
                                                                                       

                                                                    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Αθήνα,        16.03.2020
Αρ. Φακέλου ΔΑΠ/Β/Φ.161,162,163,298

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ. Κώδικας : 101 92 Αθήνα
Πληροφορίες : Δρ. Γ. Τσιφουτίδης
Τηλ. : 213-1513352
Ε-mail : tsifoutidisg  @prv.ypeka.gr    

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση  σύστασης  ανώνυμης  εταιρείας  ειδικού  σκοπού  από  τη  «ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  Α.Ε.»  για  την  εκμετάλλευση  γεωθερμικού  δυναμικού  στα
γεωθερμικά πεδία Λέσβου, Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου, Νισύρου και Μεθάνων»

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον  Ν.4622/2019  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  και  διαφάνεια  της  
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 
Α’ 133).

2. Το Π.Δ. 132/2017  «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» 
(ΦΕΚ  Α’ 160).

3. Το π.δ. 81/2019  «Σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των  αρμοδιοτήτων  τους  –  Μεταφορά  υπηρεσιών  και  αρμοδιοτήτων  μεταξύ
Υπουργείων», (ΦΕΚ Α’119).

4. Το  π.δ.  83/2019 «Διορισμός  Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως,  Υπουργών,  Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 121) και την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και  Ενέργειας,  Γεώργιο  Θωμά» υπ.  αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/
67409/8288/23.07.2019  (ΦΕΚ Β’ 3107).

5. Τις διατάξεις :

α. Του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν (ΦΕΚ Α΄277 και 295).

β.  Του Νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ Α’  45),  «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».
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6. Την  Υ.Α.  με  αριθμό  Φ.29.13/οικ.10021/17.07.1986  «Εκμίσθωση  στη  Δ.Ε.Η.  του  
δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού της 
νήσου  Λέσβου»  (ΦΕΚ  Β΄663)  και  την  Υ.Α.  με  αριθμό  
Δ9/Δ/Φ163/1465/208/25.01.2011 «Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος αναζήτησης
έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στη νήσο Λέσβο από τη Δ.Ε.Η.  
Α.Ε. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄248).

7. Την  Υ.Α.  με  αριθμό  Φ.29.10/οικ.7668/24.05.1985  "Εκμίσθωση  στη  Δ.Ε.Η.  του
δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού του
νησιωτικού συμπλέγματος «Μήλος – Κίμωλος - Πολύαιγος»” (ΦΕΚ Β΄361) και την Υ.Α.
με αριθμό Δ9/Δ/Φ161/5465/858/10.03.2011 “Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος
αναζήτησης  έρευνας  και  εκμετάλλευσης  γεωθερμικού  δυναμικού  στο  νησιωτικό
σύμπλεγμα  «Μήλος  –  Κίμωλος  –  Πολύαιγος»  από  τη  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  στη  ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.” (ΦΕΚ Β΄542).

8. Την  Υ.Α.  με  αριθμό  Φ.29.9/οικ.11314/22.08.1985  «Εκμίσθωση  στη  Δ.Ε.Η.  του
δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού της
νήσου  Νισύρου»  (ΦΕΚ  Β΄503)  και  την  Υ.Α.  με  αριθμό  Δ9/Δ/Φ162/5466/
859/10.03.2011  «Έγκριση  μεταβίβασης  του  δικαιώματος  αναζήτησης  έρευνας  και
εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στη νήσο Νίσυρο από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄493).

9. Την  Y.A.  με  αριθμό  Δ9-Β,Δ/Φ298/7947/06.06.2000  «Εκμίσθωση  στη  Δ.Ε.Η.  του
δικαιώματος  αναζήτησης,  έρευνας  και  εκμετάλλευσης  του  γεωθερμικού  δυναμικού
μέσης/ υψηλής ενθαλπίας της χερσονήσου των Μεθάνων» (ΦΕΚ B΄771) και την Y.A. με
αριθμό  Δ9/Δ/Φ298/24273/4305/27.10.2011  "Έγκριση  μεταβίβασης  του  δικαιώματος
αναζήτησης  έρευνας  και  εκμετάλλευσης  γεωθερμικού  δυναμικού  μέσης/υψηλής
θερμοκρασίας  της  χερσονήσου  των  Μεθάνων  από  τη  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  στη  «ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  Α.Ε.  και  τροποποίηση  της  Y.A.  με  αριθμό
Δ9/Β,Δ/Φ298/7947/06.06.2000” (ΦΕΚ B΄2580).

10. Το  υπ΄  αριθ.  7152/12.04.2011  συμβόλαιο  της  Συμβ/φου  Αθηνών  Αντιγόνης
Κωστοπαναγιώτου,  με  το  οποίο  εγκρίνεται  από  το  Δημόσιο  η  μεταβίβαση  των
μισθωτικών  δικαιωμάτων  εκμετάλλευσης  του  γεωθερμικού  πεδίου  της  Λέσβου  και
ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9, σύμφωνα με το οποίο: «Προκειμένου η
μισθώτρια να συστήσει για τον σκοπό εκμεταλλεύσεως του μισθίου οιανδήποτε εταιρεία
(ανώνυμη,  ετερόρρυθμη  κ.λ.π.)  απαιτείται  προηγουμένως  έγκριση  του  Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

11. Το  υπ΄  αριθ.  7201/30.05.2011  συμβόλαιο  της  Συμβ/φου  Αθηνών  Αντιγόνης
Κωστοπαναγιώτου,  με  το  οποίο  εγκρίνεται  από  το  Δημόσιο  η  μεταβίβαση  των
μισθωτικών  δικαιωμάτων  εκμετάλλευσης  γεωθερμικού  δυναμικού  στο  νησιωτικό
σύμπλεγμα «Μήλος – Κίμωλος – Πολύαιγος» και ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο του
άρθρου 9,  σύμφωνα με  το  οποίο:  «Προκειμένου  η  μισθώτρια  να  συστήσει  για  τον
σκοπό  εκμεταλλεύσεως  του  μισθίου  οιανδήποτε  εταιρεία  (ανώνυμη,  ετερόρρυθμη
κ.λ.π.) απαιτείται προηγουμένως έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.»

12. Το  υπ΄  αριθ.  7200/30.05.2011  συμβόλαιο  της  Συμβ/φου  Αθηνών  Αντιγόνης
Κωστοπαναγιώτου,  με  το  οποίο  εγκρίνεται  από  το  Δημόσιο  η  μεταβίβαση  των
μισθωτικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στη νήσο Νίσυρο και
ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9, σύμφωνα με το οποίο: «Προκειμένου η
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μισθώτρια να συστήσει για τον σκοπό εκμεταλλεύσεως του μισθίου οιανδήποτε εταιρεία
(ανώνυμη,  ετερόρρυθμη  κ.λ.π.)  απαιτείται  προηγουμένως  έγκριση  του  Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

13.  Το  με  αριθμό  3090/08.08.2000  συμβόλαιο  της  συμβ/φου  Αθηνών  Χριστούλας
Καραγιάννη  –Κόκκινου  περί  μίσθωσης  του  δικαιώματος  έρευνας  και  εκμετάλλευσης
γεωθερμικού δυναμικού μέσης/υψηλής ενθαλπίας στον μεταλλευτικό-γεωθερμικό χώρο
της  χερσονήσου  των  Μεθάνων,  καθώς  και  τις  με  αριθμούς  4876/03.03.2006  και
2863/07.09.2010  συμβολαιογραφικές  πράξεις  των  συμβ/φων  Αθηνών  Χριστούλας
Καραγιάννη –Κόκκινου και Φραγκίσκης Κτενά αντίστοιχα, με τις οποίες παρατάθηκε η
μίσθωση του ως άνω δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης.

14.  Το  με  αριθμό  7392/23.12.2011  συμβόλαιο  της  συμβ/φου  Αθηνών  Αντιγόνης
Κωστοπαναγιώτου,  με  το  οποίο  εγκρίνεται  από  το  Δημόσιο  η  μεταβίβαση  των
μισθωτικών  δικαιωμάτων  εκμετάλλευσης  του  γεωθερμικού  πεδίου  της  χερσονήσου
Μεθάνων και ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 η), σύμφωνα με την
οποία:  «Προκειμένου  η  μισθώτρια  να  συστήσει  για  τον  σκοπό εκμεταλλεύσεως  του
μισθίου οιανδήποτε εταιρεία (ανώνυμη, ετερόρρυθμη κ.λ.π.) απαιτείται προηγουμένως
έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

15. Την  από  10.06.2017  Πρόσκληση  της  ΔΕΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  Α.Ε. για  την  υποβολή
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  επιλογή  Στρατηγικού  Εταίρου  στο  πεδίο  της
ηλεκτροπαραγωγής  από  γεωθερμία  (εγκατάσταση  γεωθερμοηλεκτρικών  σταθμών
παραγωγής) 

16. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3744/18.07.2018 (Α.Π ΥΠΕΝ 177314/18.07.2018) επιστολή της
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με την οποία αιτείται την έγκριση για τη σύσταση Ανώνυμης
Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «Γεωθερμικός Στόχος Δύο (ΙΙ) Α.Ε.».   

17. Την  υπ΄  αριθ.  πρωτ.  586/04.02.2020  (Α.Π.  ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/12866/52  της  04.02.2020)
επιστολή της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με την οποία αιτείται την έγκριση για τη ίδρυση
Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «Γεωθερμικός Στόχος Δύο (ΙΙ)
Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με το επισυναφθέν σε αυτή σχέδιο καταστατικού της υπό ίδρυση
εταιρείας.

Αποφασίζουμε

Α. Εγκρίνουμε  τη  σύσταση της  Ανώνυμης  Εταιρείας  Ειδικού  Σκοπού  με  την  επωνυμία
«Γεωθερμικός  Στόχος  Δύο  (ΙΙ)  Μονοπρόσωπη Ανώνυμη  Εταιρεία  Ηλεκτροπαραγωγής  από
Γεωθερμία»  και  το  διακριτικό  τίτλο  (δ.τ.):  «Γεωθερμικός  Στόχος  Δύο  (ΙΙ)  Μονοπρόσωπη
Α.Ε.», με σκοπό την εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού στα γεωθερμικά πεδία Λέσβου,
Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου, Νισύρου και Μεθάνων, όπως ο σκοπός αυτός περιγράφεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του επισυναπτόμενου στην με  αριθ.  πρωτ.  586/04.02.2020
επιστολή της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σχεδίου καταστατικού (υπ’ αριθμ. 17 ως άνω σχετική).

Β. Ιδρυτής και μοναδική μέτοχος της ανωτέρω εταιρείας είναι η εταιρεία με την επωνυμία
«Ανώνυμη  Εταιρεία  Διαχείρισης  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας»  και  τον  δ.τ.  «ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής στρατηγικού εταίρου
στο πεδίο της ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία, ο επιλεγείς εταίρος θα έχει τη δυνατότητα
να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των  μετοχών της εταιρείας  «Γεωθερμικός Στόχος Δύο
(ΙΙ) Μονοπρόσωπη Α.Ε.».  
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Γ. Η παρούσα έγκριση, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τους όρους των συμβολαιογραφικών
πράξεων  με  αριθ.  7152/12.04.2011  (για  τη  νήσο  Λέσβο),  7201/30.05.2011  (για  το
νησιωτικό  σύμπλεγμα «Μήλος  – Κίμωλος – Πολύαιγος»),  7200/30.05.2011 (για  τη νήσο
Νίσυρο)  και  7392/23.12.2011  (για  τη  χερσόνησο  των  Μεθάνων),  όπως  οι  σχετικοί  όροι
περιγράφονται στις υπ΄ αριθ. 10, 11, 12 και 14 παραγράφους του προοιμίου της παρούσας,
δεν συνεπάγεται  τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης, που έχουν
εκμισθωθεί στη «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»  

Δ. Με την παρούσα έγκριση δεν δημιουργούνται δικαιώματα, τα οποία δεν προκύπτουν από
τις  συμβολαιογραφικές  πράξεις  μίσθωσης  και  τις  αντίστοιχες  εγκριτικές  υπουργικές
αποφάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις υπ΄ αριθ. 6-14 παραγράφους του προοιμίου της
παρούσας. Ομοίως δεν τροποποιούνται ή καταργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως
αυτά έχουν συνομολογηθεί κατά τα ανωτέρω. 

E. Η παρούσα έγκριση δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες ή εγκρίσεις που είναι απαραίτητες για
την εκμετάλλευση υποπροϊόντων ή παραπροϊόντων, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη
στις συμβολαιογραφικές πράξεις μίσθωσης. Επίσης δεν καλύπτει τυχόν νομικά ελαττώματα
στο καταστατικό της υπό σύσταση εταιρείας. 

ΣΤ. Η μισθώτρια των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα
γεωθερμικά  πεδία  Λέσβου,  Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου,  Νισύρου  και  Μεθάνων  «ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  Α.Ε.»  υποχρεούται  στην  τήρηση  των  όρων  και  των  υποχρεώσεων  που
προκύπτουν από τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης.

Ζ. Εντός  ενός  (1)  μηνός από  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  σύστασης  της  εταιρείας
«Γεωθερμικός  Στόχος  Δύο  (ΙΙ)  Α.Ε.»,  η  μισθώτρια  οφείλει  να  υποβάλει  στην  υπηρεσία
επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού αυτής καθώς και της σχετικής Ανακοίνωσης από
το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η). 

Ο Γενικός Διευθυντής Ορυκτών
Πρώτων Υλών

  
 

 

                                                                                           Δρ. Πέτρος Τζεφέρης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Καποδιστρίου 3, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα 

2. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
Μεσογείων 119 
Τ.Κ. 101 92 Αθήνα
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3. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων

       Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας,
546 25 Θεσσαλονίκη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Υφυπουργού 
- Γραφείο Γ.Γ. Ενέργειας και Ο.Π.Υ.
- Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Δ/νση Ανάπτυξης και Πολιτικής
- Τμήμα Β 
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