµένες θερµικές χρήσεις της θερµικής ενέργειας από τους
καταναλωτές. Με την άδεια καθορίζονται ιδίως ο χρόνος ισχύος της, η περιοχή
κατασκευής των εγκαταστάσεων, η τεχνολογία και το πρόγραµµα κατασκευών και
προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις της διανοµής θερµικής ενέργειας
σε τρίτους καταναλωτές.
2. Αν η θερµική ενέργεια παράγεται από εγκαταστάσεις συµπαραγωγής ηλεκτρικής
και θερµικής ενέργειας, η Άδεια ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας χορηγείται µαζί µε την
Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999, εφόσον
υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας.
3. Ο Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που
εκδίδεται κατά τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 28 του Ν.
2773/1999, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για τη χορήγηση
Αδειών ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας. Για το σκοπό αυτόν ο Κανονισµός Αδειών
Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να συµπληρώνεται κατά
τη διαδικασία του άρθρου 28 του Ν. 2773/1999 ώστε να ρυθµίζει τους τυχόν ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας, καθώς
και τον τρόπο ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας από τη Ρ.Α.Ε., τη διαδικασία
ανάκλησης των αδειών,
την παροχή εγγυήσεων, την επίλυση διαφορών µεταξύ καταναλωτών και κατόχου Άδειας
∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας µε τη διαιτησία του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2773/1999 και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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4. Τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται Άδεια ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας υποχρεούνται
να σχεδιάζουν, να διασφαλίζουν τη χρηµατοδότηση, να κατασκευάζουν, να
λειτουργούν, να διαχειρίζονται και να συντηρούν το δίκτυο διανοµής θερµικής
ενέργειας και όλες τις σχετικές εγκαταστάσεις και να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες. Οι
ειδικότεροι όροι της Άδειας ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως:
α) Την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και την παροχή υπηρεσιών υψηλών
προδιαγραφών στους καταναλωτές.
β) Την υποχρέωση τήρησης τυποποιηµένων και διαφανών όρων συναλλαγής µε τους
καταναλωτές, έτσι ώστε να µη γίνονται διακρίσεις µεταξύ καταναλωτών ή κατηγοριών
καταναλωτών.
γ) Τον καθορισµό τιµολογίων και τελών σύνδεσης ή µεθοδολογίας για τον υπολογισµό
των τιµολογίων και των τελών σύνδεσης, ώστε να επιτυγχάνονται ανταγωνιστικές τιµές
για τους καταναλωτές, συγκριτικά µε άλλους τρόπους παραγωγής θερµικής ενέργειας.
Προς τούτο λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες για την παραγωγή, αγορά και διανοµή της
ενέργειας, τα λοιπά σταθερά και λειτουργικά έξοδα και φόροι, η απόσβεση των
επενδύσεων, η απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου πλέον εύλογου κέρδους και
δαπάνες
για την τήρηση υποχρεώσεων δηµόσιου συµφέροντος, που µπορεί να επιβάλλονται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
δ) Την έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων διανοµής, λοιπών εγκαταστάσεων και σύνδεσης των
καταναλωτών, καθώς και τη συντήρηση και αξιόπιστη λειτουργία τους, σύµφωνα µε
προδιαγραφές και κανονισµούς που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για
αντίστοιχα έργα.
ε) Την τήρηση όρων ασφαλείας.
στ) Την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου διανοµής θερµικής ενέργειας, ιδίως µέσω
της σύνδεσης επαρκούς αριθµού καταναλωτών.
ζ) Την παροχή, έναντι ευλόγου τιµήµατος, πρόσβασης σε τµήµα του δικτύου διανοµής
θερµικής ενέργειας σε άλλον κάτοχο Άδειας ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας, η οποία
χορηγείται για γειτονική περιοχή, αν η πρόσβαση αυτή απαιτείται για λειτουργικούς ή
τεχνικούς λόγους ή αν αυτή εξυπηρετεί την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας προς όφελος
των καταναλωτών.
η) Την προστασία του περιβάλλοντος.
5. Για τη χορήγηση Αδειών ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας για τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η διανοµή θερµικής ενέργειας τροφοδοτείται από γεωθερµική ενέργεια,
εφαρµόζεται η παράγραφος 3 και οι διατάξεις του νόµου αυτού που αφορούν στην έρευνα
και διαχείριση γεωθερµικού δυναµικού. Για τις άλλες περιπτώσεις ενεργειακής
τροφοδοσίας της διανοµής θερµικής ενέργειας εφαρµόζονται οι παράγραφοι 3 και 6.
6. Αν µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δηµοσιοποιεί ο Υπουργός
Ανάπτυξης µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., διαπιστώνεται ότι ενδιαφέρονται για τη λήψη
Άδειας ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας περισσότερα πρόσωπα για την ίδια περιοχή, ο
Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε. να προκηρύσσει διαγωνισµό για
τη χορήγηση της άδειας αυτής µε σκοπό την πιο συµφέρουσα εξυπηρέτηση των
καταναλωτών. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού καθορίζονται η διαδικασία του
διαγωνισµού, οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων που τυχόν συµπληρώνουν τα κριτήρια του Κανονισµού
Αδειών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε
µία ηµερήσια εφηµερίδα της Πρωτεύουσας και σε δύο εφηµερίδες του νοµού όπου θα
κατασκευασθεί το έργο, εφόσον υπάρχουν. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο
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προβλεπόµενο στηνπροκήρυξη στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου σε
χρόνο που ορίζεται στην προκήρυξη. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν
και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική άδεια. Η Ρ.Α.Ε.
και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαµβάνουν κάθε µέτρο για να διασφαλισθεί η
εµπιστευτικότητα των στοιχείων που περιέχονται στις προτάσεις που υποβάλλονται.
7. Χορηγείται εκ του νόµου αυτού Άδεια ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας στις επιχειρήσεις
που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πριν από την έναρξη της ισχύος
του, εφόσον στην άδεια αυτή περιλαµβάνονται όροι σχετικοί µε τη διανοµή θερµικής
ενέργειας. Οι όροι αυτοί θεωρούνται όροι της Άδειας ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας.
8. Χορηγείται εκ του νόµου αυτού Άδεια ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας για τη
διαχείριση και εκµετάλλευση δικτύων διανοµής θερµικής ενέργειας που λειτουργούν ή
κατασκευάζονται κατά τη θέση σε ισχύ αυτού, εφόσον δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της
παραγράφου 7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται µετά από γνώµη
της Ρ.Α.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι
και περιορισµοί των αδειών αυτών.
9. Στην περίπτωση που η εκµετάλλευση γεωθερµικού πεδίου χαµηλής θερµοκρασίας
αφορά αποκλειστικά σε διανοµή θερµικής ενέργειας για αγροτικές εκµεταλλεύσεις, η
άδεια διανοµής θερµικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης µετά από
γνώµη της οικείας Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι
ειδικότεροι όροι της άδειας διανοµής του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίοι πρέπει,
µεταξύ άλλων, να διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, την
υποχρέωση τήρησης διαφανών όρων συναλλαγής, τον καθορισµό της µεθοδολογίας για
τον υπολογισµό των τιµολογίων,την τήρηση των όρων ασφαλείας και την προστασία του
περιβάλλοντος, τον τρόπο ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας, τη διαδικασία
ανάκλησης αυτής και την παροχή τυχόν
εγγυήσεων .<Ν3734αρ.37>

.....

Άρθρο 31
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται: 1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 6
του Ν. 1475/ 1984 (ΦΕΚ 131 Α΄).
2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, και 4 του άρθρου 8 του Ν. 2244/ 1994 (ΦΕΚ 168 Α΄).
Άρθρο 32
Τελικές διατάξεις
1. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του παρόντος νόµου έχουν τη σηµασία
που τους αποδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
2. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Ρίο, 28 Αυγούστου 2003
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

∆. ΡΕΠΠΑΣ

ΓΕΡΓΙΑΣ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ∆ΡΥΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2003
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
[Σ1]Καταργήθηκε µε τον Ν3468/06
[Σ2] Καταργήθηκε µε τον Ν3468/06

