ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϞΒ΄, 7 Μαρτίου 2019,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

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΄
ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος Μέρους (άρθρα 1 έως 24), είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ορθολογική
αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού της Χώρας.
Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού θεωρείται η έρευνα, η εκµετάλλευση και η διαχείρισή του. Η αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, ως ανανεώσιµης πηγής
ενέργειας, προωθεί τη βιώσιµη ανάπτυξη και εξυπηρετεί
το δηµόσιο συµφέρον.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, ότι, το δικαίωµα διαχείρισης και εκµετάλλευσης του γεωθερµικού
δυναµικού κατισχύει του δικαιώµατος εκµετάλλευσης
άλλων µεταλλευτικών ή λατοµικών ορυκτών, εφόσον κατά την κρίση του η συγκεκριµένη αξιοποίηση του γεωθερµικού 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) Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (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 σχηµατισµών, που η θερµοκρασία τους υπερβαίνει τους 30°C.
γ) Γεωθερµικό πεδίο: είναι ο ενιαίος µεταλλευτικός
χώρος µέσα στον οποίο έχει εντοπιστεί γεωθερµικό δυναµικό.
δ) Περιοχή γεωθερµικού ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ): είναι
ο ευρύτερος χώρος µέσα στον οποίο υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας γεωθερµικού δυναµικού θερµοκρασίας έως 90°C.
ε) Προϊόν του γεωθερµικού δυναµικού: θεωρείται το αξιοποιήσιµο θερµοενεργειακό του περιεχόµενο.
στ) Παραπροϊόντα του γεωθερµικού δυναµικού: θεωρούνται άλλα προϊόντα που συµπαράγονται κατά την εκµετάλλευση εκτός από το θερµοενεργειακό περιεχόµενο του γεωθερµικού δυναµικού.
ζ) Υποπροϊόν του γεωθερµικού δυναµικού: θεωρείται
το γεωθερµικό ρευστό που αποµένει, ύστερα από την απόληψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων.
η) Εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού: αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν
στην παραγωγική (άντληση) απόληψη του προϊόντος και
παραπροϊόντων και την ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος.
θ) Διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού: αποτελεί
το σύνολο των δραστηριοτήτων που ρυθµίζουν την εκµετάλλευση του γεωθερµικού ρευστού από τα υπόγεια γεωθερµικά συστήµατα, µε σκοπό τη βιώσιµη – ορθολογική
και ολοκληρωµένη αξιοποίησή του. Η διαχείριση αναφέρεται στο σύνολο του γεωθερµικού πεδίου.
2. Τα γεωθερµικά πεδία διακρίνονται ως τοπικού και εθνικού 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.
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3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά προκειµένου
µια περιοχή να χαρακτηριστεί ως γεωθερµικό πεδίο ή ως
περιοχή γεωθερµικού ενδιαφέροντος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 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 απόφαση αυτή τροποποιείται, εφόσον αυτό απαιτείται από νεότερα στοιχεία. Η τροποποίηση γίνεται ύστερα από γνώµη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και συναξιολόγηση των νεότερων
στοιχείων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά τη δηµοσιοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης του άρθρου 7, γίνεται ο χαρακτηρισµός µίας περιοχής ως περιοχής γεωθερµικού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 3
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Το γεωθερµικό δυναµικό θεωρείται µεταλλευτικό ορυκτό, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν.δ. 210/1973 (A΄ 277).
2. Τα δικαιώµατα έρευνας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης 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 γενικότερα της µεταλλευτικής νοµοθεσίας εφαρµόζονται και
για το γεωθερµικό δυναµικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1
έως 24).
4. Η αδειοδότηση εγκαταστάσεων για την περαιτέρω
αξιοποίηση του ενεργειακού προϊόντος ή των παραπροϊόντων 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 γεωθερµικού δυναµικού, µε εξαίρεση τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ, υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έρευνα, διαχείριση 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 εθνικού ενδιαφέροντος και τις µη χαρακτηρισµένες πε-

ριοχές γίνεται ύστερα από διαγωνισµό µε προσφορές.
2. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας, ο συναγωνισµός µεταξύ των διαγωνιζοµένων κρίνεται µε βάση τις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών εντός του υπό µίσθωση χώρου, το είδος των ερευνών, τη
σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση µε τον χρόνο εκτέλεσής τους και την πραγµατοποίηση των σχετικών δαπανών, καθώς επίσης και µε την ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης, την εµπειρία και τη δυνατότητα του διαγωνιζοµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.
3. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης, ο συναγωνισµός µεταξύ των διαγωνιζοµένων κρίνεται µε βάση το
ύψος του Προϋπολογισµού, τη βιωσιµότητα της προτεινόµενης επένδυσης, την εµπειρία και τον βαθµό ορθολογικής διαχείρισης του γεωθερµικού πεδίου, σύµφωνα µε
την οικονοµοτεχνική µελέτη που υποβάλλεται µε την
προσφορά για αξιολόγηση, καθώς επίσης και µε την ικανότητα 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 παράτασης από τον µισθωτή για δύο (2) επιπλέον έτη, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 9.
5. Η διάρκεια µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται µέχρι
τριάντα (30) έτη, µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης από τον µισθωτή µέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη.
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 στον διαγωνισµό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης,
δ) τον καθορισµό της ιδιότητας των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών,
ε) τα δικαιολογητικά και τις 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.
7. Οι προσφορές που υποβάλλονται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, αξιολογούνται από πενταµελή Επιτροπή
Αξιολόγησης που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην επιτροπή συµµετέχει ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος της
Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Η εκµίσθωση διενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από
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γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
8. Εφόσον, µετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου
που καθορίζεται στη µισθωτική σύµβαση, πιστοποιηθεί
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας γεωθερµικό πεδίο µε βεβαιωµένα χαρακτηριστικά και
υποβληθεί µέσα σε τρεις (3) µήνες από τον µισθωτή, οικονοµοτεχνική µελέτη εκµετάλλευσης του πεδίου, εκµισθώνεται σε αυτόν και το δικαίωµα εκµετάλλευσης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης, εκτός αν η µελέτη κριθεί
από τον εκµισθωτή, µε αιτιολογηµένη απόφαση, ως ανακριβής, ανεπαρκής ή και µη συµφέρουσα. Στην περίπτωση 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 εκµετάλλευσης του πεδίου, το οποίο υποχρεούται να τηρήσει ο
µισθωτής µε την κατασκευή των σχετικών υποδοµών, ώστε να είναι δυνατή η πληρέστερη αξιοποίηση του πεδίου και από τρίτους, αφού προηγηθεί σχετική µισθωτική
διαδικασία από τον ίδιο εκµισθωτή. Αν ο µισθωτής διαφωνήσει µε την πρόταση του εκµισθωτή, επέρχετα, αυτοδικαίως, λύση της µίσθωσης και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1.
9. Η έρευνα µπορεί να συνυπάρχει µε την εκµετάλλευση. Πιλοτική εκµετάλλευση κατά τη διάρκεια της έρευνας 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 ολοκλήρωσης της έρευνας, ενώ ο µισθωτής οφείλει να υλοποιήσει τα υπόλοιπα απαιτούµενα που προβλέπονται στην ισχύουσα σύµβαση µίσθωσης για έρευνα. Ύστερα από αίτηση του µισθωτή, η σύµβαση µίσθωσης για έρευνα µπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόµα έτος, πέραν του µέγιστου προβλεπόµενου στην παράγραφο 4 χρόνου.
10. Ο εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα αξιοποίησης
περίσσειας γεωθερµικού δυναµικού.
11. Ο µισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύµβασης, 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 υποχρεωτικά µαζί µε το δικαίωµα εκµετάλλευσης. Σε περίπτωση µίσθωσης και της διαχείρισης, ο εκµισθωτής διατηρεί το
δικαίωµα παρεµβάσεων για λόγους δηµόσιου συµφέροντος.
13. Η διενέργεια γεωθερµικών ερευνών του Δηµοσίου
µέσω διάνοιξης γεωτρήσεων και εκτέλεσης δοκιµαστικών αντλήσεων υλοποιείται κατά προτεραιότητα από
την Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Σε δηµόσιους ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα επιτρέπεται η διενέργεια παρόµοιων ερευνών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος µπορεί
να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., το οποίο οφείλει να την καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µέσα σε δύο (2) µήνες από την παραλαβή του αιτήµατος,
άλλως η εισήγηση δεν λαµβάνεται υπόψη. Τα αποτελέσµατα 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 περιορίζονται 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 παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5.
3. Η διάρκεια της µίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας
ορίζεται µέχρι τρία (3) έτη µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης από τον µισθωτή για ένα (1) επιπλέον έτος.
4. Η διάρκεια µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται µέχρι
τριάντα (30) έτη, µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης από 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 ιστότοπό της. Η πρόσκληση αποστέλλεται και στον δήµο
ή στους δήµους εντός των ορίων του οποίου ή των οποίων βρίσκεται το γεωθερµικό πεδίο ή η ΠΓΘΕ προς µίσθωση, ο οποίος οφείλει να τη δηµοσιεύσει µε ανάρτηση
στο οικείο δηµοτικό κατάστηµα, καθώς και στον ιστότοπό του, µε αποκλειστική του ευθύνη.
6. Η αίτηση της παραγράφου 5 συνοδεύεται, επί ποινή
απαραδέκτου, µε σφραγισµένη προσφορά και παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το χρονικό διάστηµα για την υποβολή ενδιαφέροντος και προσφορών ορίζεται στις τριάντα (30) ηµέρες
από την ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
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 πρόσκλησης,
γ) τα κριτήρια επιλογής του µισθωτή και την προτεραιότητά τους,
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δ) τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στον 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.
9. Οι προσφορές που υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες της παραγράφου 1 αξιολογούνται από πενταµελή 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 εφαρµόζονται 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 δοκιµαστικών 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 οποίος, µπορεί να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., το οποίο οφείλει να την καταθέσει στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση µέσα σε δύο (2) µήνες από την παραλαβή
του αιτήµατος, άλλως δεν λαµβάνεται υπόψη. Τα αποτελέσµατα 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 30oC και 90oC, που έχουν ανορυχθεί εκτός περιοχών γεωθερµικού ενδιαφέροντος, µπορεί να
µισθώσουν το εντοπιζόµενο σε αυτές γεωθερµικό δυναµικό για ίδια χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η οικεία Αποκεντρωµένη Δι-

οίκηση οφείλει µέσα σε ένα εξάµηνο από την εκµίσθωσή
τους να υποβάλλει τροποποιηµένο σχέδιο ανάπτυξης,
για να εντάξει την περιοχή αυτή στις περιοχές γεωθερµικού ενδιαφέροντος.
15. Ο µισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύµβασης, οφείλει να εφοδιαστεί µε τις άδειες και εγκρίσεις
που απαιτούνται για την άσκηση κάθε δραστηριότητας.
16. Σε περίπτωση µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού για τον σκοπό κάλυψης
θερµικών αναγκών δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθµών, σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κέντρων υγείας και νοσοκοµείων, δηµόσιου ενδιαφέροντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1α και 1γ του άρθρου 8.
Άρθρο 7
Σχέδιο ανάπτυξης
1. Η αποκεντρωµένη διοίκηση ενηµερώνει, στις ενενήντα (90) πρώτες ηµέρες κάθε έτους το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για τα πεπραγµένα του προηγούµενου έτους, σχετικά µε την έρευνα 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 Ανάπτυξης Γεωθερµικού Δυναµικού (ΣΑΓΔ) κάθε πέντε (5)
έτη και εκτάκτως µέσα στην πενταετία, όποτε το κρίνει
σκόπιµο. Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις έρευνας και εκµετάλλευσης όπως, ιδίως, αίτηµα καθορισµού νέων ΠΓΘΕ ή αύξησης του προς εκµετάλλευση δυναµικού 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 τροποποιήσεις επί τεχνικών θεµάτων µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήψη του. Η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση οφείλει να ενσωµατώσει στο ΣΑΓΔ τις τροποποιήσεις που
πρότεινε η Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, το ΣΑΓΔ δηµοσιοποιείται µε
ανάρτησή του στον ιστότοπο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης 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 ανάρτησής του στον ιστότοπο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β. Αν το ΣΑΓΔ περιλαµβάνει νέες ΠΓΘΕ, για τις οποίες
δεν έχει εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισµού τους, το Τµήµα του Σχεδίου, που αφορά τις περιοχές αυτές, δεν δηµοσιοποιείται και δεν αναρτάται. Όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία χαρακτηρισµού των ΠΓΘΕ από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Τµήµα αυτό του σχεδίου ενσωµατώνεται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση
στο αρχικό ΣΑΓΔ και, µε απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, το ΣΑΓΔ αναρτάται στον ιστότοπο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποστέλλεται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να α-
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ναρτηθεί και στον ιστότοπο του Υπουργείου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 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 υποχρεωτικά να περιλαµβάνονται η επέκταση των περιοχών εκµετάλλευσης και η αλλαγή του αξιοποιήσιµου γεωθερµικού
δυναµικού ανά περιοχή.
4. Οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις οφείλουν να υποβάλουν το πρώτο ΣΑΓΔ εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα µισθωτών
γεωθερµικού δυναµικού
1. Ο µισθωτής γεωθερµικού δυναµικού υποχρεούται, ιδίως, 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 ορίζεται στους όρους των σχετικών συµβάσεων.
γ) Καταβολή στο Ελληνικό Δηµόσιο ετήσιου αναλογικού µισθώµατος και ελάχιστου αναλογικού µισθώµατος.
Το ετήσιο αναλογικό µίσθωµα συµψηφίζεται µε το αντίστοιχο ελάχιστο αναλογικό της ίδιας δωδεκάµηνης χρονικής περιόδου.
Ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ετήσιο αναλογικό µίσθωµα από την έναρξη της εκµετάλλευσης.
Ο µισθωτής οφείλει επίσης να καταβάλλει το ελάχιστο
αναλογικό µίσθωµα µετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύµβασης.
Το ετήσιο αναλογικό µίσθωµα υπολογίζεται µε βάση
την καταναλισκόµενη ενέργεια, ενώ το ελάχιστο αναλογικό καταβάλλεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
της προβλεπόµενης από τη σύµβαση κατανάλωσης.
Μίσθωµα δεν καταβάλλεται κατά την περίοδο της έρευνας, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 5.
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού των ετήσιων αναλογικών µισθωµάτων του γεωθερµικού δυναµικού 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 ετήσιων αναλογικών µισθωµάτων του γεωθερµικού δυναµικού βεβαιώνεται υπέρ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για την εξασφάλιση 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 µισθώµατος και για κάθε παραπροϊόν, εφόσον αυτό αξιοποιείται για εµπορική ή βιοµηχανική χρήση. Ο υπολογι-

σµός του µισθώµατος γίνεται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Η υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος για
τα παραπροϊόντα υφίσταται από την έναρξη της εκµετάλλευσης του παραπροϊόντος,
ε) Τοποθέτηση καταγραφικών και ορθή λειτουργία αυτών, 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 εδαφίου ή υποβληθούν αναληθή στοιχεία, ο µισθωτής τιµωρείται µε πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται
στη σύµβαση και δεν µπορεί να είναι µικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και µεγαλύτερο των δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ σε περίπτωση αρµοδιότητας του συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ενώ, σε περίπτωση αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου εκµισθωτή. Στη περίπτωση που εκµισθωτής είναι ο συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, καταβάλλεται
στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της περίπτωσης γ΄ και διατίθεται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων.
στ) Ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος.
ζ) Εφαρµογή, κατά τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών και των εργασιών εκµετάλλευσης (παραγωγή
προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων) των διατάξεων του Κανονισµού Γεωθερµικών Εργασιών και του
Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.
η) Λήψη των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία διοικητικών αδειών και εγκρίσεων, πριν από κάθε
επέµβαση, είτε κατά την έρευνα είτε κατά την εκµετάλλευση.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τον υπολογισµό, την καταβολή και τη διάθεση των µισθωµάτων.
2. Ο µισθωτής κάθε γεωθερµικού δυναµικού δικαιούται, ιδίως, να:
α) Διαθέτει στο πλαίσιο των προβλεπόµενων µελετών
τα προϊόντα, τα παραπροϊόντα και τα υποπροϊόντα του
γεωθερµικού δυναµικού µε τους όρους και τους περιορισµούς 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 ενδιαφέροντος και περιοχών γεωθερµικού ενδιαφέροντος δεν δικαιούται να αιτηθεί απαλλοτρίωση, σύµφωνα µε τα άρθρα 128 επ. του ν.δ. 210/1973.
Άρθρο 9
Διοικητικές προσφυγές και Ένδικα Βοηθήµατα
1. Κατά των πράξεων του συντονιστή αποκεντρωµένης διοίκησης, που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24) µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού
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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 ανασταλτικό αποτέλεσµα. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας µέσα σε τρεις (3)
µήνες από την άσκησή της. Αν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν αποφανθεί µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία, η προσφυγή θεωρείται ότι, απορρίφθηκε σιωπηρά. Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 15.
2. Κατά των πράξεων του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24), επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται από τον ενδιαφερόµενο
µέσα σε έναν (1) µήνα από την επίδοση της πράξης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο εκδικάζει 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 µεταβιβάσει µε οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και µορφή, τα
µισθωτικά του δικαιώµατα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, παρά µόνον ύστερα από έγκριση
του αρµόδιου για την εκµίσθωση των δικαιωµάτων έρευνας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης, ο οποίος µπορεί να
επιβάλλει πρόσθετους όρους.
3. Η µεταβίβαση των µισθωτικών δικαιωµάτων πραγµατοποιείται 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 συνοµολόγηση της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης µεταβίβασης, στη θέση του µισθωτή υπεισέρχεται αυτός στον
οποίο µεταβιβάζονται τα µισθωτικά δικαιώµατα, ο οποίος
αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αρχικού µισθωτή.
Άρθρο 11
Κανονισµός Γεωθερµικών Εργασιών
Η ρύθµιση των όρων, του τρόπου διενέργειας γεωθερµικών εργασιών και κάθε άλλο θέµα αναγκαίο από πλευράς ορθολογικής δραστηριότητας, υγείας 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. Σε περίπτωση αναθεώρησής του, ζητείται, µόνον επί τεχνικών
θεµάτων, η γνώµη του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (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
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
1. Όποιος ερευνά µέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή εκτέλεσης δοκιµών άντλησης, ή εκµεταλλεύεται γεωθερµικό
δυναµικό σε γεωθερµικά πεδία χωρίς να έχει σχετικό δικαίωµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)
µηνών και µε διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) έως
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα
και τη συχνότητα της παράβασης.
2. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Προϊσταµένου του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά της πράξης επιβολής προστίµου επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του ν.δ. 210/1973.
3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού ασκείται, βάσει του Κανονισµού Γεωθερµικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα, από τα αρµόδια Τµήµατα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρχές 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 εντολών του Προϊσταµένου του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο από τριακόσια (300) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ στην περίπτωση χώρων υπαγοµένων στην αρµοδιότητα του συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκησης, και
έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στην περίπτωση χώρων υπαγοµένων στην αρµοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το χρηµατικό πρόστιµο επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊστάµενου
του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της
Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο
οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο δηµόσιο ταµείο
τριπλότυπη βεβαιωτική κατάσταση και περιληπτική κατάσταση 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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Η επιλογή του συντελεστή ε γίνεται µε τη βοήθεια του
Πίνακα 2:

Για τον προσδιορισµό του προστίµου (π), υπολογίζονται αρχικά τα µόρια της παράβασης (µπ), που προκύπτουν ως το γινόµενο των δύο συντελεστών:
µπ = σ * ε
Στη συνέχεια, µε βάση τα υπολογισµένα µόρια της παράβασης (µπ), επιλέγεται η κλίµακα προσδιορισµού του
προστίµου από τους Πίνακες 3α και 3β, το ύψος του
προς υποβολή προστίµου:

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

μπ
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Άρθρο 13
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 παρόντος
Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24), γεωθερµικό δυναµικό, επιτρέπεται ύστερα από άδεια που χορηγείται στον κύριο
του ακινήτου από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της οικείας
Περιφέρειας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, 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, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του π.δ. 420/1987 (A΄ 187) περί υποχρεώσεων σύνταξης µελέτης ή και εγκατάστασης υποδοµών οποιουδήποτε συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης από διαφορετική ενεργειακή πηγή.
Άρθρο 14
Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερµίας
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού.
2. Με όµοια απόφαση µπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης- 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 αναπροσαρµόζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης, σύµφωνα 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 παραβόλων καταβάλλονται στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων.
2. Ποσοστό των εισπραττόµενων εσόδων από τα ως άνω παράβολα που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών των αρµόδιων 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 εγκαταστάσεων 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 εµπλουτίζεται µε τα σχετικά στοιχεία που διαθέτουν και
τηρούν η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και το ΚΑΠΕ, καθώς και οι αποκεντρωµένες διοικήσεις και οι Περιφέρειες.
2. Για τον παραπάνω σκοπό δηµιουργείται και τηρείται
στη ΔΑΠ της ΓΔΟΠΥ διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Σηµείων Αξιοποίησης Γεωθερµίας (ΔΕΜΣΑΓΕ) µε
σκοπό τη συγκέντρωση, την τήρηση, την επεξεργασία
και τη διάθεση στο κοινό και τους εµπλεκόµενους φορείς 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 δικαιωµάτων. 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 αποκεντρωµένων 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 δηµοσιότητας για κάθε ενέργεια, η οποία γίνεται σε εφαρµογή του παρόντος Μέρους Α΄. Όπου στο παρόν Μέρος Α΄
αναφέρεται υποχρέωση δηµοσιότητας, εννοείται η δηµοσίευση 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 αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού. Το Μητρώο αυτό µπορεί να εµπλουτίζεται µε στοιχεία άλλων φορέων και είναι 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 χαρακτήρα 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 κανόνες σχετικά µε δικτυακούς τόπους και πληροφοριακά
συστήµατα, όπως αυτοί προβλέπονται στον ν. 3979/2011
και στις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται 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 πρόσβασης στα δεδοµένα της, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό 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 υδάτων (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 άλλων φορέων, καθώς και µε τα νεώτερα στοιχεία που προκύπτουν 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 φορείς 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 από τις διατάξεις του ν. 3979/2011.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται 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 πρόσβασης στα δεδοµένα του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την τήρηση και τη λειτουργία του Μητρώου.
Άρθρο 18
Ιαµατική χρήση γεωθερµικού δυναµικού
1. Η ιαµατική χρήση του γεωθερµικού δυναµικού θεωρείται ως πρώτης προτεραιότητας και γίνεται κατά τα οριζόµενα στη σχετική περί ιαµατικών φυσικών πόρων νοµοθεσία. Για κάθε άλλη χρήση πέραν της ιαµατικής, η αξιοποίηση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Το όργανο που είναι αρµόδιο για την εκµίσθωση, µε
απόφασή του, ορίζει, σύµφωνα µε τους ήδη ή µελλοντικά 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 ειδικότερα κατά περίπτωση θέµατα που αφορούν τη δίαιτα,
την παροχή ή την ποιότητα του ύδατος αναγνωρισµένων
φυσικών πόρων.
3. Σε περιοχές όπου υπάρχουν αναγνωρισµένοι ιαµατικοί φυσικοί πόροι µε θερµοκρασία άνω των 30°C, αλλά
δεν έχει καθοριστεί γεωθερµικό πεδίο ή περιοχή γεωθερµικού ενδιαφέροντος, ορίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, ως περιοχές γεωθερµικού ενδιαφέροντος οι εκτάσεις που περιβάλλουν τους συγκεκριµένους ιαµατικούς φυσικούς πόρους, βάσει των υδρογεωλογικών µελετών που κατατέθηκαν για την αναγνώρισή
τους.
4. Σε περίπτωση που σε ήδη ή µελλοντικά αναγνωρι-

σµένους ιαµατικούς φυσικούς πόρους υπάρχει διαθεσιµότητα γεωθερµικού δυναµικού, σύµφωνα µε τη σχετική
απόφαση αναγνώρισης, οι εγκαταστάσεις των ιαµατικών
λουτρών προηγούνται στην ενεργειακή αξιοποίηση αυτού. Για τον σκοπό αυτόν, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να
καταθέσει αίτηση, συνοδευόµενη από επενδυτικό σχέδιο από το οποίο προκύπτει η ορθολογική αξιοποίηση
του γεωθερµικού δυναµικού, στον συντονιστή αποκεντρωµένης διοίκησης, προκειµένου να συνάψει σύµβαση
µίσθωσης και εποµένως να αποκτήσει δικαίωµα εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού.
5. Τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των µέτρων προστασίας και τη διαχείριση των ιαµατικών φυσικών πόρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 13
του ν. 3498/2006 (A΄ 230), σε περιοχές που έχουν οριστεί γεωθερµικά πεδία.
Άρθρο 19
Σύσταση Επιτροπής Αντιµετώπισης Προβληµάτων
Αξιοποίησης Γεωθερµικού Δυναµικού
και Διαχείρισης Υδάτων
1. Για την αντιµετώπιση προβληµάτων αξιοποίησης γεωθερµικού δυναµικού και διαχείρισης υδάτων και, ειδικότερα, 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 παρουσιαστεί ενδιαφέρον ενεργειακής αξιοποίησής τους, είναι
δυνατή η σύσταση Επιτροπής Αντιµετώπισης Προβληµάτων Αξιοποίησης Γεωθερµικού Δυναµικού και Διαχείρισης Υδάτων στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, µε απόφαση του αρµόδιου συντονιστή. Η Επιτροπή είναι τριµελής και σ’ αυτήν συµµετέχουν ο αρµόδιος Γενικός Διευθυντής 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 διοίκησης, 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 λοιπές φυσικοχηµικές ιδιότητες του ρευστού και η διαθεσιµότητα 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 γεωθερµικού δυναµικού δεν αποτελούν αντικείµενο της ως
άνω Επιτροπής.
Άρθρο 20
Εντοπισµός υδρογονανθράκων
1. Αν διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια της έρευνας, παρουσία υδρογονανθράκων, το γεγονός αυτό γνωστοποιείται αµέσως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας
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Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) προς τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών, παραγγέλλει τη λήψη
των αναγκαίων πρόσθετων µέτρων ασφαλείας και εκδίδει σχετικές οδηγίες.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση και µε κριτήριο το όφελος για την εθνική οικονοµία, ότι το δικαίωµα εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων κατισχύει του δικαιώµατος εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού ή να
ορίζεται ότι µπορεί να συνυπάρχουν και οι δύο εκµεταλλεύσεις. Η απόφαση λαµβάνεται µε βάση σχετική έκθεση – πρόταση του µισθωτή, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο 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 καθυστερήσεις 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 µισθωτή.
Άρθρο 21
Υποστήριξη τµηµάτων γεωθερµίας
1. Η παρακολούθηση των γεωθερµικών πεδίων της
Χώρας πραγµατοποιείται από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσµοθετηµένου συµβούλου της
Ελληνικής Πολιτείας, λαµβάνοντας υπόψη τα καταγραφικά της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
8, καθώς και µέσω εγκατάστασης καταγραφικών σταθµών, ιδιοκτησίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των αρµόδιων υπηρεσιών των αποκεντρωµένων διοικήσεων. Τα στοιχεία
που συλλέγονται είναι διαθέσιµα στις αρµόδιες Διευθύνσεις 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 επιστηµονικούς συµβούλους από οποιοδήποτε επιστηµονικό, 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 συµβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο αφορά 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, 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 ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ προ ΦΠΑ σε περίπτωση
πάγιου ποσού, για έκαστο εκ των ανωτέρω δικαιούχων.
Για κάθε εγγραφή ή καταχώριση σύστασης ή µεταβίβασης ή άρσης ή διαγραφής εµπράγµατων δικαιωµάτων ή
σηµειώσεων σε οποιοδήποτε δηµόσιο βιβλίο, Μητρώο ή
κτηµατολόγιο, αναφορικά µε τα συµβολαιογραφικά έγγραφα του προηγούµενου εδαφίου, τα δικαιώµατα του
κτηµατολογίου και των έµµισθων ή άµισθων υποθηκοφυλάκων δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ προ ΦΠΑ, αποκλειόµενης οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, επιβάρυνσης ή τέλους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων τα ανωτέρω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται.
Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις
1. α. Τα χαρακτηρισµένα, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, ως γεωθερµικά πεδία υψηλής θερµοκρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικά πεδία εθνικού
ενδιαφέροντος.
β. Τα χαρακτηρισµένα, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, ως βεβαιωµένα ή πιθανά πεδία χαµηλής θερµοκρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης χαρακτηρισµού και υπαγωγής κατά την παράγραφο 4 του άρθρου
2, ήδη χαρακτηρισµένων και µισθωµένων πεδίων, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του ανώτατου ορίου της θερµοκρασίας, 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 µισθωτικών δικαιωµάτων, για την οποία εφαρµόζεται και το άρθρο 10. Όπου στις σχετικές συµβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται γεωθερµικό δυναµικό υψηλής ή
µέσης ή χαµηλής ενθαλπίας νοείται γεωθερµικό δυναµικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Αντίστοιχα,
όπου αναφέρεται γεωθερµικό δυναµικό χαµηλής θερµοκρασίας νοείται ως γεωθερµικό δυναµικό πεδίου τοπικού
ενδιαφέροντος.
3. Υφιστάµενες συµβάσεις έρευνας και διαχείρισης,
αρµοδιότητας συντονιστή αποκεντρωµένης διοίκησης,
µετατρέπονται σε συµβάσεις έρευνας ή έρευνας και εκµετάλλευσης, αντίστοιχα, αν ο µισθωτής δεν ασκεί το δικαίωµα διαχείρισης, ή αν εντοπιστεί γεωθερµικό δυναµικό µεγαλύτερο από το αναφερόµενο στη σύµβαση.
Η οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση οφείλει να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για τη µετατροπή των συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου µέσα σε έναν (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ή από
την περιέλευση σε αυτήν των στοιχείων για τον εντοπισµό γεωθερµικού δυναµικού µεγαλύτερου του αναφερόµενου στη σύµβαση.
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Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται η παράγραφος 10 του
άρθρου 5.
Σε περίπτωση µη µετατροπής της σύµβασης κατά τα ανωτέρω, ο µισθωτής οφείλει, µέσα σε ένα (1) έτος από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄.
4. Οποιαδήποτε επέκταση δικαιώµατος, πέρα από τα
προβλεπόµενα στις υφιστάµενες συµβάσεις, είναι δυνατή µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος
και εφόσον δεν παραβλάπτεται η βιωσιµότητα της διαχείρισης ευρύτερου ή γειτονικού γεωθερµικού πεδίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 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 τίθενται περιορισµοί ακόµη και της έκτασης πεδίων της παραγράφου 1, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος.
6. Όποιος, µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος
νόµου, διαθέτει ενεργό σηµείο υδροληψίας ή λήψης ενέργειας, εντός γεωθερµικών πεδίων που έχουν θερµοκρασία 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 παρόντος νόµου, στον συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκησης, προκειµένου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης και
εποµένως να αποκτήσει δικαίωµα εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού.
7. Όποιος, µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος
νόµου, εκµεταλλεύεται αναγνωρισµένο ιαµατικό φυσικό
πόρο και αξιοποιεί το διαθέσιµο γεωθερµικό δυναµικό, όπως αυτό αναφέρεται στην σχετική απόφαση αναγνώρισης, για τις εγκαταστάσεις του, οφείλει να το γνωστοποιήσει, µέσω σχετικής αίτησης, µέσα σε δώδεκα (12)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στον
συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκησης, προκειµένου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης και εποµένως να αποκτήσει δικαίωµα εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού.
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 προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Μέρους 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 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 ή ηφαιστειακοί λίθοι που έχουν 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 αντικαθίσταται 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 αναζωογόνησης, 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 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος διανοµής ιαµατικών φυσικών 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 παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Για την αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαµατικού,
που βρίσκεται εντός χαρακτηρισµένου γεωθερµικού πεδίου, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 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 Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ως προς τη
διαθέσιµη παροχή και θερµοκρασία. Οι εισηγήσεις της
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του Συντονιστή υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός ενός (1) µηνός
από την παραλαβή του αιτήµατος προς εισήγηση, αλλιώς θεωρούνται θετικές. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης αναγνώρισης, καθώς και στις εκκρεµείς διαδικασίες αναγνώρισης, ως προς τη διαθέσιµη παροχή και θερµοκρασία.»
6. Στο άρθρο 5 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Προκειµένου να αναγνωριστεί χαρακτηρισµένο γεωθερµικό δυναµικό ή µέρος του ως ιαµατικός φυσικός
πόρος κατά πρωτεύουσα χρήση, προϋποτίθεται, επιπλέον των όσων ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, σαφής
και πλήρως αιτιολογηµένος καθορισµός της απαιτούµενης ποσότητας και θερµοκρασίας στην πράξη αναγνώρισης.»
7. Στο άρθρο 6 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Από τον νόµο αυτόν δεν θίγονται θέµατα κυριότητας 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 Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας γεωλόγου ή κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας µεταλλειολόγου 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 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 3175/2003
(A΄ 207).
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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
την επωνυµία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 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 από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Αρχής ορίζεται το
διακριτικό σύµβολο που αυτή θα χρησιµοποιεί.
2. Σκοπός της Αρχής είναι η διερεύνηση και η επιστηµονική παρακολούθηση γεωλογικών και µεταλλευτικών
ζητηµάτων για λογαριασµό του Δηµοσίου, η εκπόνηση
µελετών και η παροχή γνωµοδοτήσεων και γνωµατεύσεων προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου σε θέµατα γεωεπιστηµών, γεωλογικών κινδύνων,
γεωπεριβάλλοντος, ενέργειας, µεταλλευτικής και άλλων συναφών αντικείµενων, η γεωλογική, υδρογεωλογική και µεταλλευτική έρευνα της Χώρας και η µελέτη αξιοποίησης του υπόγειου πλούτου της, καθώς και η άσκηση ελεγκτικών και ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων.
Άρθρο 26
Αρµοδιότητες
1. Η Αρχή είναι αρµόδια για:
α) τη βασική έρευνα της γεωλογικής δοµής και του γεωδυναµικού καθεστώτος της Ελλάδας,
β) τη χαρτογραφική αποτύπωση της γεωλογικής δοµής τόσο του χερσαίου, όσο και του υποθαλάσσιου τµήµατος 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 υλών,
στ) τις έρευνες και τις µελέτες για ραδιενεργά µεταλλεύµατα και ακτινοβολία πετρωµάτων,
ζ) τις εφαρµοσµένες ορυκτολογικές, πετρολογικές,
γεωχηµικές και περιβαλλοντικές µελέτες,
η) τις µελέτες τεχνολογικών και περιβαλλοντικών εφαρµογών ορυκτών πρώτων υλών και των παραπροϊόντων τους, καθώς και τις τεχνικο-οικονοµικές µελέτες εµπλουτισµού µεταλλευµάτων,
θ) την έρευνα για τη διατήρηση του πλούτου και της
ποικιλίας της ελληνικής γεωλογικής- γεωµορφολογικής
κληρονοµιάς, συµπεριλαµβανοµένων των γεωαρχαιολογικών ερευνών,
ι) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και
µελέτες,

ια) τις γεωφυσικές έρευνες για την αποτύπωση 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,
ιβ) τις υδρογεωλογικές – υδρολογικές µελέτες και ελέγχους,
ιγ) τις αναλύσεις κάθε είδους γεωλογικών και µεταλλευτικών δειγµάτων, δειγµάτων νερών, στερεών καυσίµων, ορυκτών πρώτων υλών και αερίων,
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, εφόσον του ζητηθεί από το αρµόδιο κατά
περίπτωση Υπουργείο, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Για τους ελέγχους αυτούς η
Αρχή πληροί τις προϋποθέσεις των διαπιστευµένων φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης ή των «αναγνωρισµένων 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 διαχειριστικών 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 σηµείων, 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 επικινδυνότητας, καθώς και την εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης των γεωκινδύνων, σε επίπεδο εδαφικής περιφέρειας 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 Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία για τη συλλογή στοιχείων, την αρχειοθέτηση και τον έλεγχο των υδροσηµείων
της Χώρας,
κβ) την παροχή υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Σχεδιασµού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού
Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κγ) την παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, στη Διεύθυνση Κλιµατικής Αλλαγής, στο Συντονιστικό Γραφείο
Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών, στον Οργανισµό Αντισεισµικής Προστασίας και στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας,
κδ) την παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους υδρογονάνθρακες στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. και σε κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία,
κε) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραµµατεία
Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επίλυση προβληµάτων, που σχετίζονται µε τη µεταλλευτική δραστηριότητα,
κστ) την τήρηση δηµόσιου αρχείου αποθήκευσης και
συντήρησης πυρήνων γεωτρήσεων,
κζ) την παροχή γνωµοδοτήσεων στην αρµόδια υπηρεσία 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 Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 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
λατοµικά θέµατα, σύµφωνα µε τους νόµους 274/1976
(A΄ 50) και 4512/2018 (A΄ 5) και τα νοµοθετικά διατάγµατα 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 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,
λ) την παροχή γνωµοδοτήσεων για την αδειοδότηση
γεωεπιστηµονικών ερευνών στον Ελλαδικό χώρο, σύµφωνα µε την 846/10.2.1973 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Πολιτισµού και Επιστηµών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδόθηκε, σύµφωνα 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 φορέων του ν. 3882/2010 (A΄ 166),
λβ) την ίδρυση και τη λειτουργία εργαστηρίων που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για
τις ανάγκες των ανωτέρω µελετών,
λγ) την έκδοση και την πώληση γεωλογικών και αντίστοιχων µε τις αρµοδιότητες της Αρχής θεµατικών χαρτών. 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 από σύµφωνη γνώµη του Κοµβικού Σηµείου Επαφής του
άρθρου 19 του ίδιου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος 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 ελέγχων. Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται δωρεάν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε µνηµόνιο συνεργασίας µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού,
λε) την άσκηση δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, 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 από το διοικητικό συµβούλιο.

2. Το Δηµόσιο, οι δηµόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τα
επιχορηγούµενα ή χρηµατοδοτούµενα, αµέσως ή εµµέσως, από το Δηµόσιο, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να χρησιµοποιούν ως τεχνικό σύµβουλο την Αρχή
και να αξιοποιούν µελέτες της και στοιχεία, ιδίως εφόσον έχουν ανάγκες υπηρεσιών συµβούλου, για θέµατα
που έχουν σχέση µε γεωλογικά, ενεργειακά, κοιτασµατολογικά, 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 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) και, σύµφωνα
µε τον ν. 3882/2010.
4. Η Αρχή αξιοποιεί κάθε χρήσιµο στοιχείο και συνεργάζεται µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία τη συνδράµουν στην παροχή στοιχείων ή πληροφοριών χρήσιµων για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
µπορεί να εξειδικεύονται οι όροι συνεργασίας της µε άλλους φορείς ή υπηρεσίες, σε όλα τα αντικείµενά της.
6. Εφευρέσεις ή ευρεσιτεχνίες, δεδοµένα και µελέτες,
που γίνονται από το υπαλληλικό ή επιστηµονικό προσωπικό 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 Ενέργειας ορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία επιτροπής εντός της Αρχής, αρµόδιας για τους χάρτες
γεωεπιστηµονικών θεµάτων.
8. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ),
εφεξής νοείται η Αρχή.
Άρθρο 27
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης της Αρχής είναι το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.), ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές.
Άρθρο 28
Διοικητικό συµβούλιο - επιλογή - διορισµός - κωλύµατα
διορισµού - ασυµβίβαστα - κωλύµατα συµφερόντων υποχρεώσεις - έκπτωση
1. Το διοικητικό συµβούλιο (Δ.Σ.) συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από επτά (7) µέλη ως εξής:
α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος πρέπει να είναι επιστήµονας κύρους σε γεωλογικά ή και µεταλλευτικά θέµατα,
β) τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής,
γ) τέσσερα (4) µέλη, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι πτυχιούχος Γεωλόγος και ένα διπλωµατούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχανικός ή Μηχανικός 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-
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ραγράφου 1 επιλέγονται και διορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ίδιουΥπουργού, µε τη διαδικασία του άρθρου 8 του ν.
4369/2016 (Α΄ 33) και η θητεία τους µπορεί να ανανεωθεί µία φορά.
Τα µέλη του Δ.Σ. της Αρχής παύονται από τα καθήκοντά τους, πριν από τη λήξη της θητείας τους, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016, καθώς και για άλλον σπουδαίο λόγο. Από την ιδιότητα του
µέλους του Δ.Σ. εκπίπτει αυτοδίκαια εκείνος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις, χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση του κωλύµατός
του στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Το µέλος του Δ.Σ. που παύεται ή εκπίπτει, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, αντικαθίσταται 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 ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. µεταξύ των υπαλλήλων της
Αρχής. Σε έκτακτες περιπτώσεις µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. µπορεί να ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα 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 µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος.
2. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος της Αρχής, στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, και για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος αυτού, την κατάρτιση, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και την υποβολή
προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της
παραγράφου 1 του άρθρου 50, την κατάρτιση και την υποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας του ετήσιου προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού της Αρχής, 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 Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της Αρχής, ύστερα από την οποία, το Δ.Σ. µπορεί να εισηγείται αιτιολογηµένα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την
παύση ή την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή ή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών για λόγους πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Το εγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα,
η ετήσια έκθεση πεπραγµένων και ο εγκεκριµένος ετήσιος προϋπολογισµός, απολογισµός και ισολογισµός της
Αρχής δηµοσιεύονται στον δικτυακό της τόπο.
3. Ειδικότερα, το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Γενικού 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 Ενέργειας για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του, που αφορά
την Αρχή,
γ) καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος 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 Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
ε) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους Κανονισµούς της παραγράφρου 8 του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 50,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί µε τον παρόντα στον Πρόεδρο της Αρχής ή
στον Γενικό Διευθυντή.
4. Το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, καταρτίζει τον προϋπολογισµό της Αρχής, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Αρµοδιότητες του Δ.Σ., που αφορούν κατηγορίες
πράξεων ή συγκεκριµένες πράξεις, µπορεί να µεταβιβάζονται σε άλλα όργανα της Αρχής, µε απόφαση του Δ.Σ..
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., εγκρίνεται Κανονισµός Λειτουργίας Διοικητικού Συµβουλίου. Κατά τα
λοιπά, για τη λειτουργία του Δ.Σ., εφαρµόζονται οι
διατάξεις 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 τηλεδιάσκεψης, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των µελών.
Άρθρο 30
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί
Διευθυντές της Αρχής - επιλογή διορισµός - αρµοδιότητες
1. Στην Αρχή συνιστάται θέση Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται, ύστερα από δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού 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 θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά.
3. Για τον διορισµό στη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτούνται τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
α) πτυχίο γεωλόγου ή δίπλωµα µηχανικού µεταλλείων-µεταλλουργού µηχανικού ή µηχανικού ορυκτών πόρων ή άλλο συναφές µε τα αντικείµενα της Αρχής πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής 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 ετών.
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 λειτουργία των υπηρεσιών, είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για
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την εύρυθµη λειτουργία τους και εκπροσωπεί δικαστικά
και εξώδικα την Αρχή.
Ειδικότερα είναι αρµόδιος για:
αα) τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων, την οργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη σύγκληση τακτικών συσκέψεων µε τους αρµόδιους προϊσταµένους, για την εύρυθµη λειτουργία της Αρχής,
ββ) την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών της Αρχής, για την καλύτερη λειτουργία τους,
γγ) την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών µονάδων 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 επιχειρησιακό πρόγραµµα της Αρχής, µε βάση τις γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ.,
ε) επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των
αποφάσεων του Δ.Σ.,
στ) είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό επιστηµονικών και διοικητικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τον
σκοπό και το εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και µεριµνά για την υλοποίησή τους,
ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και ετήσια λεπτοµερή έκθεση πεπραγµένων για τη δραστηριότητα της Αρχής και προτείνει τα
αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία
της,
η) υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισµού, απολογισµού 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 αρµοδιοτήτων του ή την ανάθεση δικαιώµατος υπογραφής
στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταµένους Διευθύνσεων, Τµηµάτων ή Γραφείων της Αρχής,
ιβ) αποφασίζει για τη συγκρότηση µόνιµων και έκτακτων επιτροπών, οµάδων εργασίας και οµάδων διοίκησης έργου (ΟΔΕ) για εκτέλεση εργασιών ειδικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τον σκοπό της Αρχής και τη δράση της. Στις επιτροπές και στις οµάδες εργασίας και ΟΔΕ 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 έκτακτων επιτροπών ή οµάδων εργασίας µπορεί να εποπτεύεται από µέλη του Δ.Σ. ή από Αναπληρωτές Γενικούς 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 Αναπληρωτή 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 αποδοχές 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 πρόσκλησης 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 ανανεωθεί µία φορά, και σε αυτούς καταβάλλεται το 80%
των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή.
8. Για τον διορισµό στις θέσεις των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών απαιτούνται τα εξής τουλάχιστον
προσόντα:
α) πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ)
της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συναφές µε την προκηρυχθείσα θέση,
β) µεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής ή δεκαετής εµπειρία, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
9. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών καθορίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 50.
10. Στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή συνιστώνται
τρεις (3) θέσεις ειδικών συµβούλων, που θα παρέχουν υπηρεσίες 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 εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9
του ν. 4354/2015,
β) µε απόσπαση για πλήρη απασχόληση στην Αρχή, από 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 ενδιαφεροµένου.
Η θητεία του προσωπικού της παρούσας λήγει αυτοδίκαια 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 σχετικά καθήκοντά τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών καθορίζονται 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-
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δες και Γραφεία.
2. Οι Διευθύνσεις συντονίζουν και ελέγχουν τις δραστηριότητες 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 (ΔΥΠΟΓΕ),
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 εξής, µη υπαγόµενες σε Διευθύνσεις, υπηρεσιακές µονάδες:
α. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενικών 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. υπάγεται 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 Χαρτογραφήσεων 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 Ελλάδας και των βάσεων δεδοµένων, που αφορούν την εφαρµοσµένη γεωλογική έρευνα µικρής και µεγάλης κλίµακας,
δ) τη διεξαγωγή βασικών και εφαρµοσµένων ερευνών
στα πεδία της γεωµορφολογίας, παλαιοντολογίας, ιζηµατολογίας, στρωµατογραφίας, µαγµατισµού, ηφαιστειότητας, νεοτεκτονικής, σεισµοτεκτονικής και φωτογεωλογίας-τηλεπισκόπησης,
ε) τις µελέτες αστικής και περιαστικής γεωλογίας,
στ) τις παράκτιες, υποθαλάσσιες και υπολίµνιες γεωλογικές χαρτογραφήσεις, τις µελέτες για τη θεµελίωση
θαλάσσιων τεχνικών έργων και τις έρευνες υποθαλάσσιων ιζηµάτων και κοιτασµάτων,
ζ) την ανάδειξη της γεωλογικής πολιτιστικής κληρονοµιάς (γεωδιαδροµές, γεωπάρκα),
η) την αδειοδότηση ακαδηµαϊκών γεωλογικών εργα-

σιών και την εξαγωγή γεωλογικών δειγµάτων στο εξωτερικό, σύµφωνα µε την 846/10.2.1973 απόφαση των Υπουργών 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 αρµοδιότητες:
α) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες τεχνικών έργων, γεωλογικής οικιστικής καταλληλότητας
και έργων αποκατάστασης τοπίου,
β) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές χαρτογραφήσεις,
γ) τις µελέτες και έρευνες καταστροφικών γεωλογικών φαινοµένων, όπως εδαφικών κινήσεων και παραµορφώσεων, καθώς και κατολισθήσεων, καθιζήσεων και εδαφικών υποχωρήσεων,
δ) τις σεισµογεωλογικές, µακροσεισµικές και µικροζωνικές µελέτες,
ε) την οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία Εργαστηρίου Εδαφοµηχανικής– Βραχοµηχανικής, που ανταποκρίνεται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, µε αντικείµενο τις δοκιµές και µετρήσεις πεδίου, καθώς και τον εργαστηριακό προσδιορισµό φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών εδαφών, πετρωµάτων και αδρανών υλικών,
στ) την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών πληροφοριών, όπως εδαφικών αστοχιών 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 αρµοδιότητες:
α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ερµηνεία µετρήσεων εφαρµοσµένης γεωφυσικής έρευνας,
β) την εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών και την εκπόνηση µελετών µε αντικείµενο τη µεταλλευτική, την υδρογεωλογική, τη γεωθερµική, τη γεωτεχνική έρευνα και
την περιβαλλοντική γεωλογία,
γ) την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την ενηµέρωση βάσεων γεωφυσικών δεδοµένων και τη σύνταξη σχετικών
χαρτών,
δ) τις γενικές και ειδικές γεωφυσικές χαρτογραφήσεις,
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 (ΔΥΠΟΓΕ) διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
1. Τµήµα Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ),
µε αρµοδιότητες:
α) τις µελέτες δίαιτας υπόγειων υδροφορέων, τις έρευνες εντοπισµού υπόγειων υδάτων και την εκπόνηση
ειδικών υδρογεωλογικών µελετών,
β) την κατάρτιση υδρογεωλογικών - υδροχηµικών χαρτών και την ανάπτυξη βάσεων υδρογεωλογικών δεδοµένων,
γ) την προσοµοίωση υπόγειων υδροφορέων,
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δ) την ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων,
ε) τις έρευνες και τις µελέτες ισοζυγίων υδρολογικών
λεκανών και την εκπόνηση υδρολογικών µελετών υδραυλικών έργων και γεωµορφολογικών µελετών,
στ) την ανάπτυξη βάσης δεδοµένων για ισοζύγια υδρολογικών 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 αβαθούς γεωθερµίας,
δ) την έρευνα της ηφαιστειότητας της Χώρας, καθώς
και τη µελέτη και την παρακολούθηση των ενεργών ηφαιστείων,
ε) την υδρογεωλογική έρευνα και τη µελέτη µεταλλικών, 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 αρµοδιότητες:
α) τις φυσικές και χηµικές δοκιµές και µετρήσεις υδατικών δειγµάτων, για τον προσδιορισµό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και των άλλων ειδικών παραµέτρων των πόσιµων, υπόγειων και επιφανειακών νερών,
καθώς και τη µικροβιολογική ανάλυση του πόσιµου νερού (νερά δικτύων ύδρευσης),
β) τη λειτουργία διαπιστευµένου Εργαστηρίου Ελέγχου 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 προδιαγραφών της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας και
της νοµοθεσίας τρίτων χωρών,
γ) τις φυσικές και χηµικές δοκιµές και µετρήσεις σε ορυκτές πρώτες ύλες (εδάφη, πετρώµατα, µεταλλεύµατα), προϊόντα µεταλλευτικής βιοµηχανίας, στερεά καύσιµα και βιοκαύσιµα, καθώς και τον προσδιορισµό των κύριων 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 παραπάνω αναλυτικά αντικείµενα,
ζ) τον σχεδιασµό της αντιµετώπισης των αναλυτικών
αναγκών της Αρχής και τον επιστηµονικό συντονισµό όλων των χηµικών εργαστηρίων του (κεντρικών και περιφερειακών 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 Έρευνας (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 δυναµικού της Χώρας, περιλαµβανοµένου του υπολογισµού των αποθεµάτων από δευτερογενείς πηγές, όπως
τα εξορυκτικά απόβλητα,
β) τις γνωµατεύσεις καταλληλότητας Ο.Π.Υ. σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσιακές µονάδες της Αρχής,
γ) τη συµµετοχή στις Επιτροπές καθορισµού λατοµικών περιοχών,
δ) την ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων ορυκτών πρώτων
υλών,
ε) την εκπόνηση µεταλλευτικών ερευνών για την αποτίµηση του δυναµικού κοιτασµάτων των ορυκτών πρώτων υλών και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους, καθώς και γεωστατιστικών µελετών για την αποτίµηση του δυναµικού ορυκτών πρώτων υλών και για
γεωλογικές εφαρµογές,
στ) την αναγνώριση και κοιτασµατολογική έρευνα και
µελέτη των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών µε οικονοµικό ενδιαφέρον,
ζ) την έρευνα και τη µελέτη µη ενεργειακών χρήσεων
των λιγνιτών,
η) την αναγνώριση και κοιτασµατολογική έρευνα ουρανίου, θορίου και συνοδών παραγενετικών µετάλλων,
όπως σπανίων γαιών,
θ) τη ραδιοπροστασία του πληθυσµού από την εκποµπή ακτινοβολιών «α», «β» και «γ»,
ι) την αξιολόγηση της συµβολής των ακτινοβολιών στη
γνώση της σεισµικής επικινδυνότητας περιοχών,
ια) την εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών και µελετών εκµετάλλευσης και αξιοποίησης κοιτασµάτων ορυκτών πόρων, καθώς και τη συµµετοχή σε περιβαλλοντικές µελέτες,
ιβ) τον συντονισµό και την υποστήριξη του ερευνητικού έργου της Αρχής σε µελέτες οικονοµοτεχνικής φύσης,
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 διακοσµητικά πετρώµατα,
ιδ) τη λειτουργία του διαπιστευµένου Εργαστηρίου Ενεργειακών Πρώτων Υλών µε αντικείµενο τις αναλύσεις
των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών (γαιάνθρακωντύρφης και ραδιενεργών).
2. Τµήµα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ), µε
αρµοδιότητες:
α) την εκπόνηση ορυκτολογικών και πετρογραφικών
µελετών πετρωµάτων, εδαφών, αδρανών και κάθε είδους φυσικών υλικών, καθώς και γεω-αρχαιολογικών αντικειµένων,
β) την πραγµατοποίηση εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων για την ύπαρξη επιβλαβών για την ανθρώπινη
υγεία στοιχείων ή ορυκτών στον αέρα,
γ) την επιµέλεια των µουσειακών συλλογών και του
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Μουσείου Ορυκτών και Πετρωµάτων της Αρχής,
δ) την οργάνωση και επιµέλεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων στις εγκαταστάσεις της Αρχής,
ε) την παροχή υπηρεσιών εξέτασης διαφόρων φυσικών και τεχνητών υλικών προς ιδιώτες, εταιρείες και οργανισµούς του Δηµοσίου, περιφέρειες και οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα για τα δοµικά υλικά
δηµοσίων έργων, η εξέταση γίνεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 158 του ν. 4412/2016 (A΄ 147), κατόπιν συµφωνίας µε το αρµόδιο Υπουργείο.
3. Τµήµα Γεωχηµείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ), µε αρµοδιότητες:
α) τις γεωχηµικές έρευνες και µελέτες κάθε είδους, µε
τη χρήση φυσικών υλικών, όπως ποτάµιων και λιµναίων ιζηµάτων, εδάφους, µονοετών και πολυετών φυτών, πετρωµάτων, παρόχθιων και πληµµυρικών ιζηµάτων, σκόνης δρόµων και αιωρούµενων σωµατιδίων,
β) την ανάπτυξη βάσεων γεωχηµικών δεδοµένων και
τη σύνταξη γεωχηµικών πολυστοιχειακών χαρτών ποικίλης κλίµακας, καθώς και ατλάντων,
γ) την υποστήριξη ερευνητικών έργων για την αναζήτηση και τον εντοπισµό Ο.Π.Υ.,
δ) τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδαφος 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 Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ), µε αρµοδιότητες:
α) τις δοκιµές και µελέτες εµπλουτισµού και µεταλλουργικής επεξεργασίας κάθε είδους Ο.Π.Υ., σε εργαστηριακή και ηµι-βιοµηχανική κλίµακα, για την ανάπτυξη
διαγραµµάτων ροής επεξεργασίας και τη συµµετοχή
στην εκπόνηση σχετικών οικονοµοτεχνικών µελετών,
β) τη µελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων εξορυκτικών αποβλήτων ή και παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και τη διερεύνηση
της δυνατότητας αξιοποίησής τους για την ανάκτηση
χρήσιµων συστατικών ή την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων, µέσω της ανάπτυξης κατάλληλων µεθοδολογιών,
καθώς και τη συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας για τη διαχείρισή τους,
γ) την εκτέλεση δοκιµών ελέγχου τοξικότητας στερεών αποβλήτων και λασπών σε διαπιστευµένο Εργαστήριο Ελέγχου Τοξικότητας Στερεών Αποβλήτων,
δ) την υποστήριξη του ερευνητικού έργου άλλων υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής σε εργασίες επεξεργασίας και προετοιµασίας δειγµάτων κάθε είδους Ο.Π.Υ.,
ε) τη συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών ρύπανσης από βιοµηχανική δραστηριότητα σε στερεά δείγµατα,
στ) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους µε την εκτέλεση
δοκιµών και µετρήσεων στο αντικείµενο της αρµοδιότητας του Τµήµατος,
ζ) τις δοκιµές, έρευνες και µελέτες γεωµικροβιολογίας σε γεωλογικά και µεταλλευτικά δείγµατα.
5. Τµήµα Γνωµοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων,
µε αντικείµενο την άσκηση των γνωµοδοτικών και ελεγκτικών αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τους νόµους
274/1976 (A΄ 50) και 4512/2018 (A΄ 5) και τα νοµοθετικά
διατάγµατα 4433/1964 (A΄ 219) και του 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) διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
1. Τµήµα Μηχανικών-Κτηριακών Υποδοµών και Εκτέλεσης Έργων (ΤΥΠΕΚΕ), µε αρµοδιότητες:
α) τη διάθεση και βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάµενου µηχανικού εξοπλισµού (γεωτρύπανα, αυτοκίνητα),
τεχνικών υλικών και ανταλλακτικών και τον προγραµµατισµό της προµήθειας νέου µηχανικού εξοπλισµού, σε
συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες κατά περίπτωση
υπηρεσιακές µονάδες,
β) τη συντήρηση των κτιρίων και ηλεκτροµηχανολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων της Αρχής, την εκτέλεση
συναφών τεχνικών εργασιών και τη µέριµνα για τα σχετικά θέµατα,
γ) την επισκευή και συντήρηση του υφιστάµενου µηχανικού εξοπλισµού της Αρχής, τεχνικών υλικών και ανταλλακτικών,
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 πεδίου της Αρχής, όπως γεωτρήσεων, στοών και επιφανειακών εκσκαφών, για την υποστήριξη των ερευνών των
κεντρικών υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής,
στ) τον συντονισµό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των τεχνικών ερευνητικών έργων που ανατίθενται
στις περιφερειακές µονάδες.
ζ) την οργάνωση και εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών.
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 συντονισµό της επιχειρησιακής δράσης και των έργων της
Αρχής, σε άµεση συνεργασία µε τις επιµέρους υπηρεσιακές µονάδες, την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των σχεδίων δράσης και των έργων της Αρχής,
για την τήρηση των διαχειριστικών απαιτήσεων των σχετικών προγραµµάτων, τη βέλτιστη χρήση πόρων, τη διασφάλιση 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 ερευνητικού έργου της Αρχής, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ’ ύλην υπηρεσιακές µονάδες,
δ) τη συνεργασία µε το αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο, τις διαχειριστικές αρχές και τους διεθνείς οργανισµούς,
ε) την παρακολούθηση των προκηρύξεων και προσκλήσεων για την εκπόνηση µελετών και έργων, αρµοδιότητας της Αρχής,
στ) την εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου προβολής
του έργου της Αρχής, σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες
αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες, και την ανάπτυξη και ε-
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ξυπηρέτηση των διεθνών συνεργασιών της Αρχής,
ζ) την κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης 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 Δηµόσιων Σχέσεων.
3. Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε αρµοδιότητες:
α) την κατάρτιση ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Αρχή, τόσο σε επίπεδο λογισµικού και εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών παγκόσµιου ιστού (Webservices), για τον προσδιορισµό των
αναγκών της Αρχής,
β) τον σχεδιασµό, καθώς και τη διαχείριση και τη συντήρηση των υποδοµών ΤΠΕ της Αρχής και των τροποποιήσεων του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος 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 υπηρεσιακές 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 συµβάσεις,
στ) την ανάπτυξη υπηρεσιών παγκόσµιου ιστού (Webservices) για την παροχή στοιχείων στις αρµόδιες εποπτικές και ελεγκτικές αρχές των συγχρηµατοδοτούµενων έργων,
ζ) τη δηµιουργία πλατφόρµας ηλεκτρονικών υπηρεσιών (mapservices) για τη διαχείριση των ανοικτών δεδοµένων της Αρχής,
η) τη δηµιουργία και διαχείριση πλατφόρµας ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ένταξη της Αρχής στην υποδοµή 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 αρµοδιότητες:
α) τον οικονοµικό προγραµµατισµό και την κατάρτιση
του ετήσιου οικονοµικού προϋπολογισµού, απολογισµού, ισολογισµού και λοιπών οικονοµικών καταστάσεων,
β) τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, µε βάση πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά, και την έκδοση των
χρηµατικών ενταλµάτων,
γ) την ταµειακή διαχείριση και τα συστήµατα πληρωµών,
δ) τη λογιστική παρακολούθηση, την κοστολόγηση και

τη διενέργεια των διαγωνισµών και των άλλων διαδικασιών 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 αναλώσιµων υλικών της Αρχής,
η) την οικονοµική διαχείριση της βιβλιοθήκης και των
αεροφωτογραφιών,
θ) την παροχή υποστήριξης στις διαχειρίσεις των περιφερειακών µονάδων και τη συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία και φορείς και την παροχή σχετικών πληροφοριών.
2. Τµήµα Διοικητικών Υπηρεσιών και Μισθοδοσίας
(ΔΥΜ), µε αρµοδιότητες:
α) τον σχεδιασµό και διαχείριση εφαρµογής συστηµάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων,
β) την κατάρτιση και υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής αναλυτικής κατάστασης µισθοδοσίας του προσωπικού,
γ) την προκήρυξη διαγωνισµών για τον διορισµό υπαλλήλων,
δ) τη διοικητική υποστήριξη και µέριµνα.
3. Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας και Πρόληψης, µε
αρµοδιότητα τον χειρισµό θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας 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 περιπτώσεων ιη΄και ιθ΄ του άρθρου 26 σχετικά µε τους γεωλογικούς κινδύνους, καθώς και κάθε άλλη συναφή αρµοδιότητα.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών
Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιµετώπισης
Φυσικών Κινδύνων (ΦΥΚ), µε αρµοδιότητα τους γεωλογικούς κινδύνους, τα κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαινόµενα, 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 κινδύνους στο έδαφος και στο υπέδαφος, καθώς και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από βιοµηχανικά ατυχήµατα, ακτινοβολίες, από ραδιενεργά µεταλλεύµατα και ορυκτά, από βιολογικές και εν γένει ανθρωπογενείς καταστροφές.
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 Γενικών Διευθυντών, σε επίπεδο Τµήµατος, µε αρµοδιότητες

20
τη διοικητική, επιστηµονική και γραµµατειακή υποστήριξη και τις δηµόσιες σχέσεις του Γενικού Διευθυντή και
των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, καθώς και την
προβολή του έργου της Αρχής σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Αρχής.
2. Νοµική Υπηρεσία, σε επίπεδο Διεύθυνσης, µε αρµοδιότητα τη νοµική εκπροσώπηση και τον χειρισµό των
νοµικών θεµάτων από την εν γένει δραστηριότητα της
Αρχής και, συγκεκριµένα, την παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων, τον νοµικό έλεγχο των προκηρύξεων και των συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, την παράσταση της Αρχής ενώπιον
των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών σε προδικαστικές και ενδικοφανείς διαδικασίες, καθώς και την ανάθεση υποθέσεων και νοµικών έργων, που δεν µπορεί να
διεκπεραιωθούν από το προσωπικό της, σε τρίτους συνεργαζόµενους δικηγόρους. Στη Νοµική Υπηρεσία λειτουργεί Τµήµα Δικαστικού, στο οποίο προΐσταται δικηγόρος που προσλαµβάνεται µε απόφαση του Δ.Σ., για τη
διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων της Αρχής. Στη
Νοµική Υπηρεσία µπορεί να υπηρετούν έως δύο (2) ασκούµενοι δικηγόροι.
3. Περιφερειακές µονάδες, σε επίπεδο Τµήµατος, µε
αντικείµενο την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αρχής
στην εδαφική περιφέρεια που ορίζει το Δ.Σ., σε συνεργασία µε όλες τις κεντρικές υπηρεσίες της Αρχής. Οι περιφερειακές 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 τηρούνται οι σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Γενικού Διευθυντή και οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου.
4. Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων, µε αρµοδιότητα τις δηµόσιες 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 Τµήµατος, µε τις εξής αρµοδιότητες:
α) τον οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο των δηµοσίων υπολόγων και δηµοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται 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 περιουσίας της Αρχής, µε την εξακρίβωση του ενεργητικού
και παθητικού και του µισθολογικού κόστους, για τον εντοπισµό ενδεχόµενων φαινοµένων κακοδιοίκησης και
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο µέλλον,
γ) την αξιολόγηση της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των διοικητικοοικονο-

µικών λειτουργιών της Αρχής βάσει της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
δ) τη δηµιουργία και τον έλεγχο επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου των τεχνικών, διοικητικών
και οικονοµικών λειτουργιών της Αρχής και την εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
ε) την εφαρµογή της πολιτικής της Αρχής για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την κατάρτιση
και την επικαιροποίηση του Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας,
στ) την επιµέλεια της εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας ISO από την Αρχή,
ζ) τον έλεγχο πληροφοριακών συστηµάτων των διοικητικών και οικονοµικών λειτουργιών,
η) τον έλεγχο εφαρµογής από το προσωπικό των κανόνων δικαίου, του Κανονισµών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της Διοίκησης και των Διευθύνσεων 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 µονάδες της Αρχής,
ια) την έγγραφη ενηµέρωση του Δ.Σ. και του Γενικού
Διευθυντή για τους ελέγχους που διενεργεί τουλάχιστον µία (1) φορά κάθε τρίµηνο και την υποβολή προτάσεων.
Άρθρο 39
Γραµµατεία Διοικητικού Συµβουλίου
1. Υπό την εποπτεία του Προέδρου λειτουργεί Γραµµατεία Διοικητικού Συµβουλίου µε αρµοδιότητα και ευθύνη 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 γραφείου 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 υποστηρίζεται από συλλογικά όργανα οριζόντιου συντονισµού
και ολοκλήρωσης, τα οποία είναι τα εξής:
α. Τεχνική Επιτροπή.
Η Τεχνική Επιτροπή είναι επταµελές όργανο, που αποτελείται 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 Επιτροπή προεδρεύει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Έργων. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί σε θέµατα που προβλέπονται από τους Κανονισµούς της Αρχής ή που ανατίθενται 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 Επιστηµονικό 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 καθήκοντα Προέδρου του Επιστηµονικού Συµβουλίου, τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων και συντάσσονται γραπτές γνωµοδοτήσεις. Η θητεία του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.
γ. Οµάδες Διοίκησης Έργων.
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή του αρµόδιου Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή είναι δυνατή η σύσταση,
λειτουργία και στελέχωση Οµάδων Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ), ως οριζόντιων δοµών οργάνωσης της Αρχής. Οι ΟΔΕ αναλαµβάνουν την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων
ή προγραµµάτων και συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες
της Αρχής. Στις ΟΔΕ συµµετέχουν εργαζόµενοι της Αρχής 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, αποφασίζει για κάθε θέµα που προκύπτει από τη λειτουργία, την οργάνωση, τη διάρθρωση και την κατανοµή των
αρµοδιοτήτων των υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής.
Με απόφαση του Δ.Σ. ιδρύονται, λειτουργούν και καταργούνται 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, εκτός από αυτές του άρθρου 26, καθώς και να τροποποιείται η διοικητική διάρθρωση της Αρχής, καθώς και να καταργούνται, 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 συνιστώνται διακόσιες είκοσι (220) οργανικές θέσεις προσωπικού δηµοσίου δικαίου και πέντε (5) θέσεις µε σχέση
έµµισθης εντολής.
2. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού κατατάσσονται, ανά κατηγορία, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις εκατόν είκοσι έξι (126),
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις
έντεκα (11),

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις πενήντα επτά (57),
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις
είκοσι έξι (26),
3. Οι θέσεις µε σχέση έµµισθης εντολής κατατάσσονται 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 κατανέµονται στις υπηρεσιακές µονάδες της κεντρικής υπηρεσίας και στις περιφερειακές µονάδες της Αρχής, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού και καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες αυτών. Με απόφαση του Δ.Σ. της
Αρχής µπορεί να ανακατανέµονται µεταξύ των υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής οι θέσεις του προσωπικού.
5. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
6. Για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών ή παροδικών αναγκών µπορεί να προσλαµβάνεται προσωπικό µε σχέση
εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου, σύµφωνα 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 κλιµάκια του προσωπικού της Αρχής, που καταλαµβάνει τις
οργανικές θέσεις του άρθρου 43, εφαρµόζονται τα άρθρα 7 έως και 34 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για τη βαθµολογική εξέλιξη του προσωπικού εφαρµόζονται τα άρθρα 80 έως 83 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών 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 υπηρεσιακές ανάγκες, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
των υπαλλήλων και τις ειδικότητες των υπαλλήλων.
2. Θέµατα συνδεόµενα µε ζητήµατα άσκησης καθηκόντων 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 Αρχής επιλέγονται µε τη διαδικασία και τα κριτήρια των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Γενικοί 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-
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Άρθρο 48
Οικονοµική και λογιστική διαχείριση

νων της Νοµικής Υπηρεσίας και του Τµήµατος Δικαστικού γίνεται, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δικηγόρων, απευθείας µε απόφαση του Δ.Σ.. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για κάθε θέση της Νοµικής
Υπηρεσίας.
3. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας ορίζονται τα αναγκαία προσόντα και οι ειδικότητες για κάθε
θέση Προϊσταµένου της Αρχής, στα οποία περιλαµβάνονται εµπειρία σε σχέση µε το αντικείµενο της Αρχής, καθώς επίσης και γνωστική εξειδίκευση σε συναφή τοµέα.

1. Η οικονοµική διαχείριση γίνεται, σύµφωνα µε τον
ν. 4270/2014, ενώ η λογιστική διαχείριση γίνεται, σύµφωνα 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 διαχείρισης της Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

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

Άρθρο 47
Πόροι αρχής

1. Συνιστάται και λειτουργεί στην Αρχή, Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), µε σκοπό την
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.
2. Για τα θέµατα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. ισχύουν αναλόγως 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 ορίζονται σχετικώς, τα θέµατα λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Λ.Κ.Ε..
3. Στον ΕΛ.Κ.Ε. µπορούν να εντάσσονται τα κονδύλια
των εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων που αναλαµβάνει 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.

1. Πόροι της Αρχής είναι:
α) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό 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 συγχρηµατοδοτούνται 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 εσόδων και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών ερευνητικών και λειτουργικών της Αρχής.
2. Οι πόροι των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 διατίθενται αποκλειστικά για τον ειδικό σκοπό δηµόσιας ωφέλειας της παροχής συνεχών και αδιάλειπτων
γεωλογικών υπηρεσιών από την Αρχή προς το Κράτος,
ανήκουν στη δηµόσια περιουσία και είναι ακατάσχετοι από 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 θεωρούνται ιδιωτική περιουσία της Αρχής.
5. Οι αµοιβές, που εισπράττονται από φορείς του δηµοσίου για την εκτέλεση έργων δηµόσιας ωφέλειας, στο
πλαίσιο αρµοδιοτήτων της Αρχής, δεν αποτελούν ιδιωτικούς 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 ατελειών, καθώς και των ουσιαστικών και δικονοµικών προνοµίων του Δηµοσίου, µε την εξαίρεση των υποχρεώσεων
των Ν.Π.Δ.Δ. µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία.

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 από εισήγηση του Δ.Σ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της Αρχής,
µπορεί να εγκρίνεται Κανονισµός Οικονοµικών και Κανονισµός Λειτουργίας Δ.Σ. για την εξειδίκευση ειδικότερων τεχνικών ζητηµάτων δράσης των οργάνων της Αρχής 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 επωνυµία «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΙΓΜΕ), το οποίο ιδρύθηκε µε τον ν. 272/1976
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(A΄ 50), λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση από την έναρξη ισχύος 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 Ενέργειας 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 Υπουργείου Οικονοµικών, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή άλλης έγκρισης. Από τη µεταβίβαση στο Υπουργείο Οικονοµικών εξαιρούνται τα εξής περιουσιακά στοιχεία, τα οποία παραµένουν στο ΙΓΜΕ υπό εκκαθάριση:
α) το ακίνητο που βρίσκεται στον Δήµο Παιανίας Αττικής, στο 1ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Μαρκοπούλου,
β) οι απαιτήσεις του ΙΓΜΕ έναντι ιδιωτών από την εκτέλεση έργων.
Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ
στο Υπουργείο Οικονοµικών και κάθε άλλη πράξη που
συνδέεται µ’ αυτήν, απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώµατα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.
4. Ο εκκαθαριστής προβαίνει σε απογραφή του συνόλου της κινητής περιουσίας, περιλαµβανοµένων σηµάτων και πνευµατικών και κάθε άλλου είδους δικαιωµάτων, και της ακίνητης περιουσίας που µεταβιβάστηκε στο
Υπουργείο Οικονοµικών. Το σύνολο της περιουσίας αποτιµάται από επιτροπή που συγκροτείται µε κοινή απόφαση 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 ισόποσο της αξίας της περιουσίας αυτής, το οποίο, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να συµψηφίζεται
µε απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου κατά του υπό εκκαθάριση Ινστιτούτου.
5. Η χρήση και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ που µεταβιβάζονται στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονοµικών ανήκει στην Αρχή χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, η οποία και αναλαµβάνει τη
φύλαξη και τη συντήρησή τους.
6. Οι εκκρεµείς δίκες του ΙΓΜΕ που έχουν προσδιοριστεί και η δικάσιµός τους έχει οριστεί µέσα σε τρεις (3)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναβάλλονται υποχρεωτικά από το αρµόδιο δικαστήριο και συνεχίζονται από τον εκκαθαριστή µέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης χωρίς καµία άλλη διατύπωση.
Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι τη συγκρότηση του πρώτου Δ.Σ. και τον διορισµό Γενικού Διευθυντή της Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 28 και την παράγραφο 2 του άρθρου 30, τις αρµοδιότητές τους ασκούν αντίστοιχα το Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ. Μέχρι τον διορισµό Αναπληρωτή Γενικού 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 απόφαση 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 αποζηµιώσεις 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 Διευθυντών της παραγράφου 8 του άρθρου 30, ορίζεται αµοιβή
που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αµοιβής του Γενικού Διευθυντή της ως άνω απόφασης, για
την αµοιβή του Προέδρου της παραγράφου 7 του άρθρου 29, ορίζεται αµοιβή που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) της αµοιβής του Γενικού Διευθυντή 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, αυτοδικαίως στην Αρχή και καταλαµβάνει θέσεις µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται µε τον παρόντα και είναι αντιστοίχων κατηγοριών 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 Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Για την κατάταξη, αναγνωρίζεται και λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού, όπως
είχε θεµελιωθεί στο ΙΓΜΕ µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για τη µεταφορά και κατάταξη δεν απαιτούνται 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 δηµοσίευση 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 υποχρεωτικά 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 µεταφέρεται στην Αρχή και καταλαµβάνει την οργανική θέση του
Νοµικού Συµβούλου της Αρχής.
Προσωπικό του ΙΓΜΕ µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου και προσωπικό που
απασχολείται στο ΙΓΜΕ µέσω εθνικών προγραµµάτων απασχόλησης ή χρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων µεταφέρεται αυτοδικαίως στην Αρχή και συνεχίζει να εργάζεται σε αυτήν µέχρι τη λήξη της σύµβασής του και µε τους όρους
της. Μέχρι τη σύσταση στην Αρχή υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων, σύµφωνα µε τα άρθρα 146Β και
159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι υπάλληλοι της Αρχής υπάγονται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι την επιλογή προϊσταµένων, σύµφωνα
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µε την παράγραφο 1 του άρθρου 46, επιλέγονται και τοποθετούνται στις οργανικές µονάδες της Αρχής προσωρινοί 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
προϋπολογισµού, καθώς και η αναγνώριση, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωµής των δαπανών της Αρχής µετά
την έναρξη λειτουργίας της γίνεται, σύµφωνα µε τις αναλόγως προς το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ισχύουσες 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 προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
το έτος 2019 χρησιµοποιείται, χωρίς καµία άλλη διατύπωση, 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 δικαιούχος των 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.
6. Οι πάσης φύσης νοµικές και οικονοµικές δεσµεύσεις, που απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, στις οποίες το καταργούµενο 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 λογαριασµών του καταργούµενου ΙΓΜΕ, καθώς και το αδιάθετο 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, εφόσον το µεταφερόµενο προσωπικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, υπολείπεται σε αριθµό των
θέσεων που συστήνονται µε το άρθρο 43 και κατά τον αντίστοιχο αριθµό.
Με την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των µεταφερόµενων στην Αρχή υπαλλήλων, η αντίστοιχη θέση µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταργείται.
Με την µε οποιονδήποτε τρόπο κένωση θέσης των µεταφερόµενων στην Αρχή υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ
και ΥΕ, µετατρέπονται οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις
του άρθρου 43, σε θέσεις της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα, προσαυξάνοντας τις θέσεις των κατηγοριών
αυτών. Οι ανωτέρω µετατροπές 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.
10. Μέχρι την πλήρη στελέχωση της Νοµικής Υπηρεσίας της Αρχής, µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση νοµικών και δικηγορικών
υπηρεσιών σε συνεργαζόµενους δικηγόρους, κατά παρέκκλιση 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) προστίθενται 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 προϋποθέσεις:
α) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται: (αα) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο σε επιχείρηση που ασκεί
στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε 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 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 ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,
β) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν µέλη διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική 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 ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που ασκεί
στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε Διαχειριστή Δικτύ-
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ου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει
στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου.
2. Ειδικότερα, τα δικαιώµατα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1, περιλαµβάνουν:
α) την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου,
β) την εξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόµιµα την επιχείρηση,
γ) την κατοχή πλειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή
εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή της εταιρείας που έχει 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 λειτουργός του δηµόσιου τοµέα, δύο διαφορετικοί φορείς
του δηµόσιου τοµέα που ασκούν έλεγχο αφενός στο
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου και αφετέρου σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής
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.
4. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
και το προσωπικό τους υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεµύθειας, σύµφωνα µε το άρθρο 80Θ ως προς τις εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται
σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Οι πληροφορίες αυτές δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
δεν δικαιούνται να αποκτούν τον έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα άµεσα ή έµµεσα επί διαχωρισµένων 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 επιτρέπεται να παρεµποδίζεται να λάβει µέτρα για τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς να
θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 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 αίτηση 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 ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση
του υποψήφιου διαχειριστή. Η ΡΑΕ µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή, µέσα σε ορισµένη προθεσµία, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την υποβληθείσα αίτηση.
2. Η ΡΑΕ µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή να υποβάλει, µέσα σε προθεσµία που του τάσσει,
κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την τήρηση των
όρων πιστοποίησης και να ζητήσει µε αιτιολογηµένη απόφασή της τη λήψη µέτρων για τη συµµόρφωση του υποψήφιου διαχειριστή µε τους όρους αυτούς. Μετά τη
γνωστοποίηση από τον υποψήφιο διαχειριστή της συµµόρφωσής 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 τεσσάρων (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 αίτηση του διαχειριστή θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Η απόφαση της ΡΑΕ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αµελλητί στη ΡΑΕ κάθε
σχεδιαζόµενη συναλλαγή που καθιστά αναγκαία την επανεκτίµηση της συµµόρφωσής του στις διατάξεις του
άρθρου 80Ε.
5. Η ΡΑΕ τηρεί την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη
διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου.
Άρθρο 80Ζ
Υφιστάµενες συµµετοχές και δικαιώµατα
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 80Ε δεν εφαρµόζονται σε πρόσωπο ή πρόσωπα που, κατά την έναρξη
ισχύος των διατάξεων αυτών, κατέχουν ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώµατα ψήφου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει
στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου και ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα ή συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση να διαθέσουν τις µετοχές ή τα
δικαιώµατα ψήφου που κατέχουν, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
2.Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
µεταβιβάσουν τις µετοχές ή τα δικαιώµατα ψήφου που
κατέχουν σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, ο νέος κύριος πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 80Ε.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και ως προς τις µετοχές ή τα δικαιώµατα
ψήφου που αποκτώνται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
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ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό
της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου λόγω εταιρικών
πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που αποκτούν 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 ψήφου τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 πιστοποιούνται, 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 αποκτήσει, µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλα πρόσωπα, συµµετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να ενηµερώσει προηγουµένως
τη ΡΑΕ και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της
συµµετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάµενη συµµετοχή, ώστε η αναλογία
των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων
που, σύµφωνα µε τον ν. 4548/2018 (A΄ 104) µπορεί να εξοµοιωθούν 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 εκατό (50%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συµµετοχή.
2. Για τις συµµετοχές που αποκτώνται από νοµικά πρόσωπα, 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 Διανοµής Φυσικού Αερίου,
β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε µεταγενέστερη µεταβολή στην ταυτότητα
αυτών των φυσικών ή νοµικών προσώπων.
3. Μέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση 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, εξαιτίας της απόκτησης συµµετοχής στον Διαχωρισµένο
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, καθίσταται αναγκαία η επανεκτίµηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 80Ε,
γ) εναντιωθεί εφόσον η συµµετοχή συνεπάγεται την
απόκτηση άµεσου ή έµµεσου ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος σε Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου από επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προµήθειας
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας κατά παράβαση του άρθρου 80Ε.
4. Σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου, άµεσα ή έµµεσα,
ή αύξησης της συµµετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής 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 συµµετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας ή κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Αν αποκτηθεί η συµµετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάµενη 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 ταυτότητας του φυσικού ή νοµικού προσώπου που ελέγχει νοµικό πρόσωπο µε συµµετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου
Διανοµής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τη συµµετοχή του προσώπου. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης
της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάµενης συµµετοχής, 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 Διαχειριστές 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 µεροληπτική 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 απαραίτητες πληροφορίες για τον υγιή ανταγωνισµό, την ακώλυτη πρόσβαση στο δίκτυο και την αποτελεσµατική
λειτουργία της αγοράς. Η τήρηση της Αρχής της διαφάνειας δεν θίγει την υποχρέωση εχεµύθειας ως προς τις
εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
3. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών
στη ΡΑΕ, στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασµό Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου, είτε ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου 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, απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δηµόσια Αρχή τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως
εµπορικά ευαίσθητα και συνιστούν επιχειρηµατικό απόρρητο.
4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος 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 εταιρικούς µετασχηµατισµούς και 4548/2018 (A΄ 104) και του
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άρθρου 54 του ν. 4172/2013 (A΄ 167), µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 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 υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε., στις οποίες περιλαµβάνονται
κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω δραστηριότητες, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου
στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:
α) οι συµµετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ Α.Ε.),
β) η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των Δικτύων Διανοµής,
γ) η συµµετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στα διεθνή έργα. Για
τους σκοπούς του παρόντος ως διεθνή έργα νοούνται:
(αα) τα έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., στην οποία συµµετέχει άµεσα η ΔΕΠΑ
Α.Ε., 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 Α.Ε.
δια της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., και περιλαµβάνουν το
διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και
(γγ) τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο
της οποιασδήποτε άµεσης ή έµµεσης µελλοντικής συµµετοχής της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. 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 Α.Ε. 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 Αλεξανδρούπολη,
ε) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα
της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
στ) υφιστάµενα ή µελλοντικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά µε την ανάπτυξη, τον
σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων υποδοµής δικτύων
διανοµής συµπεριλαµβανοµένων σχετικών έργων συµπιεσµένου φυσικού αερίου ή µικρής κλίµακας ΥΦΑ.
3. Στο πλαίσιο της µερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε., η
οποία αποτελεί τη διασπώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το
άρθρο 56 του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς, µεταβιβάζει τον κλάδο υποδοµών σε νέα εταιρεία µε την επωνυµία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία
αποτελεί την επωφελούµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο.
4. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης του κλάδου υποδοµών, µέσω µερικής διάσπασης,
µετονοµάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και διατηρεί είτε
απευθείας είτε µέσω των θυγατρικών εταιρειών της, τις
εξής δραστηριότητες:

α) εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε µέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) µέσω των µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας της ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
β) προµήθεια φυσικού αερίου µέσω ή εκτός Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανοµής
Φυσικού Αερίου,
γ) εισαγωγή, προµήθεια και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
δ) ανεφοδιασµό οχηµάτων µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο µέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή µέσω συνεργαζόµενων 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 Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, 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 δραστηριότητας προµήθειας φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων ή µελλοντικών δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
5. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ A.E. µπορεί να ασκεί και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα µεταβιβάζεται στον κλάδο
υποδοµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή µε το σχέδιο
διάσπασης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση 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 εταιρικούς µετασχηµατισµούς.
7. Για τους σκοπούς της µερικής διάσπασης συντάσσεται από την υφιστάµενη ΔΕΠΑ Α.Ε. λογιστική κατάσταση
κλάδου που περιέχει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, συµπεριλαµβανοµένων των αποθεµατικών του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252) που αφορούν τον κλάδο υποδοµών, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου διάσπασης. Κατά τη σύνταξη της λογιστικής κατάστασης κλάδου και τη µεταβίβαση του κλάδου υποδοµών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. 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 αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Η
σύνταξη της έκθεσης διαπίστωσης ανατίθεται από το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ορκωτό ελεγκτή
λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
8. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
προσδιορίζεται µε βάση τη λογιστική αξία του καθαρού
ενεργητικού του µεταβιβαζόµενου διά της µερικής διάσπασης κλάδου υποδοµών, όπως αυτή προκύπτει από τη
λογιστική κατάσταση κλάδου. Το σχέδιο διάσπασης µπο-
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ρεί να ορίζει ότι µέρος της λογιστικής αξίας του καθαρού
ενεργητικού του µεταβιβαζόµενου κλάδου υποδοµών απεικονίζεται σε λογαριασµούς καθαρής θέσης (πλην του
µετοχικού κεφαλαίου) της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής
βάσης που δικαιολογούν τη σχετική απεικόνιση. Ως αντάλλαγµα για τον µεταβιβαζόµενο κλάδο υποδοµών εκδίδονται από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µετοχές αντίστοιχης ονοµαστικής αξίας, οι οποίες µε τη σύσταση της
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. παραδίδονται απευθείας στους
µετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε..
9. Η σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται 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 γένει από οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ
τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Για την εφαρµογή της ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία ενδέχεται να προκύψει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης µερικής διάσπασης και
µέχρι την ολοκλήρωσή της.
10. Η µεταβίβαση του κλάδου υποδοµών διά της µερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. διέπεται από τις εξής ειδικότερες ρυθµίσεις:
α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου
υποδοµών µεταβιβάζονται στην επωφελούµενη εταιρεία
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µε καθολική διαδοχή, σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 70
του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς. Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συµπεριλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως µε µόνη την καταχώριση της συµβολαιογραφικής 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 εγκρίσεις για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και εκείνων που
έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και
λοιπές κατά τις κείµενες διατάξεις απαιτούµενες καταχωρίσεις για τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων
έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ άµισθων και
έµµισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου, και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τέτοιων 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 διάσπασης στα κτηµατολογικά βιβλία, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275).
γ) Δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων φόρου µεταβίβασης ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου 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
Α.Ε. πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, µε το οποίο 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 πιστοποίηση καταβολής του αντίστοιχου φόρου.
δ) Η ΔΕΠΑ Α.Ε. και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών
και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε
σχετική πράξη που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και
η κατάρτιση της πράξης µερικής διάσπασης της υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε. και µεταβίβασης του κλάδου υποδοµών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε συµπληρωµατικών πράξεων αυτής.
Κατά τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης µερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. και της µεταβίβασης του κλάδου
υποδοµών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. δεν απαιτείται
παράσταση δικηγόρου.
ε) Κάθε µορφής άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και
διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη
ΔΕΠΑ Α.Ε. και αφορούν τον κλάδο υποδοµών µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά
την ηµεροµηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της συµβολαιογραφικής πράξης της διασπώµενης εταιρείας, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόµου για τους
εταιρικούς µετασχηµατισµούς και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή δικαιώµατα απαλλοτρίωσης υπέρ του κλάδου υποδοµών παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται υπέρ της νέας εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε..
στ) Εκκρεµείς δίκες που αφορούν τον κλάδο υποδοµών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους της.
ζ) Διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. πριν
από τη διάσπαση του κλάδου υποδοµών και αφορούν
δραστηριότητες του εισφερόµενου κλάδου υποδοµών,
µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης αναλαµβάνονται και συνεχίζονται από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε., ως καθολικό διάδοχο.
η) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΑ Α.Ε., µε την οποία εγκρίνεται η διάσπαση του κλάδου
υποδοµών, τροποποιούνται και οι διατάξεις του καταστατικού της ΔΕΠΑ Α.Ε., εφόσον έρχονται σε αντίθεση µε
τις διατάξεις του παρόντος.
θ) Για την προστασία των πιστωτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65 του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς.
ι) Η µερική διάσπαση δεν µπορεί να κηρυχθεί άκυρη,
χωρίς να θίγονται ενδεχόµενες αξιώσεις αποζηµίωσης.
ια) Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν τον
κλάδο υποδοµών µεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε..
ιβ) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονί-
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ζονται στον ισολογισµό της ΔΕΠΑ Α.Ε., είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασµό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», και αφορούν στον κλάδο των υποδοµών µεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε..
ιγ) Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. και αφορά τον µεταβιβαζόµενο
κλάδο υποδοµών και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη,
µεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. προς όφελος
ή σε βάρος αυτής. Στα στοιχεία του µεταφερόµενου κλάδου υποδοµών περιλαµβάνονται και οι αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δηµιουργηθεί από διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής 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 διάσπασης.
ιδ) Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία
σύνταξης της λογιστικής κατάστασης κλάδου της µερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. και µέχρι την ολοκλήρωση αυτής και αφορούν τον µεταβιβαζόµενο κλάδο υποδοµών θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασµό
της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της ανωτέρω µεταβατικής περιόδου περιλαµβάνεται
στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της ΔΕΠΑ
Α.Ε.. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µεταφέρει στα βιβλία
της µε συγκεντρωτικές εγγραφές µόνο τα υπόλοιπα των
λογαριασµών ισολογισµού του µεταβιβαζόµενου κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µερικής διάσπασης. Μέχρι την ολοκλήρωση της
µερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν υποχρεούται σε
διακριτή λογιστική παρακολούθηση του κλάδου υποδοµών για φορολογικούς σκοπούς. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλει 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 ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. 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 περιουσιακά στοιχεία στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ως στοιχεία
του κλάδου υποδοµών. Τα αποθεµατικά αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά τον χρόνο της µερικής διάσπασης, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασµούς
της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. στη φορολογική τους βάση.
ιστ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013 (A΄ 167), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2α του άρθρου 99 του ν. 4446/2016
(Α΄ 240), δεν εφαρµόζεται αν µειωθεί η λογιστική καθαρή θέση της ΔΕΠΑ Α.Ε..
ιζ) Κατά την πραγµατοποίηση της µερικής διάσπασης,
οι ζηµίες της ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν µεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε..
Άρθρο 80ΙΑ
Εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
και της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
1. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 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 µετασχηµατισµούς 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 παρέκκλιση 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 θυγατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι.
2. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., 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 µετασχηµατισµούς και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, χωρίς να απαιτείται να έχουν κλείσει µία πλήρη δωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλιση 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 θυγατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας της µερικής διάσπασης
του άρθρου 80Ι.
3. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., 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 αναφορικά µε τα διεθνή έργα, όπως αυτή περιγράφεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
80Ι. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. υποχρεούται να ιδρύσει
νέα εταιρεία που να δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα
και να εισφέρει στη νέα αυτή εταιρεία την υφιστάµενη
συµµετοχή της στην ελληνική εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε..
Άρθρο 80ΙΒ
Εργασιακές Σχέσεις
1. Το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. αποτελείται: α) από το σύνολο του προσωπικού της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της ΔΕΔΑ Α.Ε. που απασχολείται σε αυτές
µε σχέση 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 Α.Ε. µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας.
2. Το προσωπικό της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία εκδίδεται µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και µεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά
την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 80Ι.
3. Όλοι οι όροι εργασίας που ισχύουν, δυνάµει ατοµικών συµβάσεων εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής
σύµβασης εργασίας (ΕΣΣΕ) ή επιχειρησιακού εθίµου, µεταξύ του εν λόγω προσωπικού και των πρώην εργοδοτριών τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύ-
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ουν και έναντι της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µέχρι νεότερη τροποποίησή τους µέσω νέας ατοµικής σύµβασης ή
µέσω υπογραφής νέας ΕΣΣΕ, µε την οποία θα ρυθµίζονται ενιαίως τα ζητήµατα του προσωπικού της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) σχετικά µε τη διατήρηση
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.
4. Το προσωπικό της ΔΕΠΑ Α.Ε. και των θυγατρικών
της µπορεί, πριν από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, να ενταχθεί σε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου
προσδιορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εκάστοτε εταιρείας.
5. Το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί στη
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 80Ι και την απορρόφηση της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΑ δεν δύναται να απολυθεί για
οικονοµοτεχνικούς λόγους ή λόγους οργανώσεως για
χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση
της µεταβίβασης µετοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΓ.
6. Οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (A΄ 176) δεν εφαρµόζονται για το προσωπικό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., το οποίο απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
του παρόντος και θα µεταφερθεί στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της παραγράφου 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 παρατείνονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 80ΙΓ
Μεταβιβάσεις µετοχών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
1. Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) πωλεί και µεταβιβάζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (A΄ 152), µετοχές
που αντιστοιχούν σε πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Α.Ε. συν µία (1) µετοχή κυριότητάς του, µε αποκλεισµό
της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης µετοχών εκδόσεως των θυγατρικών της. Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
µπορεί να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης
τελεί υπό τον όρο της προηγούµενης ολοκλήρωσης της
διάσπασης του άρθρου 80Ι και της απορρόφησης της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΑ. Στη διαδικασία πώλησης
µπορούν να συµµετάσχουν ως υποψήφιοι 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 Α.Ε., κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ, µεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγµατος στο Ελληνικό Δηµόσιο κατά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Τα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµο-

σίου επί των µετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Οι µετοχές και τα δικαιώµατα ψήφου
που περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω µεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) µετά την υπογραφή της συµφωνίας µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 80ΙΔ, µε υποχρέωση των µερών να προβούν στις απαραίτητες εγγραφές
στα βιβλία µετόχων της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της εν λόγω συµφωνίας.
3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόµων
3986/2011 (A΄ 152) και 4389/2016 (A΄ 94), εκ των µετοχών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο
ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσµα της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, οι µετοχές που αντιστοιχούν στο πενήντα ένα
τοις εκατό (51%) του συνόλου των µετοχών εκδόσεως
της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µεταβιβάζονται από το ΤΑΙΠΕΔ στο Ελληνικό Δηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα µετά την
ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υφιστάµενης
ΔΕΠΑ Α.Ε.. Τα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου επί
των µετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος 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 Α.Ε. δεν
µπορεί να καταστεί µικρότερο του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.. Το ΤΑΙΠΕΔ πωλεί και µεταβιβάζει τις υπόλοιπες µετοχές της
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., σύµφωνα µε τον ν. 3986/2011
(A΄ 152), µετά την ολοκλήρωση της διάθεσης της πλειοψηφίας των µετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Στη διαδικασία πώλησης δεν
µπορούν να συµµετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οικονοµικοί φορείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 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 ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 80ΙΓ,
καταρτίζεται συµφωνία µετόχων µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών, του ΤΑΙΠΕΔ και του ή των επενδυτών που
πρόκειται να αποκτήσουν την πλειοψηφία των µετοχών
της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.. Μετά τη µεταβίβαση των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου από το Ελληνικό Δηµόσιο στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 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, δικαίωµα του Ελληνικού Δηµοσίου να εκπροσωπείται στο
διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και δικαιώµατα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δηµοσίου σε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού
συµβουλίου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.. Τα δικαιώµατα
αρνησικυρίας περιορίζονται στις αναγκαίες και αναλογικές δράσεις για: α) τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε
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τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η υφιστάµενη ΔΕΠΑ
Α.Ε. µε τις µακροχρόνιες συµβάσεις προµήθειας φυσικού αερίου 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 ασφάλειας της Χώρας, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, γ) τη διασφάλιση γεωπολιτικά διαφοροποιηµένων πηγών εφοδιασµού (είτε µέσω
αγωγών είτε ΥΦΑ) της Χώρας µε φυσικό αέριο και δ) τη
διασφάλιση της συµµόρφωσης µε εµπορικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η ΔΕΠΑ
Α.Ε. ή η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. πριν από τη µεταβίβαση
των µετοχών της τελευταίας, σύµφωνα µε την παράγραφο1 του άρθρου 80ΙΓ σε διεθνή έργα, όπως ενδεικτικά
δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) και στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.»
Άρθρο 54
Τροποποιούµενες Διατάξεις Μέρους Γ΄
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2364/1995 (A΄ 252), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 2992/2002 (A΄ 54), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλει ετησίως
στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ειδικό τέλος ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του µερίσµατος που
λαµβάνει από την ΕΔΑ Αττικής Α.Ε., την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας Α.Ε. και τη ΔΕΔΑ Α.Ε., στο µετοχικό
κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει, όπως αυτό εµφανίζεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους µέχρι την
ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης, σύµφωνα µε το άρθρο 80Ι του ν. 4001/2011 (A΄ 179) υπό την προϋπόθεση
ότι η διανοµή του µερίσµατος έλαβε χώρα προ της ολοκλήρωσης της εν λόγω διάσπασης. Το τέλος καταβάλλεται 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 απόδοσης του ειδικού τέλους από την ΚΕΔΕ στους δικαιούχους δήµους και η κατανοµή του ανάλογα µε τη συµµετοχή κάθε δήµου στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Μετά 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 Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ύψος του ειδικού
τέλους και η χρονική διάρκεια της υποχρέωσης καταβολής του στην ΚΕΔΕ, καθώς και η διαδικασία και οι όροι απόδοσής του από την τελευταία στους δικαιούχους δήµους και η κατανοµή του ανάλογα µε τη συµµετοχή κάθε
δήµου στην κατανάλωση φυσικού αερίου.»
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 Φυσικού 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» αντικαθίστανται 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 Διαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς» προστίθενται οι λέξεις «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 Μεταφοράς» προστίθενται οι λέξεις «τους Διαχειριστές Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου».
δ) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 µετά τις λέξεις «του Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς»
προστίθενται οι λέξεις «ή του Διαχειριστή Δικτύων Διανοµής 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 λέξεις «των Διαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς»
προστίθενται οι λέξεις «ή των Διαχειριστών Δικτύων
Διανοµής Φυσικού Αερίου» και µετά τις λέξεις «των άρθρων 62» προστίθενται οι λέξεις «ή 80Ε» .
στ) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 οι λέξεις
«του άρθρου 62» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «των άρθρων 62 ή 80Ε».
4. Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 60 του ν. 4001/2011
(A΄ 179) µετά τις λέξεις «των διαχειριστών Συστηµάτων» και «στους διαχειριστές Συστηµάτων» προστίθενται 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 Α.Ε. είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των αδειών διανοµής που έχουν εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του
ν. 2364/1995 (A΄ 252) παραµένουν στην αποκλειστική
κυριότητα της υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε. και, µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υφιστάµενης
ΔΕΠΑ Α.Ε., στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε..
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
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
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ΔΕΔΑ Α.Ε. ως Διαχειριστής των Δικτύων Διανοµής Λοιπής Ελλάδας βάσει των οικείων αδειών διανοµής, ανήκει
στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΔΑ Α.Ε..
3. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταµένων Δικτύων Διανοµής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης
και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδηµα
της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά περίπτωση. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, το εισόδηµα 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 περιόδους αποµένουν µέχρι τη λήξη της διάρκειας της άδειας 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
Α.Ε. ή σε κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση φυσικού αερίου µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης νοείται, ανάλογα µε το περιεχόµενο της οικείας διάταξης, είτε η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. είτε η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε. είτε και οι δύο εταιρείες.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
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» προστίθενται
οι λέξεις «ατελώς και χωρίς καταβολή δικαιωµάτων παγίων ή αναλογικών».
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος
άρθρου και την καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωµάτων στους τελικούς πίνακες της κτηµατογράφησης, καθώς επίσης και για τα δικαιώµατα που έχουν περιληφθεί
στα τελικά κτηµατολογικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καταβάλλεται υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» ανταποδοτικό
τέλος κτηµατογράφησης, το οποίο καθορίζεται ως εξής:»
γ) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο 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 διαγραµµάτων. Μαζί µε την αίτηση συνυποβάλλονται όλα
τα απαραίτητα έγγραφα που τη θεµελιώνουν.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης.
3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση
πρόδηλου σφάλµατος, υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία
δύο (2) µηνών, η οποία υπολογίζεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δηµόσιο η προθεσµία υποβολής αίτησης είναι τέσσερις (4) µήνες.
4. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο
5, η αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων δεν υπόκειται σε προθεσµία. Ως πρόδηλο σφάλµα θεωρείται ιδίως η λανθασµένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώµατος, η λανθασµένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώµατος και η λανθασµένη
αναγραφή των στοιχείων του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση τίτλου κτήσης. Με απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (εφεξής «Φορέας») µπορεί, για
τη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, να εξειδικεύεται
περαιτέρω η έννοια του πρόδηλου σφάλµατος.
5. Η ηµεροµηνία, µετά την οποία δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος, ορίζεται 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 µέχρι 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 είτε 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 Κτηµατογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή
της. Με απόφαση του Φορέα µπορεί να προβλέπεται η ανάρτηση των εκθέσεων αυτών στην ιστοσελίδα του Φορέα, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σ’ αυτήν
των ενδιαφερόµενων.
9. Αν η αποδοχή της αίτησης επιφέρει, είτε διορθώσεις
γεωµετρικών στοιχείων των γεωτεµαχίων που βρίσκονται εκτός της «ζώνης κανονισµού ορίων» και, είτε διαζευκτικά, είτε σωρευτικά, εκτός της «αποδεκτής απόκλισης», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13α του
ν. 2664/1998 (A΄ 275), είτε αντικατάσταση στους κτηµατολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν µέρει, δικαιώµατος
πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου, η ως άνω έκθεση γνωστοποιείται µε επιµέλεια
του Γραφείου Κτηµατογράφησης µε κάθε πρόσφορο µέ-
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σο στον ή στους θιγόµενους ιδιοκτήτες και ορίζεται προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, µέσα στην οποία οι θιγόµενοι, 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 υπογραφής τους, η συναίνεση δε αυτή δεν συνιστά άτυπη
µεταβίβαση ή µεταβολή τίτλου του ακινήτου, είτε εκφράζουν 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 συνυποβληθέντα στοιχεία προς εξέταση από τις Επιτροπές
του άρθρου 7Α του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσµία, το Γραφείο Κτηµατογράφησης προβαίνει
στις διορθώσεις.
10. Το Γραφείο Κτηµατογράφησης, εφόσον διαπιστωθεί ότι για λόγους πληρότητας και ορθότητας των κτηµατολογικών 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 άρθρου.
11. Θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα
σχετικά µε την υποβολή, την εξέταση των αιτήσεων
διόρθωσης και τη σύνταξη των εκθέσεων της παραγράφου 8 ρυθµίζονται µε απόφαση του Φορέα, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, µε αιτιολογηµένη απόφασή του κρίνει ότι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και διασφάλισης της πληρότητας και της ορθότητας των τελικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και
πινάκων επιβάλλουν την εξέταση από την επιτροπή του
άρθρου 7Α συγκεκριµένων υποθέσεων, που αφορούν ιδίως εκτεταµένες µεταβολές των κτηµατολογικών στοιχείων, για τις οποίες είτε έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης, είτε όχι, µπορεί να ζητεί από την Επιτροπή την εξέταση 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, είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.7 του
Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών το οποίο έχει εγκριθεί µε το άρθρο 1 της 15649/31.3.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β΄ 923) είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο
6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο έχει εγκριθεί µε το άρθρο 1 της
49439/16.9.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 2362).»
ε) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο 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 καλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζήτηση οι έχοντες έννοµο συµφέρον. 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.»
ζ) Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α
1. Συνιστώνται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηµατογράφησης στις οποίες υποβάλλονται οι υποθέσεις
του άρθρου 6Α στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα συστήνονται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηµατογράφησης και στην έδρα των
περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα. Κάθε Επιτροπή
συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη που ορίζονται µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους: α) έναν από τους ακολούθως
κατονοµαζόµενους νοµικούς ως Πρόεδρο - µε τη σειρά
που αυτοί αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας - δηλαδή 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 Κλάδου Νοµικών µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν
δικηγόρο µε έµµισθη εντολή στον Φορέα µε πενταετή
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 υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ,
µε ειδικότητα Αγρονόµων – Τοπογράφων Μηχανικών µε
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν Αγρονόµο - Τοπογράφο Μηχανικό µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία,
υποδεικνυόµενο από τον οικείο επιστηµονικό σύλλογο,
γ) έναν από τους ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς, 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 έναν δικηγόρο µε έµµισθη εντολή στον Φορέα µε τριετή
τουλάχιστον υπηρεσία ή έναν δικηγόρο µε τριετή τουλάχιστον εµπειρία υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν συµβολαιογράφο µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο. Γραµµατέας της Επιτροπής µπορεί να ορισθεί υπάλληλος του Φορέα κατηγορίας ΠΕ.
2. Ο κατά την παράγραφο 1 ορισµός των τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής πραγµατοποιείται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή
σχετικού αιτήµατος εκ µέρους του Φορέα. Αν παρέλθει η
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προθεσµία αυτή άπρακτη, ο Φορέας έχει δικαίωµα να ορίσει 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 υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργηµα, για δε τη θέση των υπόλοιπων µελών, πρέπει να είναι ένας Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός µε πενταετή υπηρεσία και ένας ακόµη από τους αµέσως προηγουµένως αναφερόµενους νοµικούς, µε τριετή υπηρεσία, µε τη σειρά που αυτοί αναγράφονται 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 γραµµατειακή της υποστήριξη, η αµοιβή των µελών και του γραµµατέα της, η οποία καθορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (A΄ 176), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Η Επιτροπή πιθανολογεί τη βασιµότητα των αντιρρήσεων που της υποβάλλονται αξιολογώντας: α) τα έγγραφα 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 ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζήτηση 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 ελεύθερα. Η Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογηµένα µέσα
σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την παράδοση σε αυτήν από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης των φακέλων των υποθέσεων. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόµη µήνες µε απόφαση του Φορέα. Δεν θεωρείται επαρκής αιτιολόγηση η απλή παραποµπή στην έκθεση του Γραφείου Κτηµατογράφησης.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, κρίνει ότι έχει παρεισφρήσει
σφάλµα τεχνικού χαρακτήρα στην απόφαση της Επιτροπής, το οποίο καθιστά αδύνατη την εφαρµογή της, ή, αν
η απόφαση της Επιτροπής δεν είναι επαρκώς αιτιολογηµένη, 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 παρατείνονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό
Κτηµατολόγιο», που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως, σεισµών, πληµµυρών ή άλλων θεοµηνιών σε κτηµατογραφούµενες 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 διαγράµµατος γεωµετρικών µεταβολών και της εισήγησης για τη
συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης
της γεωµετρικής µεταβολής της περίπτωσης ε΄, προσαρτάται, µε ποινή απαραδέκτου, στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που ασκείται και
κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, όπου αποτυπώνεται η επερχόµενη µε την αιτούµενη διόρθωση γεωµετρική µεταβολή και ο συντάκτης µηχανικός υποχρεούται να δηλώνει, εάν η απεικόνιση στο
ίδιο διάγραµµα της γεωµετρικής µεταβολής, είναι τεχνικά εφαρµόσιµη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούµενη
κτηµατολογική βάση. Για το τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από τον
συντάκτη µηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδοµένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40
του ν. 4409/2016 (Α΄136) και των κανονιστικών πράξεων
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Το εκδιδόµενο από την ηλεκτρονική εφαρµογή αποδεικτικό υποβολής του ιδίου άρθρου προσαρτάται µε ποινή απαραδέκτου στο οικείο δικόγραφο.
η) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η µορφή και το περιεχόµενο του
τοπογραφικού διαγράµµατος γεωµετρικών µεταβολών
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 απόφαση ορίζεται η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και
των συνεπειών των άνω διατάξεων, από την οποία καταργείται η υποχρέωση για την προσκόµιση του τοπογραφικού διαγράµµατος γεωµετρικών µεταβολών και
της εισήγησης για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων 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 προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
(Α΄ 156), προστίθεται παράγραφος 5α ως εξής:
«5α. Αντί της προσκόµισης του τοπογραφικού διαγράµµατος γεωµετρικών µεταβολών και της εισήγησης
για τη συνδροµή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης 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 οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου
19, τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, όπου αποτυπώνεται η επερχόµενη µε την αιτούµενη διόρθωση γεωµετρική µεταβολή και ο συντάκτης µηχανικός
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υποχρεούται να βεβαιώνει, εάν η απεικόνιση στο ίδιο
διάγραµµα της γεωµετρικής µεταβολής, είναι τεχνικά εφαρµόσιµη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούµενη κτηµατολογική βάση. Για το τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από τον συντάκτη µηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδοµένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του
ν. 4409/2016 (Α΄136) και των κανονιστικών πράξεων που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Το εκδιδόµενο από την ηλεκτρονική εφαρµογή αποδεικτικό υποβολής του ίδιου άρθρου, προσαρτάται µε ποινή απαραδέκτου, στο οικείο δικόγραφο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 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), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα που εκδίδονται από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των
Κτηµατολογικών Γραφείων, ύστερα από αίτηση όποιου
έχει έννοµο συµφέρον και προορίζονται για να συνυποβληθούν µε την αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος, καθώς και οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοσή τους, απαλλάσσονται από κάθε τέλος και δικαίωµα, πάγιο ή αναλογικό. Σχετική αιτιολογία αναγράφεται
στο έντυπο της αίτησης προς έκδοση µε ευθύνη και επιµέλεια του αιτούντα και επισηµείωση ανάλογου περιεχοµένου τίθεται από το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο στα εκδιδόµενα στοιχεία για τη νόµιµη 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 εκδίδονται από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των
Κτηµατολογικών Γραφείων, ύστερα από αίτηση όποιου
έχει έννοµο συµφέρον και προορίζονται για να συνυποβληθούν µε την αίτηση διόρθωσης της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 4, καθώς και οι αιτήσεις
που υποβάλλονται για την έκδοσή τους, απαλλάσσονται
από κάθε τέλος και δικαίωµα, πάγιο ή αναλογικό. Σχετική αιτιολογία αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης προς
έκδοση µε ευθύνη και επιµέλεια του αιτούντα και επισηµείωση ανάλογου περιεχοµένου τίθεται από το αρµόδιο
Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο στα εκδιδόµενα 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 εξής:

«4. Ο γραµµατέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. από το προσωπικό του Φορέα.».
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 εξής:
«8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Φορέα, ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και βρίσκεται 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 πέντε (5) ετών. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή µπορεί να
ανανεώνεται µία (1) µόνο φορά, εφόσον επιτεύχθηκαν οι
ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι της συµφωνίας δέσµευσης 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 άρθρου 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 αντικαθίσταται 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) ευρώ.»
δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στον Φορέα συστήνονται τρεις (3) θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, µε θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών µπορεί να ανανεώνεται µία (1) 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.»
ε) Οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 10 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«ββ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηµατολογίου είναι αρµόδιος για τη διοίκηση και τον συντονισµό
της λειτουργίας του Κτηµατολογίου, καθώς και του έργου σταδιακής συγχώνευσης των καταργούµενων υποθηκοφυλακείων και διαµόρφωσης της δοµής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16.
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γγ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι αρµόδιος για τη διοίκηση και τον
συντονισµό των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναµικού και Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση των έργων κτηµατογράφησης και των υποστηρικτικών τους, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηµατολογίου και για τη σταδιακή υλοποίηση της συγχώνευσης των καταργούµενων
υποθηκοφυλακείων και τη διαµόρφωση της δοµής των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16.»
στ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 απαλείφεται.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα πάγια και αναλογικά τέλη, καθώς και τα δικαιώµατα ή πρόστιµα ή λοιπά έσοδα που προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ της ΕΚΧΑ ΑΕ ή του ΟΚΧΕ, ή του Ελληνικού 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 τροποποιήθηκε 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 άρθρου 14, την παράγραφο 2 του άρθρου 22, την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 και την περίπτωση γ΄ της παρ.
6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκαν 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 Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β΄ 573) και την παρ. 5
του άρθρου 3Α του ν. 4354/2015 (A΄ 176), όπως προστέθηκε 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 πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών, αντικειµένου
(ακινήτου) ή προσώπου (φυσικού ή νοµικού), καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50).
Όταν το εκδιδόµενο πιστοποιητικό περιέχει περισσότερες από µία ενότητες εγγραπτέων δικαιωµάτων κατά µεταφορά από το κτηµατολογικό φύλλο, όπου αυτές απεικονίζονται 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 προστίθεται 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 αντικατασταθούν τα τέλη της προηγούµενης παραγράφου, από ενιαίο 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 δικαιούµενων προσώπων από την καταβολή τελών, πάγιων
και αναλογικών, διατηρούνται σε ισχύ. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η καταβολή µειωµένων τελών, διατηρούνται σε ισχύ υπέρ των δικαιούµενων προσώπων, 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 Περιφερειακές Υπηρεσίες. Τα Παραρτήµατα της Κεντρικής Υπηρεσίας της παραγράφου 2 και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατά
τους) δε λογίζονται ως υποκαταστήµατα κατά την έννοια που προσδίδει σε αυτόν τον όρο η φορολογική νοµοθεσία.».
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 εξής:
«2.2.3. Το Γραφείο Κτηµατολογίου των Δήµων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νοµού Αττικής, που υπήχθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε την 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, 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 συγκροτείται από τα Τµήµατα: i) Ανάλυσης και Έρευνας Αναγκών
Χρηστών, ii) Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών και iii) Υποστήριξης Χρηστών και Εξυπηρέτησης 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 ανάπτυξη και υποστήριξη των δράσεων που αποσκοπούν στην
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Φορέα στους
ενδιαφεροµένους. Παραλαµβάνει τα αιτήµατα για προϊόντα ή υπηρεσίες και διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσµατική ικανοποίησή τους. Είναι επίσης αρµόδιο για
την παραλαβή, την οργάνωση, την αποθήκευση και τη
φύλαξη αεροφωτογραφιών και τυποποιηµένων γεωδαιτικών, χαρτογραφικών, κτηµατολογικών και άλλων προϊόντων 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
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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 υπογραφή των ενταλµάτων πληρωµής όλων των δαπανών».
ζ) Η περίπτωση iv της υποπαραγράφου 7.2.2.2. της παραγράφου 7.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«iv) τη συγκέντρωση, τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών 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 εγγράφων 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 επίβλεψης µελετών και έργων, ii) την τήρηση των φακέλων
συµβάσεων και την καταχώριση των στοιχείων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων οι οποίες τηρούνται στη 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 σύµβασης, iv)
την επίβλεψη, τον έλεγχο και τη διοίκηση των συµβάσεων µε σκοπό την καλή και έγκαιρη εκτέλεση αυτών.».
θ) Η περίπτωση ι΄ της υποπαραγράφου 7.2.4. της παραγράφου 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 αποστέλλονται από το Τµήµα Προµηθειών ή άλλες υπηρεσίες.»
ι) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 προστίθεται περίπτωση v΄ως εξής:
«v) Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών».
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 εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσία που αφορά τα εργασιακά θέµατα του προσωπικού (µισθολογικά, προσλήψεις, διαδικασίες εσωτερικών µετακινήσεων, πειθαρχικές διαδικασίες, σύναψη συµβάσεων συνεργασίας), καθώς και για την κατάρτιση καταστάσεων κατάταξης (µισθολογικής-βαθµολογικής) και απογραφής του προσωπικού. 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 κείµενης νοµοθεσίας περί υγείας
και ασφάλειας των εργαζόµενων και εποπτεύει την υγιεινή των χώρων εργασίας.».

ιβ) Στο άρθρο 14 προστίθενται υποπαράγραφος 8.2.5.
ως εξής:
«8.2.5. Το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών 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 φύσεως 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 εισηγήσεων.».
11. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έναρξη λειτουργίας έκαστου Κτηµατολογικού Γραφείου ορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 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 ορίζεται µε απόφαση του Φορέα.».
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η σύσταση Υποκαταστήµατος διενεργείται χωρίς να
απαιτείται προηγούµενη έκδοση της απόφασης της παραγράφου 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 εκδίδεται για την κατάργηση του υποθηκοφυλακείου της έδρας του υποκαταστήµατος, ανατίθενται στον Προϊστάµενο του ίδιου υποκαταστήµατος οι αρµοδιότητες της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 για τα ακίνητα που εµπίπτουν στην τοπική αρµοδιότητά του και µέχρι την έναρξη της λειτουργίας του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου, µετά την οποία ισχύουν τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 3.».
12. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Το Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης
είναι αρµόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων, την παραλαβή και την πρωτοκόλληση των αιτήσεων, τον υπολογισµό και την είσπραξη των αναλογούντων τελών, τη διενέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων
στα βιβλία των επιµέρους συστηµάτων δηµοσιότητας
που τηρεί το Κτηµατολογικό Γραφείο, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών από αυτά, την ψηφιοποίηση των εισερχοµένων 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 εδάφιο µπορεί να συνάπτει τις απαραίτητες συµβάσεις ύστερα από προηγούµενη από τον Φορέα έκδοσή της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 5 της 75555/289/6.7.2017
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κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών (Β΄ 2336).
5. Κάθε Υποκατάστηµα Κτηµατολογικού Γραφείου οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου, ενεργεί πράξεις αρµοδιότητάς του και εκδίδει γι’ αυτές τα απαιτούµενα παραστατικά τεκµηρίωσης συναλλαγών.».
13. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται 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 παραγράφου 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 Γραφείου ή Υποκαταστήµατος, η θέση του οποίου δεν καλύπτεται κατά την παράγραφο 4 ή κενώνεται για οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να ασκούνται από τον Προϊστάµενο
άλλου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήµατος ή
από Αναπληρωτή Προϊστάµενο, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση 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 ορισµένου χρόνου, του οποίου οι συµβάσεις παρατάθηκαν
µε το άρθρο τέταρτο του ν. 4159/2013 (A΄ 127), εντάσσεται σε υφιστάµενες 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 προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και των δικηγόρων µε έµµισθη εντολή
του Φορέα, ο τελευταίος να υλοποιεί προγράµµατα κατάρτισης είτε εντός του φορέα είτε δια ανάθεσης σε εκπαιδευτικούς φορείς, από πόρους του Λογαριασµού για
την Απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή Κοινωνικών 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 προγράµµατα 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 καλύπτει το εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών κατάρτισης. Στα προγράµµατα κατάρτισης του πρώτου εδαφίου µπορεί να συµµετέχει και το προσωπικό που απασχολείται στον Φορέα µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου,
µε αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισµού του Φορέα, 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) καταργείται.
17. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επιπλέον, στον Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώην υποθηκοφυλακείων, κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, µε

δέκα επτά (17) οργανικές θέσεις ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): µµία
(1) θέση.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): δέκα πέντε (15) θέσεις.
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): µία (1)
θέση.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα το προσωπικό που εντάσσεται και σε αυτόν τον προσωρινό κλάδο κατατάσσεται οριστικά σε κλάδους και ειδικότητες, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 και καταλαµβάνει προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. Ο προσωρινός κλάδος και οι θέσεις αυτές καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων
υπηρετούν στον κλάδο.».
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με ίδια απόφαση µπορεί να διενεργείται ανακατανοµή των θέσεων στα Κτηµατολογικά Γραφεία και υποκαταστήµατα.»
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 υπαλλήλων Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων 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 λέξεις «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 εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο και βαθµό, 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 (A΄ 26), όπως τροποποιήθηκαν 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 χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που διανύθηκε στο καταργούµενο Υποθηκοφυλακείο. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων τις κατέχουν.»
ζ) Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Προκειµένου να καλυφθούν επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα επιτρέπεται, µέχρι την κατάργηση 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, σύµφωνα 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-
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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 απόσπαση γίνεται από τριµελές όργανο που συνιστάται από τον Φορέα και αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή,
τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόµενη θέση και από τον προϊστάµενο της αρµόδιας για θέµατα προσωπικού Διεύθυνσης.
Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι εξακολουθούν να λαµβάνουν τις µηνιαίες αποδοχές τους από την υπηρεσία προέλευσης.
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται µέχρι την κατάργηση του έµµισθου Υποθηκοφυλακείου, στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης,
ο Φορέας ενηµερώνει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής
του. Η πράξη απόσπασης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Φορέα και κοινοποιείται αµέσως στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση µέσα
σε έναν (1) το αργότερο µήνα από την ως άνω κοινοποίηση.»
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 ιδιότητά τους ως δικηγόρων.»
19. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης 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 τηρούνται 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 παράγραφος 3 και αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ανωτέρω έγκριση παρέχεται µε ιδιαίτερο έγγραφο, που συντάσσεται σε δυο αντίτυπα από τη Διεύθυνση

Οικονοµικών Υπηρεσιών, στο οποίο σηµειώνεται απαραίτητα ότι η υπό έγκριση δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον
προϋπολογισµό και υπογράφεται από τα αρµόδια όργανα.»
γ) Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 23 αναριθµούνται σε 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα.
21. Ο τίτλος του άρθρου 24 και η παράγραφος 1 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 24
Διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών
1. Οι δαπάνες του φορέα ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και Εποπτείας, µε πράξη που εµφανίζει ολογράφως και αριθµητικώς το εκκαθαριζόµενο χρηµατικό ποσό και στη συνέχεια εκδίδεται ένταλµα πληρωµής από το αρµόδιο
τµήµα.»
22. α) Ο τίτλος του άρθρου 25 «Άρθρο 25 Εντάλµατα
και Τίτλοι Πληρωµής» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Άρθρο 25 Εντάλµατα Πληρωµής δαπανών».
β) Στις παραγράφους 1 έως 9 του άρθρου 25 και στην
παράγραφο 3 του άρθρου 27 οι λέξεις «εντολών πληρωµής ή τίτλου πληρωµής (Ε.Π. ή Τ.Π.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντάλµατος πληρωµής (Ε.Π.)».
γ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 η λέξη «χρηµατικά» διαγράφεται και στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου 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 εξουσιοδοτηµένου από αυτόν προσώπου 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 για τη δικαιολόγησή τους, καθώς και µικροδαπανών, χωρίς αιτιολόγηση, µέχρι του ύψους των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ κατά κωδικό προϋπολογισµού ετησίως. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ορίζεται το ποσό του εντάλµατος, το είδος της δαπάνης, ο υπεύθυνος υπάλληλος και η προθεσµία απόδοσης λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Επιτρέπεται επίσης από τον Γενικό Διευθυντή η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής στο όνοµα κάθε φορά του
προσωπικού του Φορέα µε οποιαδήποτε σχέση και στα
µέλη διοίκησής του για δαπάνες µετακίνησής τους µε εντολή του Φορέα. Το πρόσωπο που λαµβάνει την προκαταβολή συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασµού µαζί µε τις αποδείξεις πληρωµής των προκαταβληθέντων ποσών και τα υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία 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 ένταλµα πληρωµής 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.»
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β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
27 οι λέξεις «του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4270/2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Δ΄ του ν. 4270/2014».
γ) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 27 µετά τη λέξη «δηµόσιο» προστίθεται η λέξη «δηµοτικό».
25. Ο τίτλος του άρθρου 28 «Άρθρο 28 Εξόφληση Χρηµατικών 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» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Το Τµήµα Λογιστηρίου και Οικονοµικής 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 εγκρίνονται 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 τακτικό διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν, µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση ελέγχου επί των χρηµατοοικονοµικών 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 αναθέσεις 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 διαγωνισµών, η διαδικασία διαπραγµάτευσης και η εξέταση ενστάσεων, γίνεται από επιτροπές, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η συγκρότηση 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 υπηρεσιών και προµηθειών αξίας ανώτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ βεβαιώνεται από τριµελείς επιτροπές, των οποίων η συγκρότηση 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 µικρότερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
βεβαιώνεται από πρόσωπο οριζόµενο από τον Γενικό Διευθυντή.»
30. α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 37 αντικαθίσταται
ως εξής:
«9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του άρθρου 40, διατηρείται σε ισχύ η κοινή απόφαση
53256/19.12.2007 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων (Β΄ 2452) και η απόφαση 9427/1.3.2007 του Υ-

πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β΄ 361)».
β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως
εξής:
«11. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 40, κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόµων 2308/1995 και 2664/1998, διατηρούν την ισχύ
τους.»
31. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Φορέας δεν ευθύνεται για οφειλές που δηµιουργήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία κατά την υπηρεσία του άµισθου υποθηκοφύλακα ή του αναπληρωτή συµβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στο καταργούµενο άµισθο Υποθηκοφυλακείο.»
32. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 προστίθεται
περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωµα να υπεισέλθει προσωρινά και για διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου
ως µισθωτής σε συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συνάψει
οι άµισθοι Υποθηκοφύλακες για τη στέγαση άµισθων υποθηκοφυλακείων που καταργούνται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 1 και δεν εµπίπτουν σε έδρα
συνιστώµενου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήµατος 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 ορίζεται για την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου στην απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1. Σε
περίπτωση κατάργησης µη ειδικού άµισθου Υποθηκοφυλακείου, ο Φορέας µπορεί να καταβάλει εύλογη αποζηµίωση χρήσης για την προσωρινή φύλαξη και µέσα στο ίδιο έτος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, του αρχείου του καταργηθέντος Υποθηκοφυλακείου στην έδρα
του Συµβολαιογράφου που εκτελούσε χρέη Υποθηκοφύλακα µέχρι και την κατάργηση του ίδιου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από σχετική συµφωνία και διαπραγµάτευση των συµβαλλοµένων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο προβλεπόµενος χρόνος µπορεί να παραταθεί για
διάστηµα µέχρι και έξι (6) µήνες µε αιτιολογηµένη απόφαση 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 Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων, που υπάρχουν στις ίδιες υπηρεσίες κατά την ηµεροµηνία κατάργησής τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 1, περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή πράξης και χωρίς αντάλλαγµα,
στην κυριότητα του Φορέα. Για την παραπάνω µεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Με απόφαση του Δ.Σ.
του Φορέα καθορίζεται η διαδικασία για τη διενέργεια
της απογραφής τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για το ίδιο ζήτηµα.
Συµβάσεις που έχουν συναφθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο µε τρίτους για τη συντήρηση των µηχανηµάτων και
του εξοπλισµού και υφίστανται κατά τον χρόνο κατάργησης του οικείου έµµισθου Υποθηκοφυλακείου µεταφέρο-
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νται αυτοδικαίως στον Φορέα.»
33. α) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου
40 αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«γ) το ειδικότερο περιεχόµενο και τα πεδία που συµπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή εγγραφή
των αιτήσεων στα βιβλία του άρθρου 9,
δ) θέµατα οργάνωσης και τήρησης των βιβλίων του άρθρου 9. Με ίδια απόφαση, πλην των θεµάτων που καλύπτονται µε τις προβλεπόµενες σε προηγούµενες διατάξεις του παρόντος ειδικές νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις,
ρυθµίζεται και κάθε θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα, 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 Κανονισµός 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 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Για την εφαρµογή της παρούσας και τον προσδιορισµό 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 αυτοτελώς αδειοδοτούµενων εγκαταστάσεων, που δεν περιλαµβάνονται σε τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης, ως εργοτάξιο νοείται ο χώρος ή οι χώροι που περιλαµβάνονται
στην εν ισχύ άδεια λειτουργίας.
Για παραβάσεις που δεν αφορούν σε συγκεκριµένο εργοτάξιο, αλλά στο σύνολο του έργου, για τον προσδιορισµό του συντελεστή α, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο
των εργαζοµένων όλων των εργοταξίων του έργου.
Έκαστος εκµεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτάξιο αριθµό εργαζοµένων µεγαλύτερο των είκοσι (20), υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου, κατάσταση µε τον συνολικό αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχολείται από τον εκµεταλλευτή εντός του διαστήµατος αυτού ανά εργοτάξιο.
Έκαστος εκµεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτάξιο αριθµό εργαζοµένων µικρότερο ή ίσο των είκοσι (20),
υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του µηνός Ιανουαρίου την ίδια ως άνω κατάσταση,
µε την οποία θα δηλώνεται ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχολείται από τον εκµεταλλευτή
εντός του αντίστοιχου έτους ανά εργοτάξιο.
Ο εκµεταλλευτής υποχρεούται για κάθε έργο να υποβάλει µία ενιαία κατάσταση µε το συνολικό αριθµό εργαζοµένων που παρέχει οποιουδήποτε είδους εργασία ανά
εργοτάξιο. Η κατάσταση υποβάλλεται και στην περίπτωση 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 συντελεστή α, από την επόµενη ηµέρα της λήξης της προθεσµίας υποβολής της, ήτοι την 16η των αντίστοιχων µηνών.

Στην ως άνω κατάσταση δηλώνεται και το απασχολούµενο µε σύµβαση εργασίας προσωπικό των εργολάβων ή
υπεργολάβων αυτών που τυχόν παρέχουν οποιουδήποτε
είδους υπηρεσίες στον εκµεταλλευτή στο αντίστοιχο εργοτάξιο.
Η κατάσταση συµπληρώνεται ανά έργο, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 4 που προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος και υπογράφεται από τον εκµεταλλευτή ή τον νόµιµο εκπρόσωπό
του ή τον διευθυντή του έργου, εφόσον αυτός έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τον σκοπό αυτόν. Η κατάσταση υποβάλλεται στο αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής του συνολικού αριθµού των εργαζοµένων ενός εργοταξίου, η οποία
οδηγεί σε διαφορετικό συντελεστή α, υποβάλλεται κατά
τα ανωτέρω νέα επικαιροποιηµένη κατάσταση που περιλαµβάνει στοιχεία για όλα τα εργοτάξια του έργου. Η ισχύς της επικαιροποιηµένης κατάστασης για τον προσδιορισµό του συντελεστή α ξεκινά την επόµενη ηµέρα από την υποβολή της.
Ο εκµεταλλευτής υποχρεούται να αναρτά αντίγραφο
της εν ισχύ κατάστασης σε εµφανές σηµείο κάθε εργοταξίου. Η µη συµµόρφωση µε την υποχρέωση αυτή επιφέρει πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση α΄ που µε οποιονδήποτε τρόπο σε ένα
εργοτάξιο διαπιστωθεί αριθµός εργαζοµένων τέτοιος ώστε να προκύπτει µεγαλύτερος συντελεστής α σε σχέση
µε αυτόν που προκύπτει από τον αριθµό που έχει δηλωθεί στην κατάσταση, ή β) µη υποβολής της ως άνω κατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, ό συντελεστής α θα λαµβάνει τη µέγιστη τιµή που προβλέπεται από τον ανωτέρω Πίνακα 3.
Για την πρώτη εφαρµογή της παρούσας διάταξης, ο
εκµεταλλευτής που απασχολεί αριθµό εργαζοµένων µεγαλύτερο των είκοσι (20 υποχρεούται να αποστείλει την
ως άνω κατάσταση εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται στοιχεία µε το πλήθος των εργαζοµένων ανά εργοτάξιο 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), υποχρεούται να αποστείλει την ως άνω κατάσταση εντός δύο
(2) µηνών τη δηµοσίευση της παρούσας, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται στοιχεία µε το πλήθος των εργαζοµένων ανά εργοτάξιο για τα έτη 2018 και 2019.»
35. Στο άρθρο 59 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για
τον υπολογισµό προστίµου των παραβάσεων που διαπιστώνονται, βάσει ελέγχου που εκκίνησε µετά τη δηµοσίευση 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 προστίθεται 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 ανώνυµη εταιρεία µε µοναδικό µέτοχο το Δηµόσιο, η αίτηση
του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται και µετά την
παρέλευση της ως άνω εξάµηνης προθεσµίας και ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης της οικείας πράξης εφαρµογής. Η µετατροπή της εισφοράς σε χρήµα στην
περίπτωση αυτή είναι δυνατή και εφόσον η αποδιδόµενη
επιφάνεια της ιδιοκτησίας µπορεί να αξιοποιηθεί αυτοτελώς 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 Διοίκησης, µετά από γνώµη του οικείου Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, µπορεί να µειώνεται
η απόσταση των ιδρυοµένων ή επεκτεινοµένων κοιµητηρίων, 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 µεµονωµένη κατοικία. Η παραπάνω µείωση της απόστασης
είναι δυνατή µόνο εφόσον από µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εγκρίνεται, σύµφωνα µε την παρ.
5 του άρθρου 5 του ν. 4315/2014 (A΄ 269) και υδρογεωτεχνική µελέτη, η οποία εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι, η µείωση αυτή δεν επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία και επιπλέον αποδεικνύεται ότι, δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή µόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώµατος. 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.
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 αποδεικνύεται από την ανωτέρω υδρογεωτεχνική µελέτη
ότι, δεν υφίστανται κίνδυνοι ρύπανσης ή µόλυνσης του
υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί τα εν λόγω φρέατα 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 κοιµητηρίου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, είναι η εκπόνηση υδρογεωτεχνικής µελέτης, η οποία εγκρίνεται από 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 περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4030/2011 µετά τις λέξεις «µέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.» προστίθενται οι λέξεις «ή εγγεγραµµένοι στο Βιβλίο Τεχνικών 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 ισχύουν αναδροµικά από τον χρόνο εγγραφής κάθε µηχανικού 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 υπογράφεται 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), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο Νοµικού Συµβούλου 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 Ενέργειας, 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 Εφαρµογών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή 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 Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών 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 προστίθεται περίπτωση ιε΄ και οι περιπτώσεις ιε΄ και ιστ΄ αναριθµούνται 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 ηµεροµηνία «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 παράγραφος 3β ως εξής:
«3β. Η οριοθέτηση των υδατορεµάτων µε οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους τρόπους δε συνεπάγεται
απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στην εδαφική περιοχή που
περικλείεται από τις οριογραµµές του υδατορέµατος, η
οποία αποτελεί περιοχή εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υδατορέµατος. Εκκρεµείς πράξεις αναλογισµού που έχουν συνταχθεί για εκτάσεις ή τµήµατα εκτάσεων εντός των οριογραµµών ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση, κατά το µέρος που δεν έχουν συντελεστεί.».
2. Η παρ. 4.1 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 αντικαθίσταται 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 διαγράµµατα και στις αποφάσεις των αρµόδιων Νοµαρχών,
βάσει των διατάξεων του από 24.4.1985 του προεδρικού
διατάγµατος (Δ΄181), οι οποίοι παλαιότερα έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες, β) εντός των ορίων οικισµών, οι οποίοι έχουν πληγεί και επαπειλούνται από κατολίσθηση και έχουν οριοθετηθεί µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών 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, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην
16374/3696/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β΄ 723) για το
σύνολο της πληγείσας και επαπειλούµενης περιοχής,
προκειµένου να καθοριστούν τα τµήµατα αυτής, τα οποία είναι κατάλληλα για δόµηση ή κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για δόµηση.
ββ. Σε περίπτωση που, από τη µελέτη της προηγούµενης περίπτωσης, προτείνονται έργα αποκατάστασης για
τα τµήµατα του οικισµού που έχουν χαρακτηριστεί ως
κατάλληλα υπό προϋποθέσεις, για δόµηση, απαιτείται επιπλέον η διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας και η σύνταξη γεωτεχνικής οριστικής µελέτης, η οποία εγκρίνεται οµοίως µε τη µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας.
γγ. Για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόµησης από
την αρµόδια Υ.ΔΟΜ., ή αδειών επισκευής από την αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στο
σύνολο ή σε τµήµατα του οικισµού απαιτείται η προηγούµενη έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων, µετά από
γνωµοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.».
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 περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) για κάθε άλλη περίπτωση που από γενικές ή ειδικές
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 προϋπολογισµού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για
την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόµησης 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 ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών
πράξεων του άρθρου 29 και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος, καθώς και της αποτελεσµατικής λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ.. Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή στοιχείων από τους αρµόδιους φορείς σχετικά µε
την έκδοση των διοικητικών πράξεων, προς τον σκοπό
του εντοπισµού δυσλειτουργιών του πληροφοριακού συστήµατος και υποβολής προτάσεων βελτίωσης, όπου απαιτείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
καθορίζεται η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία των µελών, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ανωτέρω.».
4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 35 προστίθεται περίπτωση 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 παραγράφου 2 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (A΄ 75) του µελετητή µηχανικού ότι, δεν έχουν µεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόµησης
στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.»
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 προστίθενται περιπτώσεις ιθ΄ και κ΄ ως εξής:
«ιθ) τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές,
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κ) διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές.».
7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 προστίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής:
«ια) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηµατολογικό φύλλο και απόσπασµα κτηµατολογικού 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 υπάρχει προσωρινή οριογραµµή, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (A΄ 94) απαγορεύεται η υπαγωγή εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οριογραµµές του ρέµατος. Στην περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, η οποία βρίσκεται µεταξύ της οριογραµµής και
της οικοδοµικής γραµµής, εφαρµόζεται συντελεστής επιβάρυνσης ίσος µε τον συντελεστή πρασιάς του Παραρτήµατος Α΄ του παρόντος.
Στην περίπτωση µη οριοθετηµένων ρεµάτων ή έλλειψης προσωρινών οριογραµµών κατά τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 4258/2014, θεωρούνται ως προσωρινές
οριογραµµές αποκλειστικά για την εφαρµογή του παρόντος κατά περίπτωση οι εξής:
α) στα µικρά ρέµατα µε έκταση λεκάνης απορροής µικρότερης 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 µικρότερης ή ίσης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως, ή µικρότερης ή
ίσης των πέντε (5) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως, γραµµή είκοσι (20) µέτρων εκατέρωθεν 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
πέντε (5) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισµών ή
σχεδίων πόλεως, γραµµή πενήντα (50) µέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραµµής του ρέµατος.»
9. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 94, όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 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 παραγράφου 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 Παρατηρητήριο, το οποίο καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα των αυθαιρέτων, αποστέλλεται στο Περιφερειακό
Παρατηρητήριο και κοινοποιείται στον φερόµενο ως ιδιοκτήτη.».

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 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η υπαγωγή των ανωτέρω αυθαίρετων κατασκευών
στις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης, τοπογραφικού διαγράµµατος και τεχνικής έκθεσης µηχανικού, µε αναλυτική περιγραφή των
αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.».
11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 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 περίπτωση 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, επιλαµβάνονται της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 117.».
Άρθρο 66
Ρυθµίσεις θεµάτων κατεδαφίσεων
1. Στην περίπτωση όπου, κατά την κατεδάφιση αυθαιρέτου, σύµφωνα µε το άρθρο πρώτο της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 10ης Αυγούστου 2018
(A΄149), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4576/2018
(A΄196), διαπιστωθεί ότι, οι κατασκευές που περιγράφονται στο υπό εκτέλεση πρωτόκολλο κατεδάφισης έχουν
διαφοροποιηθεί ως προς:
α) το υλικό ή τις διαστάσεις της ανωδοµής της κατασκευής, αλλά η επιφάνεια της κατάληψης του χώρου της
υποκείµενης κατασκευής ταυτίζεται µε αυτήν του πρωτοκόλλου,
β) οριζόντιες ή καθ’ ύψος επεκτάσεις κατασκευών οι οποίες 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 εντός 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 κατασκευής τους, αυτές θεωρούνται µέρος του υπό εκτέλεση πρωτοκόλλου κατεδάφισης και κατεδαφίζονται µε
την ήδη εκδοθείσα απόφαση κατεδάφισης, χωρίς να είναι απαιτητή η έκδοση νέου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.
2. Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου της 10ης Αυγούστου 2018, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4576/2018, εφόσον υπερβαίνουν
το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου µετά από σχετική απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τα
λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο.
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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 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η
οποία εκδίδεται, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου-Επιθεωρητή, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο
της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα
στάδια της σχετικής διαδικασίας, µέχρι την έκδοση αµετακλήτου αποφάσεως και µε αµοιβή που υπολογίζεται,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατώτερα όρια αµοιβών του
Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αµοιβής καταβάλλεται µε την προσκόµιση των αποδείξεων καταβολής
του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται µε αµετάκλητη απόφαση. Οι αµοιβές και λοιπές απαραίτητες
για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται
από τον προϋπολογισµό του Φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 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), καθώς και την προέγκριση οικοδοµικών αδειών και την έκδοση 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 εξοπλισµού ελέγχου και των µετασχηµατιστών και των
λοιπών συνοδευτικών έργων αιολικών σταθµών που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν προ της θέσεως σε ισχύ του ν. 3468/2006 (A΄ 129), οι κάτοχοι των οποίων
προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση του εξοπλισµού 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 αυτών, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 3
του ν. 4414/2016 (A΄ 149), ο έλεγχος των όρων και περιορισµών δόµησης συντελείται και διενεργείται αυτοτελώς, κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν αντίθετης ρύθµισης,
επί της ιδιόκτητης ή µισθωµένης ή παραχωρηθείσας έκτασης όπου είχε εγκατασταθεί το αρχικό έργο, για την
οποία προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα µε ορθογώνιες συντεταγµένες στο κρατικό σύστηµα συντεταγµένων.».

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 εγκαταστάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 107 του
ν. 3852/2010 (A΄ 87), δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθµών, σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκοµείων δηµόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερδοσκοπικό 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 ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87), δηµοτικών παιδικών,
βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών, σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
κέντρων υγείας και νοσοκοµείων δηµόσιου ενδιαφέροντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα µε εφαρµογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, όπως αυτός ορίζεται στις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 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. 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 εδαφίων. Η ιδιότητα του µέλους ΡΑΕ συνεπάγεται την αναστολή οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του δικηγορικού και οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται µέλη της ΡΑΕ να διορίζονται µέλη ΔΕΠ και να αναλαµβάνουν διδακτικά καθήκοντα πανεπιστηµιακού και
τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης µε καθεστώς µερικής απασχόλησης.»
2. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Με τον Κανονισµό αυτόν, καθορίζονται ιδίως τα εξής:
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α) η διάρθρωση της Γραµµατείας της ΡΑΕ σε Διευθύνσεις, 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 λεπτοµέρειες πρόσληψης του προσωπικού της Γραµµατείας 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 Προϊσταµένων και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια,
η) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως, η διαδικασία των συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων,
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 της,
ιβ) οι διαδικασίες σχετικά µε την έγκριση των µετακινήσεων των µελών της ΡΑΕ και του προσωπικού της,
ιγ) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία 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 περιγράµµατα των θέσεων εργασίας όλου του προσωπικού της
Γραµµατείας.
4. Η ΡΑΕ µπορεί για την εύρυθµη λειτουργία της να εκδίδει εγκυκλίους, σχετικά µε τις διαδικασίες που πρέπει
να τηρούνται κατά την εφαρµογή του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.»
3. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου παύει η
συµµετοχή της ΡΑΕ σε οποιαδήποτε διαδικασία ή επιτροπή φιλικής διαπραγµάτευσης έχει ενεργοποιηθεί ή ενεργοποιείται, 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 πρότυπων συµβάσεων πώλησης του άρθρου 12 του
ν. 3468/2006. Οι φιλικές διαπραγµατεύσεις που έχουν
εκκινήσει, διενεργούνται από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη, χωρίς τη συµµετοχή της ΡΑΕ. Το πρακτικό των διαπραγµατεύσεων συντάσσεται και υπογράφεται από τα
µέρη και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 81 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δεν απαιτείται Άδεια Προµήθειας για την πώληση φυσικού αερίου από πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας για τελική χρήση σε κινητήρες οχηµάτων».
5. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανά-

πτυξης και εκµετάλλευσης κάθε υπόγειου φυσικού χώρου για την αποθήκευση Φυσικού Αερίου και ρυθµίζεται
κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.»
6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12
του άρθρου 132 προστίθενται οι λέξεις «για τις περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 11.».
7. Στο άρθρο 132 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Ειδικά για την περίπτωσης β΄ της παραγράφου
11, η συνδροµή των προϋποθέσεων εξαίρεσης, διαπιστώνεται µε απόφαση του αρµόδιου Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ
ή ΕΣΜΗΕ, ανάλογα µε το σηµείο σύνδεσης του καταναλωτή, και για τον σκοπό αυτό τηρείται από τους αρµόδιους Διαχειριστές Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων, το οποίο
αναρτάται στην ιστοσελίδα τους. Η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Διαχειριστή, η οποία εγκρίνεται από 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 αντικαθίσταται 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 ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και προορίζονται για στέγαση
υπηρεσιών του, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από
την 1.1.2019. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 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. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την έκδοση οικοδοµικής άδειας 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. Από την 1.1.2020, για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέου κτιρίου, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκµηριώνει
ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.»
Άρθρο 71
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4342/2015 (Α΄ 143)
1. Στο άρθρο 7 του ν. 4342/2015 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία ορισµού Ενεργειακών Υπευθύνων σε κτίρια που χρησιµοποιούνται από το
Δηµόσιο και τον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα και προσδιορίζονται 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-
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ως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.), εµπορικά 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 λέξη «µεθεπόµενου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «επόµενου».
2. Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου 3 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθµών, εφόσον για την υφιστάµενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύµβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθµοί τους δεν έχουν
τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), συνάπτουν νέα σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης και η Τ.Α. της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται µε βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε
σχέση µε τα όρια εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5. Με τη σύναψη της νέας σύµβασης, η αρχική
σύµβαση λύεται αυτοδίκαια. Ειδικά σε περίπτωση σταθµών που έχουν επιλεγεί για στήριξη Λειτουργικής Ενίσχυσης 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 υφιστάµενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύµβαση Λειτουργικής 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 περίπτωση 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 Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται µε βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε
σχέση µε τα όρια εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5. Κατά την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική) της πρόσθετης ισχύος παραγωγής, η νέα σύµβαση τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται
αυτοδίκαια.
Ειδικά σε περιπτώσεις, όπου για την πρόσθετη ισχύ έχει 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 συνολική 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 εξής:
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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 «από την 1η Ιανουαρίου 2016» προστίθενται οι λέξεις «έως
την 31η Δεκεµβρίου 2019».
6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, οι Τ.Α. της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύουν για τους σταθµούς που τίθενται σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική) από την πρώτη ηµέρα του επόµενου ηµερολογιακού έτους από το έτος έκδοσης της απόφασης.»
7. α) Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο άµεσα ή έµµεσα µέσω της συµµετοχής του στη διοίκηση ή
ως µέτοχος, εταίρος ή µέλος νοµικού προσώπου µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχής απαγορεύεται να συνάπτει σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον
οι τεχνολογίες ενισχύονται µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω 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 λειτουργικής 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 παραγωγής για κατηγορία αιολικών σταθµών που εξαιρείται από
την υποχρέωση συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια µε τον όρο
της υποχρεωτικής συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός απαγορεύεται να τροποποιηθεί.
Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. ελέγχουν το κριτήριο του πρώτου εδαφίου κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη
σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και αν διαπιστώσουν ότι ο αιτών, άµεσα ή έµµεσα κατά τα παραπάνω, έχει συνάψει ήδη δύο (2) συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών απορρίπτουν την αίτηση.
Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή για
σύναψη σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης που υποβάλλεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό σταθµό, ο οποίος µε
βάση την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης µε
τη µορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, συνοδεύεται από 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 παραγωγής άνω των 18 MW. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων.»
β) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 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, επικαιροποιούνται εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος 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 λαµβάνοντας υπόψη και το κριτήριο του πρώτου εδαφίου
της ίδιας διάταξης. Αν οι εκκρεµείς αιτήσεις δεν επικαιροποιηθούν εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, αυτές απορρίπτονται. Αν, εντός της ίδιας προθεσµίας, γίνει αλλαγή στο πρόσωπο, στη µετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση του αιτούντος, οι άδειες εκδίδονται µε
τον όρο της υποχρεωτικής συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ειδικά για Ε. Κοιν.
επιτρέπεται η µεταφορά του αιτήµατος για χορήγηση άδειας παραγωγής σε νέα Ε. Κοιν. εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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 αιτήσεων 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 διαχειριστή των Μ.Δ.Ν.:
αα) για αιολικούς σταθµούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για άδεια παραγωγής πριν από την 1.1.2016
και
ββ) για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει 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 προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη
των τριάντα (30) χιλιοµέτρων» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «οι απαιτούµενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις και ποσοστό τουλάχιστον 85% εξ αυτών
προέρχεται από εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) χιλιοµέτρων».
2. Στο τέλος του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 προστίθεται 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 υποβάλλει ή υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της ΑΕΠΟ.»
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Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 (A΄ 101)

ξεις του ν. 3429/2005 (A΄ 314) και οι διατάξεις του
ν. 2190/1994 (A΄ 28).

Από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 61 του ν. 4546/2018
διαγράφονται οι λέξεις «και όχι πέραν της 31.12.2018».

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 75
Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό
στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)

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

Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν: α) από τη µεταφορά µεγάλου αριθµού εργαζοµένων από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) στην
εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» λόγω της ολοκλήρωσης της απόσχισης του κλάδου της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σύµφωνα 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 αρµοδιοτήτων εκκαθάρισης και είσπραξης του Ειδικού Τέλους 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 διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 (A΄ 216) και εξαιτίας 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 γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι πέντε (25)
συµβάσεις µίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου µε διετή διάρκεια. Η πρόσληψη γίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Η παροχή 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 Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) σε συµµόρφωση µε την 816/2018 απόφαση 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
«Γραµµή µεταφοράς µεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και
Περιφέρειας Αττικής», µπορεί να προσλαµβάνει αριθµό
εργαζοµένων που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) όλων των ειδικοτήτων µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, µίσθωσης έργου ή έµµισθης
εντολής. Οι συµβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Ανώτατο όριο διάρκειας των συµβάσεων ορίζεται η 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-

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» αντικαθίστανται 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 παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Επιτρέπεται η επέµβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 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 προϋποθέσεις της εγκατάστασης εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην 336107/14.2.2000 (Β΄ 223) απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας.».
2. Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
εγκαταστάσεις κέντρων φιλοξενίας και περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και οι συνοδές αυτών εγκαταστάσεις 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 άρθρου 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 πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση και συγκεκριµένα το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, καθώς και
κάθε είδους ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται µαζί
τους από πορώδεις και διαπερατούς γεωλογικούς σχηµατισµούς. Δεν περιλαµβάνονται το σχιστολιθικό πετρέλαιο 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 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (A΄ 304), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εµπορία: Η αποθήκευση και διακίνηση, µε σκοπό
το κέρδος, αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊό-
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ντων, εντός της Ελληνικής Επικράτειας.»
β) Η παράγραφος 18 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (A΄ 304), αντικαθίσταται
ως εξής:
«18. Παραγωγή Bιοκαυσίµων: Η κατεργασία κατάλληλων πρώτων υλών που πραγµατοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις, για την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίµων 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 εγκαταστάσεις, στις οποίες πραγµατοποιείται η παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Βιορευστών, συµπεριλαµβανοµένων 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 Ελληνικής Επικράτειας, αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Βιορευστών, 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 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε΄. περιγραφή των αποθηκευτικών χώρων που χρησιµοποιούνται για την τήρηση των εµπορικών αποθεµάτων
της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος και των
αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 12 του παρόντος, εφ’ όσoν έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούµενος,»
γ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τις άδειες εµπορίας του άρθρου 6, ένα
πρόσωπο µπορεί να λαµβάνει περισσότερες από µία άδειες, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται ανά κατηγορία
άδειας οι απαιτήσεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της
παραγράφου 5 του άρθρου 6 και χωριστά για κάθε µία άδεια η απαίτηση του ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου ή
της εγγυητικής επιστολής.»
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, άδειας εµπορίας κατηγορίας Α και σε Τελικούς Καταναλωτές.»
4. α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 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), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, µισθωµένοι ή να έχουν παραχωρηθεί και να χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου
της άδειας.»
β) Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 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 υποχρέωση 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 προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις προδιαγραφές και
να διαθέτουν τεχνικό εξοπλισµό κατάλληλο για την ασφαλή αποθήκευση και οµαλή διακίνηση των προϊόντων
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου ανάλογα 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 τροποποιήθηκε 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 ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων που πραγµατοποίησαν στην εγχώρια αγορά κατά το προηγούµενο έτος, για
κάθε κατηγορία προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανάλογα µε την κατηγορία της άδειάς τους.
Η τήρηση των εµπορικών αποθεµάτων λαµβάνει χώρα:
α) σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (A΄ 265),
στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση προϊόντος εντός
της ίδιας δεξαµενής από περισσότερους κατόχους άδειας εµπορίας, ή και
β) σε εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν λειτουργούν ως
φορολογικές αποθήκες και αποθηκεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας εµπορίας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι λεπτοµέρειες τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
προσκοµίζονται από τους κατόχους αδειών εµπορίας πετρελαιοειδών 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 ειδικότερο θέµα.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι όροι συνεργασίας µεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και των
αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας από τους κατόχους αδειών εµπορίας 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, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλο-

52
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Προστασίας
του Πολίτη (Β΄ 501) και 147/2015/27.1.2016 των Υπουργών 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 αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιµοποιείται για την
παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχοµένου του τελικού µείγµατος βενζίνης υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) για το έτος 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 βιοαιθανόλης ή 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 τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και τις ανάγκες ασφαλούς εφοδιασµού του υπάρχοντος στόλου οχηµάτων.
Για την ανάµειξη της βενζίνης ως ανωτέρω, το σύνολο
της απαιτούµενης ποσότητας της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιµοποιείται 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 λαµβάνονται υπόψη οι τιµές του Παραρτήµατος 3 του ν.
3468/2006 (A΄ 129) και χρησιµοποιούνται τα στοιχεία
που υποβάλλονται, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρόντος και την απόφαση του άρθρου 32η του ν. 3468/2006
(A΄ 129). Για τον σκοπό του ελέγχου οι υπόχρεοι της περίπτωσης 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 παραγράφου 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 προβλέπονται στον ν. 2960/2001 (A΄ 265) και τον ν. 2969/2001 (A΄
281).»
6. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι κάτοχοι αδειών εµπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων που συναποθηκεύουν τις απαιτούµενες ποσότητες εµπορικών αποθεµάτων σε φορολογικές αποθήκες υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της άδειάς τους
που συνοδεύεται υποχρεωτικά από την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης µε βεβαίωση ότι αυτή παραµένει
σε ισχύ, τις άδειες φορολογικής αποθήκης και εγκεκριµένου αποθηκευτή και συµφωνητικό παραχώρησης χρήσης 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 αντικαθίσταται µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος, τα δικαιολογητικά του παραπάνω εδαφίου απαιτούνται για την έκδοση ή τροποποίηση άδειας εµπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων στις περιπτώσεις συναποθήκευσης.
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 άρθρου 21 του ν. 4447/2016 (A΄ 241), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Τα Μικρά ΠΣ αποτελούν υπαίθριους - περιφραγµένους χώρους που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισµό και
υποδοµές και χωροθετούνται, σύµφωνα µε την ικανότητα αποθήκευσής τους και την έκτασή τους ως εξής:
αα) Τα Μικρά ΠΣ µε ικανότητα αποθήκευσης µεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) τόνους και µικρότερη από χίλιους (1000) τόνους χωροθετούνται εκτός ορίων οικισµών
και πόλεων.
ββ) Τα Μικρά ΠΣ µε ικανότητα αποθήκευσης µεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) τόνους και µικρότερη από διακόσιους (200) τόνους χωροθετούνται εντός ορίων οικισµών και πόλεων και καταλαµβάνουν µέγιστη έκταση
1000 τ.µ..
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.»
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 τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999»
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19Α
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τον συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόµενου καυσίµου ή ενέργειας και»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου
19Α αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Κάθε χρόνο πριν από την 31η Δεκεµβρίου παρέχονται από τη Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίµων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος
σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το παρόν άρθρο, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΣΤ΄.»
4. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 άρθρου
19Α οι λέξεις «έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «σε ετήσια βάση».
5. α) Το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περί-
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πτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του Μέρους 1 του Παραρτήµατος Δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ποσότητα των προµηθευόµενων βιοκαυσίµων τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 20 λογίζεται ως ορυκτό καύσιµο.»
β) Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του Μέρους 1 του Παραρτήµατος Δ΄ αντικαθίσταται 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 παραγράφου 1 του άρθρου 20 υπολογίζεται, σύµφωνα µε
το άρθρο 22. 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
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 ένταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου των βιοκαυσίµων, 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 αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.»
γ) Η περίπτωσηη΄ της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 έως 4 και 7 του Μέρους 2 του Παραρτήµατος Δ΄
καταργούνται.
6. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Παραρτήµατος 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 πληροφοριών µε σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέπεια των υποβαλλόµενων στοιχείων του παραρτήµατος Ζ΄ «ΠροέλευσηΜεµονωµένοι προµηθευτές», «Προέλευση- Οµάδα προµηθευτών» και «Τόπος αγοράς» καταργούνται.
β) Οι παράγραφοι 8 και 9 των σηµειώσεων του υποδείγµατος 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 θεσµοθετηµένες χρήσεις γης απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 48Β, συνίσταται στην έκδοση βεβαίωσης
χωροθέτησης.»

2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 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 Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του Κανονισµού σε ότι αφορά τα ζητήµατα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, για τα έργα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκείται από τα Τµήµατα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας
Επιθεώρησης και Ελέγχου ΥΠΕΝ στη χωρική αρµοδιότητα 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 εδάφους, υπεδάφους παράκτιας περιοχής ή θαλάσσιας ζώνης, διοικητικής ευθύνης αυτών, ασκούνται δραστηριότητες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων,
µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δηµιουργούνται Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων (εφεξής «Παρατηρητήρια»).
2. Τα Παρατηρητήρια έχουν συµβουλευτικό ρόλο σε
ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας
των προγραµµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της Περιφέρειας δραστηριοποίησής
τους, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε συµβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσης και την ενίσχυση της
διαφάνειας στα εν λόγω ζητήµατα εντός της Περιφέρειας.
3. Η οργάνωση, λειτουργία και χρηµατοδότηση των
Παρατηρητηρίων καθορίζεται από τον παρόντα νόµο,
την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 και τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (A΄ 45).
4. Η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων των Παρατηρητηρίων µπορεί να προέρχεται από έσοδα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ
ΑΕ), από ποσά που πληρώνονται ή διατίθενται στον εκµισθωτή για την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναµικού
και προβλέπονται στις συµβάσεις έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το Ελληνικό
Δηµόσιο και από το Πράσινο Ταµείο.
5. Αρµοδιότητες των Παρατηρητηρίων είναι:
α) Η παρακολούθηση, στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς τους, της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
των προγραµµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και των επιπτώσεών τους στην κατάσταση
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στο
πλαίσιο των σχετικών συµβάσεων του Δηµοσίου µε τις εταιρείες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
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και της σχετικής νοµοθεσίας.
β) Η υποστήριξη των αρµόδιων Υπουργείων, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας και
της ΕΔΕΥ ΑΕ στη λήψη αποφάσεων και στη διαµόρφωση σχεδιασµού για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας της έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της γεωγραφικής περιοχής αναφοράς τους, ιδίως µέσω υποβολής εκθέσεων, προτάσεων και µελετών.
γ) Η ενηµέρωση φορέων της διοίκησης και των τοπικών κοινοτήτων για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους.
6. Τα Παρατηρητήρια, για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους, µπορούν να συνιστούν οµάδες εργασίας µε
εξειδικευµένο τεχνικό αντικείµενο σε θέµατα περιβάλλοντος και ασφάλειας, στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν και πρόσωπα εκτός των µελών του Παρατηρητηρίου, 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 επιλέγονται µε κριτήριο την τεχνική τους επάρκεια και την
αµεροληψία τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.
7. Τα Παρατηρητήρια απαρτίζονται από πρόσωπα κύρους, λειτουργούν µε την υποχρέωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας και ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον.
8. Τα Παρατηρητήρια συγκροτούνται ανά Περιφέρεια
µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούνται από τουλάχιστον δέκα (10) µέλη
µε τριετή θητεία. Σε αυτά µετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Δήµων της Περιφέρειας, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΕΔΕΥ ΑΕ, εθνικών ή
τοπικών ινστιτούτων (ΕΑΓΜΕ/ΕΛΚΕΘΕ), επαγγελµατικών συλλόγων και επιµελητηρίων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, φορέων διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στις ίδιες αποφάσεις 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 Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΕΔΕΥ ΑΕ
και των διαχειριστριών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς του Παρατηρητηρίου.
Άρθρο 87
Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας
για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης της ΔΕΗ Α.Ε.
1) Μετά το άρθρο 3 του ν. 4533/2018 (Α΄ 75) προστίθεται νέο άρθρο 3Α ως εξής:
«Άρθρο 3Α
1. Μετά την κήρυξη ως άγονης της διαγωνιστικής διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 3, η ΔΕΗ Α.Ε. θα
µεταβιβάσει το σύνολο των µετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών του παρόντος νόµου σε ενδιαφερόµενα
για την απόκτησή τους νοµικά πρόσωπα, τα οποία θα α-

ναδειχθούν ως προτιµητέοι επενδυτές στο πλαίσιο επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που θα προκηρύξει και θα διεξάγει η ίδια, µε επιµέλεια και δαπάνη της, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δηµοσίου. Ο διαγωνισµός θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή της σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών (share purchase agreement) της
κάθε νέας εταιρίας και των λοιπών συµβάσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3, οι οποίες εφαρµόζονται
αναλόγως.
2. Με τη δηµόσια πρόσκληση, που δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., προσκαλούνται εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών οι υποψήφιοι επενδυτές που συµµετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 3, καθώς και όσοι άλλοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Με την
πρόσκληση αυτή καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια
προεπιλογής και τελικής επιλογής των συµµετεχόντων
(όπως, ενδεικτικά, το ύψος της οικονοµικής προσφοράς,
η εµπειρία στη διαχείριση και λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ορυκτών καυσίµων, η εµπειρία στην έρευνα και εκµετάλλευση στερεών
ορυκτών καυσίµων, όπως ο λιγνίτης, η χρηµατοοικονοµική, τεχνική και νοµική καταλληλότητα και επάρκεια των
συµµετεχόντων, η ανεξαρτησία τους από τη ΔΕΗ Α.Ε. από άποψη εταιρικού δικαίου, ρυθµιστικού πλαισίου τοµέα
ενέργειας και δικαίου του ανταγωνισµού), οι προθεσµίες
υποβολής των δεσµευτικών προσφορών, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτηµάτων και επεξηγήσεων, οι όροι και οι εγγυήσεις εµπιστευτικότητας αναφορικά µε την πρόσβαση
των υποψηφίων στις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν τους κλάδους και τις εταιρείες, το
σχέδιο της σύµβασης αγοραπωλησίας των µετοχών της
κάθε νέας εταιρίας, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των µετοχών στον ή στους προτιµητέους επενδυτές. Στο πλαίσιο
του διαγωνισµού αυτού τα ενδιαφερόµενα µέρη δύνανται να υποβάλουν προσφορές, είτε για την απόκτηση
του συνόλου των µετοχών και των δύο (2) νέων εταιρειών είτε για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών
µίας από αυτές.
3. Η σύµβαση αγοραπωλησίας των µετοχών της κάθε
νέας εταιρείας κυρώνεται νοµοθετικά.
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να ορίσει εκτιµητή σύµφωνα µε
την παράγραφο 4 του άρθρου 3. Στην περίπτωση αυτή, ο
εκτιµητής λαµβάνει υπόψη του αντίστοιχες εµπορικές
συναλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά και τα αποτελέσµατα του προηγούµενου διαγωνισµού. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να ορίσει εκτιµητή σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του ίδιου άρθρου, ο οποίος δεν λαµβάνει υπόψη του την
εκτίµηση που τυχόν υποβλήθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3. Οι παράγραφοι 6 έως 11 του άρθρου 3 εφαρµόζονται αναλόγως.»
2) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4533/2018
(Α΄ 75) προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:
«Ως εργασιακά µισθολογικά δικαιώµατα, τα οποία µεταβιβάζονται µετά την απόσχιση στις νέες εταιρείες, νοούνται οι συνολικές ετήσιες αποδοχές των εργαζοµένων, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία της µεταβίβασης του συνόλου των µετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών στους προτιµητέους επενδυτές.
Ως συνολικές ετήσιες αποδοχές θεωρούνται οι καταβληθείσες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν α-

55
πό την ηµεροµηνία της µεταβίβασης του συνόλου των
µετοχών. Οι ηµεροµηνίες και ο τρόπος καταβολής των αποδοχών αυτών µπορούν να διαµορφώνονται µε διαφορετικό, σε σχέση µε τα προβλεπόµενα κατά την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των µετοχών, τρόπο και διαφορετική αιτιολογία, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της κάθε νέας εταιρείας, αρκεί να µη µεταβάλλεται το ύψος των συνολικών ετησίων αποδοχών, όπως είχαν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των µετοχών.»
3) Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4533/2018 (Α΄ 75)
µετά τις λέξεις «νέων εταιρειών» προστίθενται οι λέξεις
«, καθώς και των µετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.».
4) Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4549/2018
(Α΄ 105) οι λέξεις «παρ. 2 του άρθρου 3» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 1 του άρθρου 3Α».
5) Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105)
τροποποιείται ως εξής:
«3. Με την υλοποίηση των αναγκαίων προαπαιτούµενών πράξεων για έκαστο συµβαλλόµενο µέρος µε σκοπό
την ολοκλήρωση των αντίστοιχων συναλλαγών της παρ.
1 του άρθρου 3Α του ν. 4533/2018 (Α΄ 75), το ποσοστό
του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94), µειώνεται κατά εννέα ποσοστιαίες µονάδες
(9%).»
Άρθρο 88
Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη
1. Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να µεταφέρει, να εγκαθιστά και να λειτουργεί µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο και µε βάση σχετικές αποφάσεις
της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), σε υφιστάµενους λειτουργούντες σταθµούς παραγωγής της, εγκατεστηµένους στη νήσο Κρήτη, προκειµένου να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της νήσου και να καλύπτονται
έκτακτες ανάγκες.
2. Κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων διατάξεων, για
τις εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης των µεταφερόµενων µονάδων της παραγράφου 1 και του βοηθητικού εξοπλισµού αυτών, δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια. Οι µονάδες θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες µε
την έναρξη της εγκατάστασής τους. Εντός έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο φορέας εκµετάλλευσης των µονάδων αυτών υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή τοπογραφική αποτύπωση, διάγραµµα κάλυψης και τεχνική περιγραφή των
προστιθέµενων εγκαταστάσεων, βάσει των οποίων η τελευταία εκδίδει διαπιστωτική πράξη.
3. Οι προστιθέµενες µονάδες υποχρεούνται κατά τη
λειτουργία τους να συµµορφώνονται µε την ισχύουσα
περιβαλλοντική νοµοθεσία και ειδικότερα µε την κ.υ.α.
36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄ 1450), την κ.υ.α. οικ 6164/
2018 (Β΄ 1107) και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/
1442/ΕΕ της Επιτροπής, όσον αφορά στις εκποµπές
στην ατµόσφαιρα, καθώς και µε τα οριζόµενα στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί για τις υφιστάµενες µονάδες των λειτουργούντων
σταθµών παραγωγής. Ο φορέας εκµετάλλευσης των µο-

νάδων υποχρεούται, εντός έξι (6) µηνών από την εγκατάσταση των προστιθέµενων µονάδων, να υποβάλει στις
αρµόδιες αρχές αίτηµα συνοδευόµενο από όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, σχέδια και µελέτες, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), της υ.α. οικ.
167563/ ΕΥΠΕ/2013 (Β΄ 964)και της υ.α. οικ.
170225/2014 (Β΄ 135), για την τροποποίηση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους υφιστάµενους λειτουργούντες σταθµούς παραγωγής,
στους οποίους θα εγκατασταθούν οι µονάδες.
4. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν αεριοστρόβιλοι,
βάσει των διατάξεων του παρόντος, όπως ορίζονται στο
πρώτο εδάφιο της πέµπτης παρ. του δεύτερου Μέρους
του Παραρτήµατος V της κ.υ.α. 36060/1155/Ε.103/2013
(Β΄ 1450), ισχύουν για τη λειτουργία αυτών µε φορτίο άνω του 70% οι οριακές τιµές του ίδιου ως άνω εδαφίου.
5. Κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων διατάξεων, µε
το παρόν χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας, διάρκειας έως δύο (2) έτη, στους σταθµούς, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι µονάδες της
παραγράφου 1. Εντός τριών (3) µηνών από τη χορήγηση
της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της παραγράφου 3, ο φορέας εκµετάλλευσης των µονάδων υποχρεούται να υποβάλει στις αρµόδιες αρχές αίτηµα συνοδευόµενο από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις υπουργικές αποφάσεις Δ6/Φ1/
οικ.8295/1995 (Β΄ 385) και Δ6/Φ1/οικ.7740/2001
(Β΄ 508),για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας
των λειτουργούντων σταθµών παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι προστιθέµενες µονάδες.
Άρθρο 89
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α΄ 67)
Μετά την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και σε
νοµίµως υφιστάµενους οικισµούς χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο.»
Άρθρο 90
Η παρ. 11 του άρθρου 19 A του v. 2664/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 για την κήρυξη του επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων των γεωτεµαχίων της οριοθετούµενης µε την απόφαση αυτή κτηµατογραφηµένης περιοχής
και µέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 6,
αναστέλλεται η εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 13Α
του παρόντος νόµου στην περιοχή αυτή. Κατά το ίδιο
διάστηµα αναστέλλεται η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 6 περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν. 2664/ 1998 για τη
διόρθωση των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών στο
σύνολο της κτηµατογραφηµένης περιοχής για την οποία
έχει διαπιστωθεί η περαίωση της κτηµατογράφησης, έχει
οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου και εντός
της οποίας ευρίσκεται η περιοχή που οριοθετείται σύµφωνα µε την απόφαση της παραγράφου 1 για την κήρυξη του επαναπροσδιορισµού της θέσης και των ορίων
των γεωτεµαχίων.»
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
Άρθρο 91
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2019
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