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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ7/οικ.24023/4220 (1)
 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ7/Α/

Φ1/12901/580/26−6—1997 «Αναπροσαρμογή ύψους πα−
ραβόλων, δικαιωμάτων και τελών του δημοσίου, που 
προβλέπονται από τις περί μεταλλείων και λατομεί−
ων διατάξεις» (ΦΕΚ 574/Β). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1 περ α΄και β΄, του 

Ν.Δ. 210/1973 «Περί του Μεταλλευτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 
277/Α/1973) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.274/1979 
«Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 
50/1976), με τις οποίες επιβάλλονται ορισμένες χρημα−
τικές υποχρεώσεις, ανταποδοτικού χαρακτήρα, στους 
αποκτώντες μεταλλευτικά δικαιώματα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 του Ν.Δ/τος 210/1973 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν.274/1976 (ΦΕΚ/
Α/50) με τις οποίες τα ποσά που προβλέπονται στα 
άρθρα 47, 106, 108, 110, 166 και 167, δύνανται να αναπρο−
σαρμόζονται ανά τριετία, με αποφάσεις του Υπουργού 
Βιομηχανίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.2214/1994 «Αντι−
κειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄75/1994), όπως ισχύει σήμερα, που 
παρέχουν την ευχέρεια στον Υπουργό Οικονομικών, σε 
συνεργασία με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, 
να αναπροσαρμόζει τα παράβολα, τέλη ή δικαιώματα, 
που εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ 381/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας» 
(ΦΕΚ 168/Α/10−6−1989). 

5. Του Π.Δ.185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορι−
κής 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 και 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).

6. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/ 
7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

7. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221)

8. Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ.189/2009» 
(ΦΕΚ Α΄ 56). 

9. 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 Κλιματι−
κής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη». (ΦΕΚ 1800/9−8−2011).
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10. Την αριθ. Υ350/8−7−11 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου» (ΦΕΚ Β΄1603/11−7−11).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

12. Την ανάγκη τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης Δ7/Α/Φ1/12901/580/26−6—1997 (ΦΕΚ 574/Β)του 
Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού Ανάπτυξης, 
αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού Ανάπτυξης με 
αριθ. Δ7/Α/Φ1/12901/580/26−6—1997(ΦΕΚ 574/Β) και ορί−
ζουμε τα χρηματικά ποσά που προβλέπονται από τις 
ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 περ α΄ και β΄, 
του ΝΔ 210/1973 που αφορούν στην καταβολή ορισμέ−
νων χρηματικών ποσών, ως δικαιωμάτων εν γένει του 
Δημοσίου, ως εξής: 

α. καταβολή παραβόλου του άρθρου 47 παρ 1 περ α΄, 
(για αίτηση παραχώρησης μεταλλείου) 10.000 ευρώ

β. καταβολή εγγυητικής επιστολής του άρθρου 47 
παρ 1 περ β΄, (για αίτηση παραχώρησης μεταλλείου 
εκτάσεως μέχρι 5 τετρ. χιλιόμετρα) 20.000 ευρώ

γ. καταβολή εγγυητικής επιστολής του άρθρου 47 παρ 
1 περ β΄, (για αίτηση παραχώρησης μεταλλείου εκτάσε−
ως πάνω από 5 τετρ. χιλιόμετρα) 30.000 ευρώ

Το ανωτέρω ποσό της περίπτωσης α καταβάλλεται 
στις Δ.Ο.Υ. με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης (ΚΑΕ 
3741). 

ΙΙ. 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, 25 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211 (2)
Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για 

αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση γεω−
θερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής 
θερμοκρασίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄98)

β. του π.δ. 381/16.6.89 (ΦΕΚ Α΄168) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 66 του άρθρου 
1 του π.δ. 92/93 (ΦΕΚ Α΄38) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρ−
χιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας».

γ. του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 

Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ Α΄ 85).

δ. της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθ. 2876/ 
7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄2234).

ε. 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 Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).

στ. του π.δ. 189/2009 «Περί καθορισμού και ανακατανο−
μής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.» άρθρο 6 μεταφορά 
αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας στο Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α΄ 221).

ζ. του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.189/2009» 
(ΦΕΚ Α΄ 56).

η. του ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129).

θ. του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).

ι. του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ−
τών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182) και ειδικότερα 
το άρθρο 29 αυτού.

ια. του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού 
δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 207),όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 § 9 
αυτού.

2. το π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 145/Α) 

3. την υπ’ αριθ. 35469/09.08.2011 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 1800/Β) όπως τρο−
ποποιήθηκε με Την υπ’αριθ.41834/4−10−2011 αποφαση 
τροποποίησης ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
Ιωάννη Μανιάτη (ΦΕΚ2212/Β/4−10−2011).

4. Το από 4−5−2001 υποβληθέν σχέδιο απόφασης της 
επιτροπής που συγκροτήθηκε γι’ αυτό το σκοπό με την 
Δ9Β/Φ199/οικ3910/ΓΔΦΠ595/21−2−11 απόφαση του Υφυ−
πουργού ΠΕΚΑ.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της αποφάσεως 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της 
άδειας διανομής θερμικής ενέργειας από εκμετάλλευση 
γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας απο−
κλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως εξής:

1. Για κάθε εκμισθούμενο δικαίωμα διαχείρισης γε−




