
•\ D
 '*<

 
Jv

/ k
).-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λτο σχέδιο ν', μου για την αξιοποίηση του 
ίυν οεικού.

'iUviTil'WJ

ΙΙυος uj Βουλή ίων Ελλήνων

Η αλματώδης άνοδος της τιμής του πετρελαίου την τε
λευταία Ϊε7.αετία και γενικότερα η ενεργειακή ·/.?ίο-η, έκα
ναν επιτακτική την ανάγκη εντατικοποίησης, σε παγόσμια 
κλίμακα, των ερευνών, για τον εντοπισμό και την εκμετάλ
λευση άλ/οον ενεργειακών μορφών, του πριν απ’ την ενερ
γειακή κρίση θεωρούνταν χ/τιοικονομικές ή ασήμαντες ατό 
άποψη ετηρεατμού του ενεργειακού ισοζυγίου κάθε χώρας.

Αυτές οι μορφές ενέργειας διαφοροποιούνται απ’ τους άλ
λους ενεργειακούς πόρους (στερεά, υγρά και αέρια καύσι
μα) γιατί είναι ανανεώσιμες, σ’ αυτές τις μορφές κατατάσ
σονται η ηλιακή, η αιολική, η γεωθερμική ενέργεια, η όιο- 
μάζα κ.λτ. Για μερικές ατ’ ττς θεωρούμενες μέχρι πρόσφα- 
τα ασήμαντες μορφές ενέργειας, είχαν διατεθεί ατό προη- 
γμένες τεχνολογικά χώρες σοβαρά χρηματικ.ά τοσά για έ
ρευνα, αξιοποίηση. η εκμετάλλευσή τους αλλά το ατοτέλε- 
σμα είχε, κατά κανόνα ετιστημονικ.ή — τειραματική σημα
σία ή εξυπηρετούσε τεριορισμένες, καθαρά τοτικές, ανάγ
κες. Πρωτοτόρα στις προσπάθειες αυτές για τητταξιοποίη- 
ση της γεωθερμικής ενέργειας και τρώτη στην εγν.ατάστα- 
ση σταθμού ηλεκτροταρ αγωγής είναι η Ιταλία του εγν.ατέ- 
οτησε ήδη ατ’ το 1905 πειραματικό σταθμό 20 ΚλΥ στο 
LARDERELLO γιά να καταλήξε: στο 1θ1·4 σε εγκατά
σταση τριών στροβίλων με συνολική ισχύ 7.500 KYV, ενώ 
σήμερα ο: εγκατεστημένες στην ίδια περιοχή μ ον άσε ς ηλε- 
•/.τροταραγωγής φτάνουν τα 420.000 KW.

Η χώρα, μας ταρουσιάζει δυνατότητες εντοτισμού στμαν- 
τικού γεωθερμικού δυναμικού για λόγους του συνδέονται με 
την γεωλογικ.ή κατάσταση του Ελληνικού χώροο, του όμως 
η έρευνα για την αξιοποίησή του κάθυστέρησιε τολύ. Μέχρι 
το 1970 μόνο μεμονωμένες προσπάθειες, περισσότερο θεω
ρητικού ή εμπειρικού χαρακ.τήρα είχαν γίνεί.

Συστηματική έρευνα άρχισε το 1971 με την τεχνική συ
νεργασία του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνερ
γασίας και Ανάπτυξης (O.E.G.D.) και με δασικό φορέα 
το Ινστιτούτο Γεωλογικών κ.αι Μεταλλευτικών Ερευνών 
(1ΓΜΕ). ■

. Οι προσπάθειες αυτές συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή, ενώ 
στα τελευταία χρόνια εντατικοποιήθηκαν με βοήθεια κ.αι της 
Δημόσιας Ετιχείρησης Ηλεκτριτμού .(ΔΕΗ), σαν φορέα πα
ραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη σήμερα 
έχουν e/τσπισθεί αξιόλογα γεωθερμικ.ά πεδία στη Μήλο, 
Νίσηρο, Νιγρίτα, Ξάνθη κ.λτ.

Η προοπτική- αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού, 
χρειάζεται τό -συντομότερο δυνατό, τη δημιουργία κατάλλη
λου θεσμικού τλαίσιου. Στον ισχύοντα Μεταλλευτικό Κώδι
κα οτάρχουν ορισμένες διατάξεις για τη γεωθερμική ενέρ
γεια (άρθρο 2 ταρ. ί, ιδ κ.αι άρθρο 14=3 ταρ. 1, δ) του 
είναι ελλιπείς και αναχρονιστικές και δεν δίνουν διέξοδο 
στο τρόβλτμα των φορέων αξιοτοίησης. Ετειδή η συνολική 
αναμόρφωση του Μεταλλευτικού Κώδικα θα καθυστερήσει 
για μερικούς μήνες, ενώ το τρόβλημα της έρευνας και αξιο- 
τοίησης του γεωθερμικού δυναμικού είναι άμεσο, με το τα- 
ρόν σχέδιο νόμου ετιχειρείται μια ειδική νομοθετική αντιμε
τώπιση των ιδιόμορφων προβλημάτων της γεωθερμίας του 
τη συνεχεα θα κωδικοτοίηθε! στις διατάξεις του Μετά)- 
,ευτικού Κώδικα.

Ετσι λοιτον η Κυβέρνηση στην τροστάθεια για ολόπλευ- 
η και ορθολογική αξιοτοίηση τών ορυκτών πό-ρων της χώ- 

τροχωρησε στη/ κ.ατάρτ:ση αυτού του σχεδίου νόμου τού 
0 θέτει στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας. ·.

t Ειϊικ-οτερα ο: ρυθμίσεις του νομοσχεδίου συνοψίζονται /.ατ’ 
άρθφο όιτος ταρακάτω; - ·

Άρθρο 1.
Με το άρθρο 1 δί/εται σαφής και επιστημονικός ορισμο: 

της έννοιας της γεωθερμικής ενέργειας και του γεωθεομι 
κού δυναμικού, έτσι του θα εξαλειφθεί η ασάφεια και η σύγ
χυση του δημιουργούσε ως τώρα η φράση του Μεταλλευτικό. 
Κώδικα «Φυσικοί ατμοί (πηγές γεωθερμικής ενέργεια;': μ

Άρθρο 2.

Η κυριότητα κ.αι το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευ
σης του γεωθερμικού δυναμικού ρυθμίζεται σε αντιστοιχία 
με διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και επιπλέον προ
στίθενται νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση συναφών 
προβλημάτων:

α) Με τις παραγράφους 1 και 2 τροόλέτεται η επέκταση 
της εφαρμογής των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα 
για την άσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου, στο γεω
θερμικά δυναμικό.

β) Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, θεσπίζεται υπέρ 
των οργανισμών και επιχειρήσεων του ελέγχονται ή εποπτεύ
ονται απ’ το Δημόσιο, των Δήμων, Κοινοτήτων και των Επι
χειρήσεων των ΟΤΑ που θεσμοθετήθηκαν με τον πρόσφατο 
Νόμο 1416/84, των γεωργικών και βιοτεχνικών συνεταιρι
σμών προτεραιότητα για την παραχώρηση μεταλλευτικών 
χώρων με γεωθερμικό δυναμικό, ανεξάρτητα ατ’ το χρόνο 
υποβολής των αιτήσεων. Η διάταξη αυτή αποβλέπει στην προ
γραμματισμένη διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού ανά
λογα με τη σημασία του για τη/ Εθνική Οικονομία (π.χ. 
αξιοποίηση οικισμών, αγροτικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλ’-έρ- 

γίίες)·γ) Με τη/ ουσιαστικής σηαασίας πασάγραφο 4. επιφυλάσσε
ται στο Δημόσιο το δικαίωμα παραπέρα χρησιμοποίησης των 
γεωθερμικών ρευστών μετά τη συγκεκριμένη χρήση τους από 
εκείνους προς τους οποίους παραχωρήθηκ.α/. Εκτιμάται ότι 
τα ρευστά αυτά συνήθως εξακολουθούν να έχουν ενεργειακή 
ας ία και μετά απ’ την πρώτη χρήση τους, ενώ r/άλογα με 
τη χημική τους σύσταση και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους, 
είναι δυνατό να y:κσιμοπο:ηθούν και για άλλους σκοπούς, 
άσχετους με το σκοπό της αρχικής χρησιμοποίησης.

δ) Με τγν παράγραφο 5, καθορίζεται επίσης ο τρόπος διευ
θέτησης θεμάτων που ανακύπτουν απ’ την εκμετάλλευση του 
γεωθερμικού δυναμικ.ού και τη/ αποτροπή οποιασδήποτε βλά
βης. έμμεσης ή άμεσης, στα ιαματικά νεοά αναγνωρισμένων 
ιαματικών πηγών.

Άρθρο 3.

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου προβλέποντα::

α) Η διάρκεια των συμβάσεων εκμίσθωσης του δικαιώμα
τος έρευνας και εκμετάλλευσης που ειδικά για το γεωθερμι
κό δυναμικό, κυμαίνεται από 15 έως 30 χρόνια.

Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα παράστασης του χρόνου 
αυτού μέχρι 20 επί πλέον χρόνια με απόφαση του Υπουργού 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. .

Με τη διάταξη αυτή στοχεύει η Διοίκηση στη δυνατότητα 
παράτασης του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυ
ναμικού, κατά κύριο λόγο υψηλής ενθαλπίσς, εφόσον για την 
εκμετάλευτη έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις.

£) Ποσοστό 30% από τα μισθώματα θα διατίθεται στους 
ΟΤΑ όπου γίνεται η εκμετάλλευση με σκοπό την οικονομική 
ενίσχυση των ΟΤΑ και σαν αντιστάθμισμα απ’ την επέμβαση 
στην περιοχή του; για την εκμετάλλευση του γεωθερμικού 
δυναμικού.

γ) Για τήν ενίσχυση των πιο πάνω στόχων, επιβάλλεται 
στους μισθωτές ετήσιο ειδικό τέλος υπέρ των ΟΤΑ της πε
ριοχής ίσο με το 2ο/οο του αντίστοιχου μισθώματος.

' Άρθρο 4. ■’ ·' · ’.·'

1. Με τη διάταξη της παραγράφου ί, όλες οι διατάξεις 
του Μεταλλευτικού Κώδικα που δεν έρχονται σε αντίθεση με 
τις ειδικές διατάξεις αυτού του Νόμου, εφαρμόζοντα: κα: 
για το γεωθερμικό δυναμικό. Έτσι of προϋποθέσεις και τα
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ικαιολογητικά ίριδας κα: εκμετάλλευσης του γεωθερμικού 
υναμικοό ρυθμίζονται αντίστοιχα με τις ίιατάξει; του Με- 
αλλευτικού Κώϊικα -ου αφορούν τα άλλα μεταλλευτικά ορυ- 
,τά. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσι- 
ών Πόρων είναι ίυνατόν να εκΕίίοντα: ειΕπ/.ο! κανονισμοί 
,ε πρόσθετα μέτρα ατφαλείας για τις εργασίες έρευνα; και 
'/.μετάλλευσης του γεωθερμικού Δυναμικού. ...............,

2. Στην παράγραφο 2. τροποποιούνται τα άρθρα 2 παρ. 1,
ί' και 143 ϊ' του Μεταλλευτικού Κώοικα, ώστε να εναρμΛ- 

>·.5θούν με τους ορισμούς που όΤοντοι στο Νόμο αυτό για 
;ο γεωθερμικό Δυναμικό. :··

3. Προστίθεται Διάταξη μ* την οτχία,'/με.' ααόφαοη του 
Γπουργού Ενεργείαε και Φυσικών Πόρων ετεν.-εινον .αι ο*. 
ισμοΔιότητε; της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου και 
την εκτέλεση γεωτρήτεων για την ερευνά '/.αι οσιοποιηση 
ου γεωθερμικού Δυναμικού, οεοομένο·.· ότι η ΔΕΠ παρέχει 

:α απαιτούμενα εχέγγυα αφού σήμερα μονο αυτή εχει νιαι τον
ςοπλισμο και την απαραίτητη πείρα για να αναλαοει /.αι να
κτε/.εσει ιετοια εεγα. Με τη Διάταξη αυτή εν.τιμάται ότι 

■ α επιταχυνθεί σοβαρά το έργο της έρευνας y.a: αξιοποιη- 
ης της γεωθερμίας στη Χώρα μας, οϊιαιτερα σε “εριοχες 

_του το γεωθερμικό Δυναμικό συναντατα; -ε μεγαλα, σχετικά,
άθη. .·._·■ . ... ...........................

Άρθρο 5.

Μι τις Διατάξεις του άρθρου, Ε?νετ2: εεουτιοεοτηση στον 
’πουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων να καθόριζε: με 
πόφασή του την — ροτεραιότητα του Δικαιώματος εχμεταλ- 
ευσης του γεωθερμικού Δυναμικού σε τχέ-η με τα ίικαιωμα- 
α εν/χετάλλευσης άλλων μεταλλευτικών ορυκτών και των 
ατομικών ορυκτών. Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην αξιο

ποίηση του γεωθερμικού Δυναμικού στα ιτλαισια των τροτε- 
αιοτήτων που θέτει η Εθνική Οικονομία. " .

··:-■. ' Άρθρο 6. ;·,··_ _ ■/ μ

Καθορίζεται η έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού απ’ 
η Δημοσίευσή’ του’ στην ΕφημερίΔα της Κυβέρνησης. /

. Αθήνα, 27 Απριλίου 1984 . ' ; 1 '

Εσωτεεικών
ΚΟΓΤΣ0ΓΙΩΡΓΑ Σ

Οι Υπουργοί
Οικονομικών 

Γ. Λ ΡΙΚΝΗΣ)

Ενέργειας και Φυσικών Ποσών
Ε. ΚΟΓΛΟΓΜΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

.... Αξιοποίηση του γεωθερμικού Δυναμικού.

. · · 'Ap-Spo· 1. · σ:
1. Γεωθερμικό Δυναμικό είναι το σύνολο των γηγενών φυ- 

κών ατμών, των θερμών νερών, επιφανειακών ή υπογείων, 
αι της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών.

2. Γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια σου εμπεριέχεται 
το γεωθερμικό ϊυναμικό και αντλείται από αυτό.

Άρόρο 2.

1. Το πρώτο εοάοιο του ασθσου 3 του Μεταλλευτικού Κώ- 
/.α (Ν.Α. 210/1973. ΦΕΚ Α' 277'. εφαρμόζεται και ως 
ος το Δικαίωμα κυριότητας του γεωθερμικού Δυναμικού. Για 

? Δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας -και εκμετάλλευση; του 
νομικού αυτού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του 
ιου Κώοικα.

2. Το Δημόσιο ασκεί τα Δικαιώματα a/αζήτησης, έρευνας 
α: εκμετάλλευσης του γεωθερμικού Δυναμικού, σύμφωνα.με 
ς Διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του πα- 
πάνω ΚώΔικα.

2. Το Δημόσιο μπορεί να εκμισθώνει τα' Δικαιώματα της 
προηγούμενης παραγράφου.' κατά προτεραιότητα και ανεξάρ
τητα από το χρόνο κατάθεσης της αίτησης τους, σε φορείς 
του Δημόσιου τομέα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του 
Ν'. 1256/1982 και τις επιχειρήσεις που πιοίλέποντα.ι στο 
άρθρο 4G του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ Α' 18). καθώς και σε 
γεωργικούς και βιοτεχνικούς συνεταιρισμούς. Η μίσθωση γί- 
,νεται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσι
κών Πόρων, η οποία Δημοσιεύεται στην ΕφημερίΔα της Κυ- 
βερνήτεως. .. ,
, Στην απόφαση αυτή ορίζονται και ο: όροι της μίσθωσης.

4. Το Δικαίωμα εκμετάλλευσης των γεωθερμικών προϊόν
των και παραπροϊόντων μετά από κά·$ε χρήση της γεωθερμι
κής ενέργειας ανήκε: και πάλι κατ’ αποκλειστικότητα στο 
Δημόσιο.

5. Διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των φορέων της εκ
μετάλλευσης ιαματικών πηγών και γεωθερμικού όυναμικού 
στη Ειάρκεια εκτέλεσης έργων έρευνας ή εκμετάλλευσής του, 
εφοσον οι επιπτώσεις από τα έργα αυτά μπορούν να παραβλά
ψουν, άμεσα ή έμμεσα, τη ίίαιτα, την παροχή ή την ποιότητα 
του νερού αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών ρυθμίζονται με 
απόφαση του Γπουργού Ενέργειας και Φυσίκώ” Πόσων ύστε- 
ρα από γνώμη του Ελληνικού Οργχ^ισμού Τουρισμού (EOT), 
του Ινστιτούτου Γεωλογικών κα: Μεταλλευτικών Ερευνών 
(ΙΓΜΕ), του Εδνικού Συμβουλίου Γγεί ας και του α.μόϊιου 
νομαρχιακού συμβουλίου, την οποία εκφράζουυ μέσα σε προ
θεσμία που ορίζεται, κατά περίπτωση, από τον Γπουργ-ό 
Ενέργειας κα: Φυσικών Πόρων.

Άρ-5ρο 3.

1. Η κατά την παρ. 3 του προηγούμενου άρ·5ρου μίσθωση 
οεν μπορεί να έχει ίιάρκεια μικρότερη από ϊεκαπέντε (15) 
και μεγαλύτερη από τοιάντα (30) χρόνια. Ο Γπουργός Ενέρ
γειας κα: Φυσ-κών Πόρων, ύστερα εεπό αίτηση του μΐσόωτή, 
η οποία υποβάλλεται μέσα στο προηγούμενο από τη λήξη της 
μίσθωσης έτος, μπορεί να παρατείνει τη ίιάρκεια της μί
σθωσης έως είκοσι (20) ακόμα χ.σόνια. εφόσον κρίνε: ότι από
το μισθωτή έχουν πραγματοποιη-θεί σοβαρές επενίύσείς για 
την εκμετάλλευση του γεωθερμικού ϊυναμικού.

2. Τα μισθώματα βεβαιώνονται σύμφωνα με τις ίιατάξεις
της νομοθεσίας για. την είσπραξη των ίημοσίων εσέίων από 
την αρμόϊια υπηρεσία του Γπουργείου Ενέργειας κα: Φυσικών 
Πόρων. Ποσοστό 30/ό από τα μισθώματα αυτά τιατίθεται, 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και.Ενέργειας 
και Φυσικών . Πόρων, στους ΟΤΑ στην περιοχή των οποίων 
βρίσκεται ο χώρος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού Δυναμι
κού. '·■..*

3. Επιβάλλεται ειοικό τέλος 2ο/οο επί των μισθωμάτων 
αυτών υπέρ των ΟΤΑ στη περιοχή των οποίων γίνεται η εκ
μετάλλευση του γεωθερμικού Δυναμικού. Το τέλος αυτό βε
βαιώνεται από τον αρμόϊιο νομάρχη καί ίιατίθεται. στους, πα
ραπάνω ΟΤΑ με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου.

Άρθρο 4.

1. Ο: Διατάξεις του Μεταλλευτικού Κωίικα (Ν.Δ. 210/ 
1973) εφαρμόζονται κα: για το γεωθερμικό Ευναμ'-κ.ό. εφόσον 
Εεν 'αντιβαίνουν στις Ειατάξει; του παρόντος.

• 2. Η περίπτωση ΙΒ της παρ. I του άρθρ 
λευτικού ΚώΕικα (Ν.Δ. 210/1973) αντικαθ 

<1 ΙΒ) το γεωθερμικό ουναμίκό»

2.του Μεταλ- 
ατα: ως εξής:

και η πεοίπτωση ε' του άρθρου 143 του ίσιου ΚώΔικα ως 
ε=ή;: ■ .... ·.

«ί') του γεωθερμικού Δυναμικού». .. .. ·' ..

3. Ο Υπουργός Ενέργειας κα: Φυσικών Π όρων , μπορεί να 
αναθέτει με απόφασή του στη Δημόσια Επιχείρηση Ιίετρε- 
λαίου (Δ.Ε.Π.) την-εκτέλεση γεωτρήσεων για την έρευνα 
κα: αξιοποίηση του γεωθερμικού Βυναμικού.


