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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13151/2877/21.9.2011 απόφα−
σης «Παράταση της προθεσμίας υποβολής προ−
τάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος
«Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−
2013» (ΦΕΚ Β΄2411). .........................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 14703/3694
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13151/2877/21.9.2011 απόφασης
«Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων
έργων προς ένταξη του Προγράμματος «Νέα − Και−
νοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄ 2411).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) Π.Δ. 396/
1989 (ΦΕΚ 172/Α) και Π.Δ189/1995 (ΦΕΚ 99/Α) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ
261/Α) «Σύσταση της Δ/νσης MME της Γ.Γ.Β.», και της υπ’
αριθμ. 3584/1996 (ΦΕΚ 147/Β/1996) υπουργικής απόφασης
«Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού
της Δ/νσης MME της Γ.Γ.Β.».

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετονομασία του σε
Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας».
4. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), άρθρο 1, παρά−
γραφος 3, καθώς και το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α).
6. Τη υπ’ αρ. πρωτ. Υ352/08.07.2011 (ΦΕΚ 1603/Β) Από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 16745/2−12−09 Κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικο−
νομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με
«Διορισμό του Γενικού Γραμματέα Αλέξανδρου Φούρλα
στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ
512/Υ.Ο.Δ.Δ./7−12−09).
8. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
9. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι−
κότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση
από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Πε−
ριφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001).
10. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI
2007GR161PO006).
11. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία − Θράκη (Κωδικός
CCI 2007GR161PO008).
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12. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα
− Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
13. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κω−
δικός CCI 2007GR16UPO002).
14. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώ−
ρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθ. πρωτ.
8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ Β΄/1965/2008).
15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής
περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/
13−10−2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π.
58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ
2632/Β/2008 και 2652/Β/2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009
(ΦΕΚ 502/Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/
Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009),
45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/
ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).
16. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την
κατηγορία Πράξεων «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικό−
τητα», του θέματος προτεραιότητας 09 − «Άλλα μέτρα
για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ».
17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15−12−2006 της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρ−
θρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος
Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.
19. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα
άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17, αυτού όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Απο−
κέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσμα−
τικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες δια−
τάξεις».
20. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
21. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την
Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου:
«Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του
Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ.
4226/1019Δ/14.4.2009).
22. Τις διατάξεις του ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/97) «Όροι
και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έρ−

γων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματα
τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρο−
νται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και
τεχνολογίας».
23. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α), «Όροι
και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς
της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του
Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους
τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.»
24. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1, Κεφά−
λαιο Α’.
25. Την υπ’ αρ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/Β/2010) ΚΥΑ
των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προ−
γραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−
2013 − ΠΑΑ».
26. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 2462/706/0020/03−05−2011
(ΦΕΚ Β΄ 912/20−05−2011) για την «Εκχώρηση αρμοδιοτή−
των για την κατηγορία πράξεων «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)
και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στή−
ριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
ματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).
27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2761/496/Α2/20−05−2011 έγγραφο
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής
της πράξης «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»».
28. Την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 5987/466/24−05−2011 Υ.Α. του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος
«Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
ματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 και Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα − Καινοτομική
Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)
του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1077/Β/31−05−2011).
29. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3708/706/Α2/13−07−2011 έγγραφο
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Τροποποιήσεων Οδη−
γού Εφαρμογής της Πράξης “Νέα Καινοτομική Επιχει−
ρηματικότητα”».
30. Την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 8803/741/19−07−2011 Υ.Α. του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας «Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς
ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα − Καινοτομική Επιχειρημα−
τικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007−2013, ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων,
Και Τροποποίηση, Συμπλήρωση και Διόρθωση σφαλμά−
των του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα − Καινοτομική
Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)
του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1811/Β/11.08.2011).
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31. Την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ 13151/2877/21−09−2011 Υ.Α. «Πα−
ράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προ−
τάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος «Νέα
− Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 2411/Β/1.11.2011).
32. Το γεγονός του ιδιαίτερα υψηλού ενδιαφέροντος
του επενδυτικού κοινού (ενδιαφερόμενοι) για συμμετοχή
στο πρόγραμμα.
33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 30.000.000,0€,
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 13151/2877/
21.09.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και παρατεί−
νουμε την προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου
προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα − Καινοτομική Επι−
χειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007−2013, έως και την 14:00 (02:00μμ) ώρα της
01ης Νοεμβρίου 2011 (01 −11−2011).
2. Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στις
ίδιες εφημερίδες που είχε δημοσιευθεί η υπ’ αρ. πρωτ.
Οικ. 5987/466/24−05−2011 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα
− Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 και Πρόσκληση Εκδή−
λωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων
προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα − Καινοτομική Επι−
χειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007−2013», δηλαδή στις:
• Πρώτο Θέμα (Κυριακής)
• Ελεύθερος Τύπος (Κυριακής)
• Ημερησία Σαββάτου
• Αξία.
3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω τροποποιείται και το έντυ−
πο ηλεκτρονικής υποβολής.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. πρωτ. Οικ. 5987/466/
24−05−2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 1077/Β/31−05−2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Δ7/οικ.24425/4313
(2)
Εγγυητική επιστολή έναντι οφειλομένων στο Δημόσιο
μισθωμάτων από την εκμετάλλευση λατομείων σχι−
στολιθικών πλακών τα οποία εμπίπτουν στις διατά−
ξεις του άρθρου 16 του ν. 3851/2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3851/04.06.2010
(ΦΕΚ 85/Α/2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανα−
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νεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής».
2. Του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μέχρι σήμερα».
3. Του Π.Δ.381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/1989) «Οργανισμός του
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»
και του Π.Δ.27/1996 (ΦΕΚ19/Α/1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
4. Του Π.Δ.185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας− Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
–Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας− Θράκης και της Γενι−
κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ
Α 213), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας & Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α19), όπως αυτές τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του Π.Δ 122/2004 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).
5. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/
7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
6. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
7. Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ.189/2009»
(ΦΕΚ Α΄ 56).
8. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής με αριθμό 35469/9−8−2011 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη», (ΦΕΚ Β1800/9−8−2011),
όπως τροποποιήθηκε με την 41834/29−9−2011 όμοια (ΦΕΚ
2212/Β/4−10−2011).
9. Την ανάγκη καθορισμού εγγυητικής επιστολής σε
συμβάσεις εκμετάλλευσης λατομείων σχιστολιθικών
πλακών με απευθείας μίσθωσης με το Δημόσιο.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστο−
λής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
16 του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α) ως ακολούθως:
i. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής για την περίο−
δο μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
ορίζεται στο μισό του ύψους του ανώτατου παγίου θε−
μιτού μισθώματος δύο ετών, που ισχύει, ανά στρέμμα
μισθωμένης έκτασης, στην περίπτωση εκμίσθωσης του
δικαιώματος εκμεταλλεύσεως μαρμάρων. Ως χρονική
αφετηρία για τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό του
ύψους του μισθώματος λαμβάνεται η ημερομηνία έναρ−
ξης ισχύος του ν.3851/2010.
ii. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι δύο (2)
έτη.
Σε περίπτωση που το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει
επιλυθεί δύο (2) μήνες πριν από την λήξη της διετίας

37692

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ισχύος της εγγυητικής επιστολής, ο εκμεταλλευτής κα−
λείται με ειδική πρόσκληση από την αρμόδια Υπηρεσία να
υποβάλλει νέα εγγυητική επιστολή, ένα τουλάχιστον (1)
μήνα πριν από την λήξη της διετίας, η οποία θα έχει διάρ−
κεια επίσης δύο (2) ετών και ύψος που θα ανέρχεται στο
συνολικό ύψος του ανώτατου παγίου θεμιτού μισθώματος
της πρώτης και της δεύτερης διετίας, που ισχύει στην
περίπτωση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμεταλλεύσε−
ως μαρμάρων. Με ανάλογο τρόπο και διαδικασία ορίζεται
το ύψος και η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής
για το πέραν της τετραετίας χρονικό διάστημα.
iii. Μετά την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος:
α. Εάν ο χώρος χαρακτηρισθεί ως ιδιωτική έκταση η
εγγυητική επιστολή επιστρέφεται άμεσα.
β. Εάν ο χώρος χαρακτηρισθεί ως δημόσια έκταση, η
εγγυητική επιστολή επιστρέφεται εφόσον ο εκμεταλ−
λευτής καταβάλλει τα, σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθω−
σης, οφειλόμενα μισθώματα, όπως αυτά θα βεβαιωθούν
από την αρμόδια υπηρεσία με βάση τα στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 33 του ν. 669/77, τα οποία
οφείλει να τηρεί και να υποβάλλει ο εκμεταλλευτής
στην αρμόδια Υπηρεσία.
iv. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής δεν εκπληρώ−
σει τις κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις του, η εγγυητική
επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, η αρμόδια
Υπηρεσία προβαίνει στην καταγγελία της σύμβασης
μίσθωσης και ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης, σε
περίπτωση δε που τα οφειλόμενα μισθώματα υπερβαί−
νουν το ποσό της εγγυητικής επιστολής βεβαιώνει τα
μισθώματα κατά το μέρος τους που υπερβαίνει το ύψος
της εγγυητικής επιστολής.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

(3)
Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος αναζήτησης
έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμι−
κού μέσης/υψηλής θερμοκρασίας της χερσονήσου
των Μεθάνων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕ−
ΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» και τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ9−Β,Δ/
Φ298/7947/06.06.2000 απόφασης του Υπουργού Ανά−
πτυξης (ΦΕΚ 771/Β΄).
Με την υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/Φ298/24273/4305/27.10.2011
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 74, 76, 143 και 144 του
ν.δ 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», (ΦΕΚ 277/Α),
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α) και
των άρθρων 3 παρ. 2, 5 παρ. 4, 7 και 13 παρ. 1 του
ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού,
τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 11 του ν. 3734/2009
(ΦΕΚ 8/Α), καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ15/Α/
Φ19/οικ.7630/22.04.2010 απόφαση του Υφυπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί
μεταβίβασης στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής, στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων

και Προϊσταμένων Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» (ΦΕΚ Β΄ 582).
Α. Εγκρίνεται η μεταβίβαση του δικαιώματος αναζή−
τησης, έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυ−
ναμικού μέσης/υψηλής θερμοκρασίας της χερσονήσου
των Μεθάνων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη θυγατρική της
εταιρεία Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με τη διά−
ταξη του άρθρου 7 παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη
του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του
γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 207/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
37 παρ. 11 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α).
Β. Στην αριθ. Δ9−Β.Δ./Φ298/7947/6.6.2000 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εκμίσθωση στη Δ.Ε.Η. του
δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης
του Γεωθερμικού Δυναμικού Μέσης/Υψηλής ενθαλπίας
της Χερσονήσου των Μεθάνων» (ΦΕΚ 771/B΄) επιφέρο−
νται οι κάτωθι προσθήκες − τροποποιήσεις όρων:
1. Όπου στην ανωτέρω απόφαση αναφέρονται οι όροι
«Υπουργείο Ανάπτυξης» ή «ΥΠ.ΑΝ.» και «Υπουργός Ανά−
πτυξης» ή «ΥΠ.ΑΝ.» νοούνται αντίστοιχα: «Γενική Γραμ−
ματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.»
και «Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» και όπου αναφέρεται «ΔΕΗ» νοείται η «Δ.Ε.Η.
ΑΕ.» Επίσης όπου αναφέρονται οι όροι «χαμηλής ενθαλ−
πίας» και «υψηλής ενθαλπίας» νοούνται οι όροι «χαμηλής
θερμοκρασίας» και «υψηλής θερμοκρασίας» αντιστοί−
χως, όπως αυτοί ορίζονται στο ν.3175/03 «Αξιοποίηση
του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες
διατάξεις». Τέλος, όπου αναφέρονται οι όροι «Νομαρ−
χία» και «Νομάρχης» νοούνται οι όροι «Περιφέρεια» και
«Περιφερειάρχης» αντιστοίχως.
Η φράση «Ως προς την έννοια της “παραλίας”, ισχύουν
οι περιορισμοί του άρθρου 10 του Α.Ν.2344/ 1940» στο
αποφασιστικό μέρος αντικαθίσταται με τη φράση: «Ως
προς την έννοια της “παραλίας” ισχύουν οι διατάξεις
του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α/19−12−2001)».
2. Η παράγραφος α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ουδεμία έναρξη εργασίας έρευνας και εκμετάλλευσης
είναι δυνατόν να ξεκινήσει − επί ποινή εκπτώσεως − πριν
τον εφοδιασμό της μισθώτριας με όλες τις απαιτούμενες
από τις ισχύουσες διατάξεις εγκρίσεις (Μελέτης Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνικής Μελέτης κ.λπ.).»
3. Η παράγραφος γ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα τεχνικά στοιχεία και συμπεράσματα των ερευ−
νητικών εργασιών της μισθώτριας θα είναι διαθέσιμα
στους φορείς του Δημοσίου Τομέα, στις Επιχειρήσεις
Κοινής Ωφέλειας και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ύστερα
από αίτησή τους προς την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και
έγκριση του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. ΄Ερευνα σε υποθαλάσ−
σιο χώρο (αιγιαλίτιδα ζώνη, υφαλοκρηπίδα) απαγορεύε−
ται, εάν δεν προηγηθεί παραχώρηση κατά τις ισχύουσες
διατάξεις καθόσον η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει
έρευνα και εκμετάλλευση Γεωθερμικού Δυναμικού στον
υποθαλάσσιο χώρο. Προς τούτο θα πρέπει να εξασφα−
λισθούν από την μισθώτρια όλες οι απαραίτητες άδειες
από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
Κατά την διάρκεια των ερευνητικών εργασιών, η μι−
σθώτρια θα συνεννοείται με τις κατά τόπους Στρατιω−
τικές Αρχές και θα συνεργάζεται με το ΙΓΜΕ καθώς και
με άλλους φορείς που έχουν ομοειδή εμπειρία σε έργα
Γεωθερμικής ενέργειας και θα αναθέτει σε αυτούς έργα
έρευνας γεωθερμικής ενέργειας τα οποία δεν μπορεί
να εκτελέσει η ίδια.
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Οι ερευνητικές εργασίες είναι δυνατόν να εκτελούνται
και σε χώρους λειτουργούντων λατομείων και μεταλλεί−
ων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων και με τον όρο
να μην παρεμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευσή τους. Σε
αντίθετη περίπτωση έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην
παρ. 2 του άρθ. 1 του ν.3175/03 («Αξιοποίηση του γεωθερ−
μικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις»).
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που μπορεί να
επηρεάσουν ιαματικές πηγές ή τη διαχείριση γειτονικών
γεωθερμικών πεδίων που έχουν εκμισθωθεί σε τρίτους
και σε τυχόν ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν έχουν
εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 1 και την
παρ. 3 του άρθ. 13 του ν.3175/03.
Το Δημόσιο δικαιούται να κάνει, παράλληλα με την
μισθώτρια, παρόμοιες έρευνες για τον εντοπισμό αξιο−
ποιήσιμων πηγών γεωθερμικής ενέργειας, με την προϋ−
πόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται ουσιαστικά η μισθώτρια
στην εκτέλεση του έργου της.
Σε περίπτωση που ανακαλυφθούν από τις ανωτέρω
παράλληλες έρευνες του Δημοσίου αποθέματα γεω−
θερμικής ενέργειας μέσης ή/και υψηλής θερμοκρασίας
(ατμοί κεκορεσμένοι ή ακόρεστοι) δικαίωμα εκμετάλλευ−
σής τους έχει η μισθώτρια, με την προϋπόθεση υπ’ οψη
καταβολής στο Δημόσιο των δαπανών για τις υπόψη
έρευνες. Μόνο δε σε περίπτωση που η μισθώτρια δεν
ενδιαφέρεται για την εκμετάλλευση των πηγών τούτων,
το Δημόσιο δικαιούται να προχωρήσει στην εκμίσθωσή
τους σε τρίτους (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) και με την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα δεν θα παρακωλύεται
το έργο εκμετάλλευσης της μισθώτριας κατόπιν γνω−
μοδότησης του Ι.Γ.Μ.Ε.».
4. Η παράγραφος δ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Καθ΄ όλη την χρονική διάρκεια των ερευνών, ήτοι μέχρι
31−12−2015 το μίσθωμα καθορίζεται σε δύο χιλιάδες πε−
ντακόσια ευρώ (2.500) ετησίως και θα καταβάλλεται εφά−
παξ μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε μισθωτικού έτους.
Από το έτος 2016 η Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. οφείλει
ετήσιο μίσθωμα προς το Δημόσιο για την εκμετάλλευ−
ση του Γεωθερμικού Πεδίου ίσο με το 1% του κόστους
προμήθειας του φυσικού αερίου που θα απαιτείτο για τη
λειτουργία της μονάδας με τη συμβατική παραδοχή ότι
απαιτούνται 174 Nm3 φυσικού αερίου για την παραγωγή
1 MWh ηλεκτρικής ενέργειας.
Για όσο χρόνο η μονάδα των 5 MW δεν έχει ενταχθεί
στο ηλεκτρικό δίκτυο, για τη βεβαίωση μισθωμάτων
που αφορούν την παρούσα μίσθωση θα θεωρείται ότι
κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται η σχετική
βεβαίωση, η μονάδα λειτούργησε επί 24ώρου βάσεως
και στο 50% της δυναμικότητάς της.
Σε περίπτωση κατασκευής και άλλων μονάδων πα−
ραγωγής θα ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού μι−
σθώματος.
Τα μισθώματα υπολογίζονται και βεβαιώνονται στην
αρμόδια ΔΟΥ άπαξ κατ’ έτος εντός μηνός με βάση στοι−
χεία που οφείλει να υποβάλει η Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
Α.Ε. μέχρι το Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου αυτού
που οφείλονται τα μισθώματα. Σε περίπτωση μη έγκαι−
ρης υποβολής στοιχείων για τη βεβαίωση επιβάλλεται
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, πρόστιμο ποσού ίσου με το
20% της εγγυητικής επιστολής. Τα μισθώματα θα κατα−
βάλλονται από τη μισθώτρια άπαξ εντός ενός (1) μηνός
από της βεβαιώσεώς του στο Δημόσιο Ταμείο. Εντός της
αυτής προθεσμίας θα υποβάλλεται από τη μισθώτρια
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στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής το οικείο τριπλότυπο εισπράξεως.
Η καθυστέρηση πληρωμής των οφειλομένων στο Ελ−
ληνικό Δημόσιο μισθωμάτων πέραν των τριών (3) μη−
νών από τη βεβαίωση τους επιφέρει την έκπτωση της
μισθώτριας από τα μισθωτικά της δικαίωμα και την
κατάπτωση της σχετικής εγγυήσεως καλής εκτελέσεως
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Τη μισθώτρια βαρύνουν, επίσης, οι προβλεπόμενες
αποζημιώσεις από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία, οι εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφα−
λιστικών οργανισμών και γενικά η μισθώτρια ευθύνε−
ται για κάθε είδους οφειλές προς οιονδήποτε τρίτο, οι
οποίες αφορούν όλο το προσωπικό που απασχολείται
στο μίσθιο και που απορρέουν από την σχετική σχέση
εργασίας αυτού και τη μισθώτριας, καθώς και από οι−
αδήποτε άλλη αιτία».
5. Η παράγραφος ε) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η μισθώτρια −σε περίπτωση εντοπισμού εκμεταλλεύ−
σιμου Γεωθερμικού δυναμικού μέσης ή/και υψηλής θερ−
μοκρασίας− οφείλει να εκμεταλλεύεται το Γ/Θ δυναμικό
του εκμισθωμένου γεωθερμικού μεταλλευτικού χώρου
κατά τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τέχνης
και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις και να παίρνει όλα τα απαραίτη−
τα μέτρα για την διασφάλιση της υγείας και της ζωής
των υπ’ αυτήν απασχολουμένων, των διαβατών, των
περιοίκων, καθώς και για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, τον περιορισμό της ρύπανσης στο ελά−
χιστο και την λήψη μέτρων αποκατάστασή του.
Ειδικότερα η μισθώτρια θα προχωρεί στην αδιάκοπη
έρευνα, μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
των ερευνών και οφείλει:
i) Μέχρι το τέλος του 2012 να έχει ολοκληρώσει τις
ερευνητικές εργασίες για το προσδιορισμό των θέσε−
ων ανόρυξης των παραγωγικών γεωτρήσεων και των
γεωτρήσεων επανεισαγωγής.
ii) Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 να έχει ολοκληρώσει
την ανόρυξη των ανωτέρω γεωτρήσεων και να έχει
εκτελέσει και τις σχετικές αντλητικές δοκιμές καθώς και
να έχει εγκαταστήσει την μονάδα ισχύος 5MW, να έχει
ολοκληρώσει και υποβάλει προς έγκριση το αντίστοιχο
τελικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης για ολόκληρο τον
εκμισθωμένο σ’ αυτήν χώρο.
iii) Από το Δεκέμβριο του 2015 η μισθώτρια οφείλει να
θέσει σε λειτουργία την παραπάνω μονάδα των 5 MW
και να εκμεταλλεύεται το απαιτούμενο για τη λειτουρ−
γία της γεωθερμικό δυναμικό.
Ομοίως οφείλει να υλοποιήσει το προαναφερόμενο
τελικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης του πεδίου και να θέ−
σει εντός των προβλεπομένων από αυτό ορίων τις αντί−
στοιχες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Η μισθώτρια
οφείλει να παραιτηθεί από το δικαίωμα εκμετάλλευσης
του γεωθερμικού δυναμικού, η αξιοποίηση του οποίου
δεν περιλαμβάνεται στο υποβληθέν τελικό πρόγραμμα
εκμετάλλευσης. Ουδεμία απόκλιση από το ανωτέρω
πρόγραμμα είναι επιτρεπτή, επί ποινή εκπτώσεως, χωρίς
προηγούμενη έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Αδικαιολόγητη αργία πέραν του έτους για οποιαδή−
ποτε από τις εγκατεστημένες μονάδες δυνατόν να επι−
φέρει την έκπτωση από τα μισθωτικά δικαιώματα είτε
από μέρος είτε από το σύνολο του πεδίου ύστερα από
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απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Η μισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση μελέτης
και εγκατάστασης των απαραιτήτων διαχωριστών του
ατμού από το αλμόλοιπο των αγωγών μεταφοράς του
ατμού στους ατμοστρόβιλους για την παραγωγή ηλε−
κτρικής ενέργειας καθώς και εγκαταστάσεων καθαρι−
σμού, μεταφοράς και αποχέτευσης του αλμολοίπου. Οι
μελέτες των συστημάτων και εγκαταστάσεων τούτων
θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. για έγκριση.
Επίσης η μισθώτρια αναλαμβάνει ανάλογες υποχρεώ−
σεις και για τα ρευστά (συμπύκνωμα ατμού) που προ−
κύπτουν μετά την χρήση στον στρόβιλο.
Ενδεχόμενη ανάκτηση χρησίμων αλάτων και λοιπών
χημικών ενώσεων που τυχόν υπάρχουν στο αλμόλοιπο,
επιτρέπεται υπό όρους κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού
Π.Ε.Κ.Α. Ταυτόχρονα το Δημόσιο έχει την δυνατότητα
εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης τούτων
σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετά από σχετική
αποζημίωση τούτων προς την μισθώτρια και με την ρητή
προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκμετάλλευση δεν θα παρε−
μποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, το έργο της μισθώτριας.
Το Δημόσιο επίσης έχει το δικαίωμα εκμίσθωσης της
εκμετάλλευσης της θερμικής ενέργειας που περιέχεται
στο αλμόλοιπο, σε τρίτους, με την προϋπόθεση ότι δεν
παρεμποδίζεται, άμεσα ή έμμεσα, το έργο της μισθώ−
τριας από την ανωτέρω εκμετάλλευση και μετά από
σχετική αποζημίωση της μισθώτριας.
Ειδικά για την εκμίσθωση του ανωτέρω δικαιώματος σε
ΟΤΑ και Συνεταιρισμούς δεν απαιτείται σχετική αποζημί−
ωση της μισθώτριας. Η επαναφορά εξάλλου των ανωτέ−
ρω ρευστών στο υπέδαφος διά μέσου άλλων γεωτρήσε−
ων (Reinjection) αποτελεί ένα από τους υποχρεωτικούς
όρους για την μισθώτρια επί ποινή εκπτώσεως.
Η εκμετάλλευση γεωτρήσεων που εκτελέστηκαν από
τη μισθώτρια και παρέχουν ρευστά χαμηλής θερμο−
κρασίας (κάτω των 100°C ή και υψηλότερης− εφόσον
δεν ενδιαφέρουν την ΔΕΗ − μπορεί να εκμισθωθεί από
το Δημόσιο σε τρίτους (ΟΤΑ, Συνεταιρισμούς κλπ) με
τον όρο σχετικής αποζημίωσης της μισθώτριας. Εξυ−
πακούεται ότι και στην παρούσα περίπτωση δεν θα
παρεμποδίζεται το έργο της μισθώτριας από παρόμοιες
μισθώσεις και εκμεταλλεύσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται κατά την κατα−
σκευή των ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων
για την επισήμανση και καταγραφή μεταλλευμάτων και
βιομηχανικών ορυκτών. Για τον σκοπό αυτό θα είναι
δυνατόν σε ειδικούς επιστήμονες, με πρωτοβουλία του
Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., να παρακολουθούν την κατασκευή
των ανωτέρω γεωτρήσεων και την λιθολογική κατα−
γραφή. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
σε ραδιενεργογραφήσεις (Well Loggings) των ανωτέρω
γεωτρήσεων.
Στο Δημόσιο εναπόκειται το δικαίωμα εκμίσθωσης
της περαιτέρω έρευνας και εκμετάλλευσης τέτοιων
ορυκτών, εφόσον βέβαια από μία τέτοια έρευνα ή εκμε−
τάλλευση, δεν παρεμποδίζεται το έργο της μισθώτριας,
όπως απορρέει από την παρούσα απόφαση.
Κατά ανάλογη κρίση, στο Δημόσιο εναπόκειται το
δικαίωμα να απαγορεύσει την εκμετάλλευση μεταλ−
λευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, εφόσον αποδε−
δειγμένα περαιτέρω εκμετάλλευση τέτοιων ορυκτών
παρεμποδίζει, έμμεσα ή άμεσα, την εκτέλεση του έρ−

γου της μισθώτριας. Πριν από την λήψη οποιασδήποτε
απόφασης θα ακούεται η άποψη της μισθώτριας, των
εκμεταλλευτών και του Ι.Γ.Μ.Ε.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω εκμετάλ−
λευσης από τη μισθώτρια ή άλλους φορείς, μετά από
έγκριση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., της θερμικής ενέργειας
του γεωθερμικού υγρού μετά την φάση της ηλεκτρο−
παραγωγής».
6. Η παράγραφος στ) αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:
«Η διάθεση των αποβλήτων (αλμόλοιπου και συμπυ−
κνωμάτων ατμού) ή και η ενδεχόμενη εκμετάλλευσή
τους θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πα−
ρακωλύεται, να μη παραβλάπτεται τεχνικά και να μην
επιβαρύνεται οικονομικά ο πρωταρχικός στόχος που
είναι ή ηλεκτροπαραγωγή και βεβαίως σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Η τελική διάθεση των γεωθερμικών ρευστών για την
λήψη προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων θα
γίνεται με βάση τις αρχές:
i) Να μη θίγονται οι υπόγειοι υδροφορείς
ii) Να αποτρέπεται εντελώς ή να περιορίζεται στο
ελάχιστο η εξασθένηση του γεωθερμικού δυναμικού,
τόσο από άποψη ποσοτική όσο και από άποψη θερ−
μοκρασίας και λοιπών φυσικοχημικών ιδιοτήτων των
γεωθερμικών ρευστών».
7. Η παράγραφος η) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η μισθώτρια δεν δικαιούται να εκχωρήσει και να
μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή
τα δικαιώματά της που απορρέουν από τη σύμβαση
αυτή προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο, παρά μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως
του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, ο οποίος δικαιούται να παράσχει την έγκρισή
του αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
13 παρ. 1 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού
δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
207/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 11
του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α).
Εντός ενός (1) μηνός από της ως άνω εγκρίσεως, ο
εκδοχεύς των δικαιωμάτων της μισθώτριας υποχρεούται
να αντικαταστήσει τις κατατεθειμένες εγγυήσεις με νέες
στο όνομά του. Στην περίπτωση, που ο εκδοχεύς των
δικαιωμάτων της μισθώτριας δεν προβεί εμπροθέσμως
στην αντικατάσταση των εγγυήσεων, θα παρακρατούνται
οι εγγυήσεις της μισθώτριας, η οποία δεν δικαιούται να
τις αποσύρει πριν από την αντικατάστασή τους.
Υπομίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και διαχεί−
ρισης επί του γεωθερμικού πεδίου προς οιονδήποτε
τρίτο αποκλείεται.
Προκειμένου η μισθώτρια να συστήσει για τον σκο−
πό εκμεταλλεύσεως του μισθίου οποιαδήποτε εταιρεία
(ανώνυμη, ετερόρρυθμη κ.λπ.) απαιτείται προηγουμένως
έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής».
8. Η παράγραφος ι) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση παράβασης όρων της σύμβασης επι−
βάλλεται πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξαιρου−
μένων των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται
έκπτωση και λύση της μίσθωσης, που μπορεί να φθάσει
στο ύψος της εγγύησης. Το πρόστιμο μπορεί να εισπρα−
χθεί από την εγγύηση, το ποσό της οποίας ο μισθωτής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
υποχρεώνεται να συμπληρώσει σε ένα (1) μήνα από την
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «περί
επιβολής προστίμου».
Το ποσό της εγγύησης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου
σε κάθε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης και έκπτωσης.
Η μη εμπρόθεσμη συμπλήρωση του ποσού της εγγύ−
ησης, μπορεί να έχει σαν συνέπεια την έκπτωση της
μισθώτριας από τα μισθωτικά της δικαιώματα και την
λύση της μίσθωσης.
Η έκπτωση της μισθώτριας για παραβάσεις των όρων
της σύμβασης μίσθωσης, όπου αυτή προβλέπεται, απαγ−
γέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από προη−
γούμενη προειδοποίηση προς τη μισθώτρια που θα
γίνει έξι (6) μήνες πριν από την έκπτωση, εκτός από
τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται αυτοδίκαια λύση
της μίσθωσης.
Εφόσον μέσα στην προθεσμία αυτή η μισθώτρια συμ−
μορφωθεί με τις υποχρεώσεις της ή τακτοποιήσει τις
παραλείψεις της, απαλλάσσεται από κάθε κύρωση.
Αν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των έξι
μηνών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής εκδίδει απόφαση έκπτωσης που θα
ισχύει από την κοινοποίησή της στον μισθωτή με από−
δειξη παραλαβής.
Η κήρυξη της μισθώτριας έκπτωτης, κατά τα οριζόμενα
παραπάνω, επιφέρει τη λύση της μισθώσεως που συνο−
μολογείται με την παρούσα, τόσο για την μισθώτρια όσο
και για κάθε τρίτον που έλκει δικαιώματα από αυτήν».
Γ. Η μισθώτρια Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καλείται να
ορίσει κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της, ο
οποίος εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση περιλή−
ψεως της παρούσας να προσέλθει στα Κεντρικά Γρα−
φεία της Δ/νσης Ενεργειακών Ορυκτών της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του
Υ.Π.Ε.Κ.Α., Μεσογείων 119, Αθήνα, και να υπογράψει τη
σχετική τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης ενώπιον
Συμβολαιογράφου.
Γίνεται μνεία ότι προκειμένου να υπολογισθούν τα
συμβολαιογραφικά δικαιώματα και δικαιώματα του Τα−
μείου Νομικών δεν λαμβάνονται υπόψη το ύψος της
προβλεπόμενης επένδυσης. Αυτά υπολογίζονται επί του
ποσού του ετησίου μισθώματος, που είναι ίσο με το 1%
του κόστους προμήθειας του φυσικού αερίου που θα
απαιτείτο για τη λειτουργία της μονάδας των 5 MWh
επί 24ώρου βάσεως με τη συμβατική παραδοχή ότι απαι−
τούνται 174 Nm3 φυσικού αερίου για την παραγωγή 1
MWh ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα συμβολαιογραφικά έξοδα βαρύνουν εξολοκλήρου
τη μισθώτρια.
Κατά την υπογραφή της συμβάσεως πρέπει να προ−
σκομιστεί εγγυητική επιστολή εκδοθείσα από νομίμως
λειτουργούν και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πιστωτικό
ίδρυμα ή από ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες−
μέλη της Ε.Ε. ή στις χώρες Ε.Ζ.Ε.Σ ή στα κράτη μέλη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου, ύψους 100.000€ αορίστου διαρ−
κείας. Στην εγγυητική επιστολή το εν λόγω πιστωτικό
ίδρυμα θα παραιτείται του δικαιώματος διζήσεως.
Καθυστέρηση υπογραφής της συμβάσεως με υπαιτιό−
τητα της μισθώτριας συνεπάγεται αυτοδίκαια ανάκληση
της παρούσας.
Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ως έχουν, οι διατάξεις της
υπ’ αριθ. πρωτ. Δ9−Β,Δ/Φ298/7947/06.06.2000 απόφασης
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του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκμίσθωση στη Δ.Ε.Η. του
δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης
του Γεωθερμικού Δυναμικού Μέσης/Υψηλής ενθαλπίας
της Χερσονήσου των Μεθάνων» (ΦΕΚ 771/B).
Ε. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ενερ−
γειακών Ορυκτών της Γενικής Δ/νσης Φυσικού Πλού−
του της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να υπογράψει για λογαριασμό
του Ελληνικού Δημοσίου το σχετικό συμβολαιογραφικό
έγγραφο.
ΣΤ. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
F
Αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 90227
(4)
Συμπλήρωση επικαιροποιημένου καταλόγου μη συντα−
γογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 και άρθρο 9 παρ.
7 του ν. 1965/91 (ΦΕΚ 146/Α/26−9−91).
2. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)
83657/24−1−2006 (ΦΕΚ Β΄/59).
3. Την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/127858/5−2−04 (ΦΕΚ
Β΄/284).
4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α/221).
5. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α/214).
6. Το από 29−7−2011 αριθμ. πρωτ. 53928/22.7.2011 έγ−
γραφο του ΕΟΦ.
7. Την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π 52241/2011 (ΦΕΚ
840/Β΄/12−5−2011).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (ΦΕΚ
6/Α΄/ 26−1−2010).
9. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 63 του ν. 3918/2011
(ΦΕΚ 31/Α/2−3−2011).
10. Το Π.Δ 95/2000 του Οργανισμού του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας.
11. Το Π.Δ 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε στον κατάλογο μη συνταγογραφού−
μενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) της ΚΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.52241/
11−5−2011 (ΦΕΚ 840/Β/2011), το φαρμακευτικό ιδιοσκεύ−
ασμα AMINOCER PD.ORA. SOL 1000MG/SACHET ΒΤ Χ
30 SACHET με κωδικό προϊόντος 2742701 και Κάτοχος
Άδειας Κυκλοφορίας VERISFIELD (UK) LTD, U.K.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.52241/11−5−2011
(ΦΕΚ 840/Β/2011) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την επομένη της δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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