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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/54245/779 (1)
   Λειτουργία Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών 

Περιοχών

  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4622/2019 (Α’ 133), «Επιτελικό Κράτος: Οργά-

νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης».

β. της παρ. 1β του άρθρου 65 του ν. 4512/2018 (A’ 5), 
ΜΕΡΟΣ Β΄ «Έρευνα και Εκμετάλλευση Λατομικών Ορυ-
κτών και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.

γ. του ν. 4685/2020 (Α’ 92), άρθρο 116, «Εκσυγχρονι-
σμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/ 
692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και λοιπές διατάξεις».

δ. του ν. 2690/1999 (Α’ 45), «Κώδικας Διοικητικής Δια-
δικασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

στ. του π.δ. 132/2017 (Α’ 160), «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

ζ. του π.δ. 70/2015 (Α΄114), «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων…., Μετονομασία….του Υπουργείου Παραγωγι-

κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας…..».

2. της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/24.07.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
510) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

3. της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019 
(Β’ 3107) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γεράσιμο Θωμά».

4. της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ10/Β/
Φ6.12.Γεν./οικ.23981/4322/31.12.2013 (Β’ 3432) «Λει-
τουργία επιτροπών καθορισμού λατομικών περιοχών».

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τη σύνθεση, τις αρμο-
διότητες, το έργο και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτρο-
πής Καθορισμού των Λατομικών Περιοχών της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων συγκέντρωσης 
λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην Περιφέ-
ρεια Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1515/1985 
(Α΄18), που διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 41 του 
ν. 4277/2014 (Α΄156), τα κριτήρια καταλληλότητας των 
υποψήφιων εκτάσεων για το χαρακτηρισμό αυτών ως 
λατομικών περιοχών και τα στοιχεία που θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει η εισηγητική έκθεση γνωμοδότησης για τον 
καθορισμό λατομικών περιοχών και τον υπό προϋποθέ-
σεις αποχαρακτηρισμό αυτών, για την τροποποίηση του 
υφιστάμενου σχεδιασμού με την επέκταση ή περιορισμό 
των ορίων της ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής και 
για τη χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων στην 
περίπτωση δημόσιων ή δημοτικών λατομικών περιοχών. 

Άρθρο 2 
Συγκρότηση, Σύνθεση και Σύγκληση 
της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών 

1. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται 
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στην έδρα της Περιφέρειας, Επιτροπή Καθορισμού Λα-
τομικών Περιοχών (εφεξής Επιτροπή). 

2. Η Επιτροπή αποτελείται, με την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 3, από οκτώ τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές 
τους ως εξής: 

α) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, με ειδικότητα μηχανικού μεταλλείων ή 
μηχανικού ορυκτών πόρων ή διπλωματούχου μηχανι-
κού άλλης ισότιμης και αντίστοιχης με τις παραπάνω 
ειδικότητες, με τον αναπληρωτή του. 

β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του. 

γ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με ειδικότητα πολιτι-
κού μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή αρχιτέκτονα 
μηχανικού, με τον αναπληρωτή του. 

δ) έναν υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
της έδρας του οικείου νομού, με ειδικότητα τοπογρά-
φου μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού. Αν δεν υπηρε-
τεί υπάλληλος της συγκεκριμένης ειδικότητας ορίζεται 
υπάλληλος προερχόμενος από την Τεχνική Υπηρεσία 
άλλου δήμου εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού, 
με τον αναπληρωτή του. 

ε) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του.

στ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, ειδικότη-
τας μηχανικού, κατά προτίμηση πολεοδόμου χωροτά-
κτη, με τον αναπληρωτή του. 

ζ) έναν υπάλληλο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), με ειδικότητα γεω-
λόγου ή μηχανικού μεταλλείων ή μηχανικού ορυκτών 
πόρων ή διπλωματούχου μηχανικού άλλης ισότιμης και 
αντίστοιχης με τις παραπάνω ειδικότητες, με τον ανα-
πληρωτή του. 

η) ένα δημοτικό υπάλληλο, από δήμο που ορίζει η 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας Περι-
φέρειας, με τον αναπληρωτή του. Αν μέσα στον νομό, 
στα όρια του οποίου καθορίζονται λατομικές περιοχές, 
περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφερειακές 
ενότητες, οι ανωτέρω εκπρόσωποι ορίζονται από τις 
αντίστοιχες ως άνω υπηρεσίες της έδρας του οικείου 
νομού, ενώ αν δεν υπηρετούν σε αυτές υπάλληλοι των 
προβλεπόμενων ειδικοτήτων, από αντίστοιχη υπηρε-
σία εντός των γεωγραφικών ορίων του οικείου νομού. 
3. Στην περίπτωση καθορισμού χώρου συγκέντρωσης 
λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην Περιφέ-
ρεια Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1515/1985 
(Α΄ 18), που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 41 του 
ν. 4277/2014 (Α΄ 156), στην Επιτροπή συμμετέχει ως ένα-
το μέλος και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 
Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει, μετά από έγγραφη ή ηλε-
κτρονική πρόσκληση του Περιφερειάρχη η οποία περι-
λαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο, 
την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης. Πριν την 
πρόσκληση ενημερώνεται, από την αρμόδια υπηρεσία 
της Περιφέρειας, ο πρόεδρος της Επιτροπής για τυχόν 

προκαταρκτικά σχόλια του επί του αντικειμένου και της 
οργάνωσης της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστο-
ποιείται στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επι-
τροπής με έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο 
μέσο σε εύλογο χρόνο πριν τη συνεδρίαση, λαμβανομέ-
νου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση 
των αναγκαίων εγκριτικών αποφάσεων για την υπηρε-
σιακή μετακίνηση των μελών. Σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή σε προ-
γραμματισμένη συνεδρίαση, το τακτικό μέλος οφείλει να 
ενημερώσει έγκαιρα το αναπληρωματικό μέλος και την 
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. Παράλληλα οφείλει 
να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 
και στην Επιτροπή παραστατικό περί του αιτιολογημέ-
νου της απουσίας του.

Η Επιτροπή συνεδριάζει υπό την προεδρία του εκ-
προσώπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας της περίπτωσης α της παραγράφου 2 εφόσον 
εξασφαλισθεί η απαρτία με τη συμμετοχή τουλάχιστον 
πέντε (5) τακτικών μελών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προ-
έδρου. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται με τη φυσική 
παρουσία των μελών της Επιτροπής. Τα μέλη μπορούν 
να επικοινωνούν επικουρικά, μεταξύ διαδοχικών συνε-
δριάσεων, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλο πρό-
σφορο μέσο για ανταλλαγή απόψεων και στοιχείων. Η 
ηλεκτρονική αλληλογραφία καταχωρείται στο φάκελο 
πρακτικών της Επιτροπής εφόσον περιέχει ουσιώδη 
στοιχεία. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα συμ-
μετέχοντα μέλη της Επιτροπής. 

5. Μετά τον καθορισμό κάθε λατομικής περιοχής που 
περιλαμβάνει και δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις, ομάδα 
εργασίας που αποτελείται από τα μέλη της επιτροπής 
της παραγράφου 2 που εκπροσωπούν: α) το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της οικείας περιφερειακής ενότητας ή τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες των δήμων, όταν πρόκειται για δημόσιες ή 
δημοτικές εκτάσεις αντίστοιχα, και γ) την Ε.Α.Γ.Μ.Ε., προ-
βαίνει σε χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων 
εντός της λατομικής περιοχής.

6. Οι δαπάνες του προέδρου και των μελών της Επι-
τροπής που αφορούν την εκτός έδρας μετακίνησή τους 
για τις ανάγκες του έργου της, βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του φορέα προέλευσής τους.

7. Η θητεία της Επιτροπής είναι αορίστου διάρκειας 
μέχρι την έκδοση, αρμοδίως, νεότερης απόφασης για 
τροποποίηση της σύνθεσής της.

8. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για την λειτουργία 
των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου. 

Άρθρο 3 
Αρμοδιότητες και Έργο της Επιτροπής

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί και εισηγείται αρμοδίως:
(α) Για τον καθορισμό ή μη καθορισμό λατομικής πε-

ριοχής.
(β) Για την τροποποίηση, επέκταση ή περιορισμό, των 

ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής.
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(γ) Για τον αποχαρακτηρισμό-ολικό ή μερικό-μη ενερ-
γοποιημένης λατομικής περιοχής, πλην της περίπτωσης 
του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του 
ν. 4512/2018 (Α’ 5) που δεν απαιτείται γνωμοδότησή της.

(δ) Για τον περιορισμό του εύρους της ζώνης προ-
στασίας λατομικής περιοχής, πλην της περίπτωσης της 
παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (A’ 5).

Έργο της Επιτροπής αποτελεί η σύνταξη της εισηγη-
τικής έκθεσης γνωμοδότησης που υποβάλλεται για την 
έκδοση των ανωτέρω κατά περίπτωση (α), (β), (γ), και (δ) 
αποφάσεων από την αρμόδια αρχή.

Η ομάδα εργασίας της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
γνωμοδοτεί και εισηγείται αρμοδίως για τη χωροταξι-
κή κατανομή των λατομικών χώρων εντός λατομικής 
περιοχής που περιλαμβάνει και δημόσιες ή δημοτικές 
εκτάσεις. 

Άρθρο 4
Κριτήρια Επιλογής Λατομικής Περιοχής

1. Για την επιλογή λατομικής περιοχής, η Επιτροπή 
εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Γεωγραφικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
λατομικές περιοχές καθορίζονται σε επίπεδο περιφερει-
ακής ενότητας, όταν τα γεωγραφικά της όρια ταυτίζονται 
με αυτά του νομού. Όταν δεν υφίσταται ταύτιση των γε-
ωγραφικών ορίων νομού και περιφερειακής ενότητας 
και ο νομός περιλαμβάνει περισσότερες από μία περι-
φερειακές ενότητες, ο καθορισμός λατομικών περιοχών 
γίνεται για το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων μέσα 
στα όρια του αντίστοιχου νομού.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να καθορίζονται 
λατομικές περιοχές στα γεωγραφικά όρια των τέως επαρ-
χιών ή σε νησιά στα οποία δεν υπάρχουν καθορισμένες 
λατομικές περιοχές, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτό είναι 
απαραίτητο για τον εξορθολογισμό της κατανομής των 
λατομικών περιοχών ως προς τα κέντρα κατανάλωσης.

β. Στοιχεία επάρκειας, για την εξασφάλιση της ομαλής 
τροφοδοσίας της αγοράς αδρανών υλικών στο πλαίσιο 
του υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού και την κάλυ-
ψη των εκτιμώμενων αναγκών για χρονική περίοδο του-
λάχιστον σαράντα (40) ετών. Προς τούτο τίθενται υπόψη 
της Επιτροπής τα στοιχεία της προβλεπόμενης, στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 46 του ν. 4512/2018 (A’ 5), ει-
σήγησης του Περιφερειάρχη και της σχετικής απόφασης 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά το 
μέρος που αφορούν τον υπολογισμό των απολήψιμων 
αποθεμάτων αδρανών υλικών από την εκμετάλλευση 
των λειτουργούντων λατομείων εντός λατομικών περιο-
χών, τα κοιτάσματα τυχόν αδιάθετων λατομικών χώρων 
εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών καθώς και τα 
τυχόν παραγόμενα αδρανή υλικά από δραστηριότητες 
των εγκαταστάσεων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών 
και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) υπό τις προϋποθέσεις τήρησης 
των οριζομένων, στην παράγραφο 10 του άρθρου 59 του 
ν. 4512/2018 (A’ 5), προδιαγραφών.

γ. Κοιτασματολογικά κριτήρια, για τον εντοπισμό κα-
τάλληλων, ποιοτικά και ποσοτικά, πετρωμάτων με βάση 
κυρίως τους γεωλογικούς χάρτες, τις σχετικές εκθέσεις 
κ.λπ.

δ. Χωροταξικά κριτήρια, όπως την Εθνική Χωρική 
Στρατηγική, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Περι-
φερειακά Χωροταξικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη 
οι οριζόμενες στη λατομική νομοθεσία ελάχιστες απο-
στάσεις χωροθέτησης λατομικών περιοχών, όπως προ-
βλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4512/2018 
(A’ 5) και χωροθέτησης της εξορυκτικής δραστηριότητας 
με χρήση εκρηκτικών υλών, όπως προβλέπονται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Β’ 1227/2011).

ε. Περιβαλλοντικά κριτήρια, για την ελαχιστοποίηση 
της βλάβης και όχλησης στο περιβάλλον έτσι ώστε η λει-
τουργία της λατομικής περιοχής να επιτυγχάνεται με το 
μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος (στάθμιση αγαθών). 
Προς τούτο εξετάζονται η υπαγωγή ή μη των υποψήφιων 
λατομικών περιοχών στο Εθνικό Σύστημα Προστατευό-
μενων Περιοχών (ν. 3937/2011, Α’ 60) και οι τυχόν εξει-
δικεύσεις και περιορισμοί που τίθενται για τη λατομική 
δραστηριότητα, η δυνατότητα δημιουργίας λατομικής 
περιοχής σε θέσεις ήδη λειτουργούντων λατομείων ή 
παλαιών εγκαταλελειμμένων θέσεων εξόρυξης, καθώς 
και επέκτασης των ήδη υφιστάμενων λατομικών περιο-
χών και άλλες τυχόν εναλλακτικές λύσεις.

Για την εναρμόνιση της λειτουργίας της λατομικής 
περιοχής με το περιβαλλοντικό δίκαιο, ο προτεινόμε-
νος από την επιτροπή σχεδιασμός λατομικών περιοχών 
υποβάλλεται σε Περιβαλλοντικό Προέλεγχο (Π.Π.) και εκ 
του αποτελέσματος, σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλ-
λοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), πριν την έκδοση απόφασης 
καθορισμού λατομικών περιοχών.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο προτεινόμενος από 
την Επιτροπή σχεδιασμός περιλαμβάνει λατομικές περι-
οχές που βρίσκονται στο σύνολό τους ή μερικώς εντός 
των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου 
NATURA 2000, τότε υποβάλλεται υποχρεωτικά στη δι-
αδικασία Σ.Π.Ε.

στ. Τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών λόγων για την εκμε-
τάλλευση λατομείων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο 
άρθρο 49 του ν. 4512/2018 (A’ 5).

ζ. Σε νησιωτικές περιοχές, αν δεν υφίσταται η δυνα-
τότητα τήρησης της ελάχιστης απόστασης των χιλίων 
(1.000) μέτρων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (A’ 5) ή σε παραμεθόριες 
περιοχές, στις οποίες υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξα-
σφάλισης αδρανών υλικών, είναι δυνατός ο περιορισμός 
αυτής από μέρος ή το σύνολο των ορίων της λατομικής 
περιοχής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιτροπή συνεκτιμά την 
έκταση της υποψήφιας λατομικής περιοχής, τη μορφο-
λογία και το ανάγλυφο του εδάφους, τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του πετρώματος που πρόκειται να εξορυχθεί 
και τον τρόπο εξόρυξής του, καθώς και το μέγεθος και 
το είδος του γειτνιάζοντος ρυμοτομικού σχεδίου και των 
κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των ερ-
γαζομένων, των περιοίκων και των διερχόμενων, καθώς 
και την προστασία του περιβάλλοντος.

η. Κατά αναλογία, είναι δυνατός ο ανωτέρω περιορι-
σμός της ελάχιστης απόστασης της των χιλίων (1.000) 
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μέτρων, από τμήμα των ορίων της υποψήφιας λατομικής 
περιοχής, στις περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων, μικρών 
και φθινόντων οικισμών οπότε, πλέον των κριτηρίων του 
β’ εδαφίου της παραγράφου ζ, η Επιτροπή συνεκτιμά 
τη συμβολή της λατομικής περιοχής στην ορθολογική 
χωροταξική κατανομή των λατομείων, στη στήριξη της 
τοπικής οικονομίας και στην παραμονή του πληθυσμού 
στους οικισμούς αυτούς. 

2. Πρόσθετα στοιχεία που τίθενται υπόψη της Επιτρο-
πής για την επιλογή των λατομικών περιοχών είναι: 

α. Οι ευνοϊκές συνθήκες προσπέλασης της λατομικής 
περιοχής.

β. Η κατάλληλη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδά-
φους για την ανάπτυξη ορθολογικής εκμετάλλευσης. 

γ. Η ορθολογική κατανομή των λατομικών περιοχών 
ως προς τα κέντρα κατανάλωσης για την ελαχιστοποίηση 
του κόστους μεταφοράς και του κυκλοφοριακού φόρτου 
που προκαλεί η διακίνηση λατομικών προϊόντων. 

δ. Η ελαχιστοποίηση των έργων υποδομής που θα 
απαιτηθούν για την ενεργοποίηση των λατομικών πε-
ριοχών. 

ε. Η δυνατότητα κάλυψης αναγκών σε αδρανή υλικά 
γειτονικών νομών ή νήσων στους οποίους, λόγω αδυνα-
μίας καθορισμού λατομικών περιοχών, υπάρχει έλλειψη 
αδρανών υλικών. 

Άρθρο 5
Λειτουργία Επιτροπής

1. Για το χωρικό προσδιορισμό των υποψήφιων προς 
καθορισμό λατομικών περιοχών, η Επιτροπή λαμβά-
νοντας υπόψη κυρίως τους γεωλογικούς χάρτες, απο-
τυπώνει σε κατάλληλα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα 
κλίμακας 1:50.000 όλες τις περιοχές του νομού στις οποί-
ες απαντώνται ασβεστολιθικά πετρώματα κατάλληλης 
κατηγορίας για χρήση ως αδρανή υλικά. Οι περιοχές 
αυτές χαρακτηρίζονται ως προς το δασικό ή μη δασικό 
χαρακτήρα τους.

Με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία του δασικού 
πλούτου, η επιλογή περιοχών σε εκτάσεις που έχουν δασι-
κό χαρακτήρα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφό-
σον προηγηθεί, χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα, έρευνα 
για επιλογή άλλων κατάλληλων μη δασικών εκτάσεων.

2. Με την εφαρμογή, πλέον των κοιτασματολογικών, 
των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 εξαιρού-
νται όσες από τις ως άνω υποψήφιες περιοχές εμπίπτουν 
σε απαγορευτικές διατάξεις για τη χωροθέτηση λατομι-
κής περιοχής και ανάπτυξης της εξορυκτικής δραστηρι-
ότητας (περιοχές αποκλεισμού). Οι λοιπές παραμένουσες 
εκτάσεις θα διερευνηθούν περαιτέρω και κατά το στάδιο 
της επιτόπιας αυτοψίας.

3. Για τον ως άνω σχεδιασμό και την επιλογή κατάλ-
ληλων προς χωροθέτηση λατομικών περιοχών αξιοποι-
είται επιπλέον η γεωχωρική πληροφορία που παρέχει 
η ψηφιακή υποδομή της χώρας (διοικητικά όρια, όρια 
οικισμών, κτηματολόγιο, θεσμοθετημένες χρήσεις γης, 
οδικό/υδρογραφικό δίκτυο, όρια προστατευόμενων 
περιοχών κ.λπ.) καθώς και τα διαθέσιμα θεματικά ψη-
φιακά υπόβαθρα και δεδομένα των αρμοδίων υπηρε-
σιών. Τα ψηφιακά δεδομένα συνδυάζονται με γνώμονα 

τα κριτήρια του άρθρου 4 της παρούσας και -εφόσον 
είναι εφικτό- αναλύονται σε κατάλληλα συστήματα γε-
ωγραφικών πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) ώστε το τελικό ψηφι-
ακό αποτέλεσμα να συνδράμει στη λήψη ασφαλούς και 
τεκμηριωμένης απόφασης. 

4. Η επιτροπή αξιολογεί και πιθανές θέσεις που υπο-
δεικνύονται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Πε-
ριφέρειας, βάσει των στοιχείων που διαθέτει ενώ ενδεί-
κνυται η εξέταση εντάξεως περιοχών όπου έχουν ήδη 
αναπτυχθεί λατομικές δραστηριότητες στο παρελθόν, 
ή εξακολουθούν να υπάρχουν λατομεία, καθώς με τον 
τρόπο αυτό επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση θιγμέ-
νων παρά άθικτων χώρων και ο περιορισμός των νέων 
επεμβάσεων στο περιβάλλον. 

5. Μετά τον αρχικό εντοπισμό προτεινόμενων εκτά-
σεων, η επιτροπή μεταβαίνει στους χώρους αυτούς 
για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων που πρέπει να 
πληρούνται και για την τεκμηρίωση των προτάσεων 
χωροθέτησης λατομικών περιοχών. Κατά το στάδιο της 
επιτόπιας αυτοψίας και με τη μέριμνα του εκπροσώπου 
της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. γίνεται λήψη των συντεταγμένων χαρα-
κτηριστικών σημείων προκειμένου, με την αποτύπω-
ση αυτών σε τοπογραφικά σχεδιαγράμματα κλίμακας 
1:5.000, να διακριβωθούν οι ελάχιστες προβλεπόμενες 
αποστάσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 48 
του ν. 4512/2018 (A’ 5) για τη χωροθέτηση της λατομικής 
περιοχής, να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον, να εξετασθεί η μορφολογία 
και το ανάγλυφο του εδάφους για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας ορθολογικής λατομικής εκμετάλλευσης 
και να γίνει εκτίμηση των γεωλογικών αποθεμάτων. Επι-
πλέον διενεργείται απαραιτήτως δειγματοληψία για την 
εξέταση της καταλληλότητας των πετρωμάτων για την 
επιλογή της λατομικής περιοχής. Η δειγματοληψία πραγ-
ματοποιείται με ευθύνη του εκπροσώπου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. 
και τα λαμβανόμενα δείγματα, με μέριμνα των εκπρο-
σώπων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
οικείας περιφερειακής ενότητας, αποστέλλονται στα 
αντίστοιχα εργαστήρια για τις σχετικές αναλύσεις και 
δοκιμές ελέγχου της καταλληλότητάς τους.

6. Για την επιτέλεση του έργου της η Επιτροπή εξυπη-
ρετείται από την υπηρεσία της Περιφέρειας που έχει την 
αρμοδιότητα των λατομικών περιοχών. Η υπηρεσία αυτή:

(i) μεριμνά για τη συνδρομή και κάθε άλλης περιφερει-
ακής υπηρεσίας για παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης 
(όπως οχήματα μετακινήσεων, γραμματειακή υποστή-
ριξη κ.λπ.) ή ειδικών επιστημόνων (όπως τοπογράφου 
μηχανικού κ.λπ.) και οι οποίες υποχρεούνται να ανταπο-
κρίνονται αμελλητί στα σχετικά αιτήματα συνδρομής.

(ii) τηρεί στο διηνεκές πλήρες ενημερωμένο αρχείο αντι-
γράφων των κάθε είδους εγγράφων, πρακτικών, εισηγή-
σεων, αποφάσεων, (συμπεριλαμβανομένων του ιστορικού 
αντίστοιχων επιτροπών του παρελθόντος) της Επιτροπής.

7. Η ανωτέρω διαδικασία για τον καθορισμό λατομικής 
περιοχής εφαρμόζεται ανάλογα προκειμένου να τρο-
ποποιηθεί ο υφιστάμενος σχεδιασμός όλων των λατο-
μικών περιοχών, με τον περιορισμό ή με την επέκταση 
των ορίων κάθε ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής, 
για τη χωροταξική κατανομή των χώρων εντός δημόσιας 
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ή δημοτικής λατομικής περιοχής και για την προσθήκη 
νέων λατομικών περιοχών.

8. Τα αιτήματα για τον καθορισμό ή την τροποποίηση 
λατομικής περιοχής σε ιδιωτική έκταση ή σε περιοχές του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του 
ν. 998/1979 (Α’ 289) για τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά στο πλαίσιο του άρθρου 
10 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), παραπέμπονται για εξέταση 
στην Επιτροπή εφόσον προηγουμένως διαπιστωθεί από την 
αρμόδια αρχή της Περιφέρειας καταρχήν η πληρότητα των 
υποβαλλόμενων στοιχείων που προβλέπονται στην παρά-
γραφο 8 του άρθρου 47 του ν. 4512/2018 (A’ 5) ή αντιστοί-
χως, τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 του 
ν. 4442/2016 (Α’ 230) στοιχεία, άλλως απορρίπτονται ως απα-
ράδεκτα από την Επιτροπή χωρίς καμιά περαιτέρω εξέταση.

9. Τα αιτήματα δήμων περί τροποποίησης λατομικής πε-
ριοχής με τον περιορισμό του εύρους της ζώνης προστα-
σίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
48 του ν. 4512/2018 (A’ 5), παραπέμπονται για εξέταση 
στην Επιτροπή εφόσον προηγηθεί η σχετική αιτιολογημέ-
νη γνωμοδότηση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Άρθρο 6
Στοιχεία Εισηγητικής Έκθεσης

Η σχετική έκθεση της Επιτροπής με την οποία εισηγεί-
ται αρμοδίως για τον καθορισμό λατομικών περιοχών και 
εν γένει του σχεδιασμού λατομικών περιοχών, θα πρέπει 
να περιλαμβάνει:

1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης παραγω-
γής αδρανών υλικών και τροφοδοσίας της αγοράς όπως 
διαμορφώνεται από τη λειτουργία των λατομείων εντός 
και εκτός λατομικών περιοχών, καθώς και από τις εγκατα-
στάσεις αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδα-
φίσεων (ΑΕΚΚ), στη γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος.

2. Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα 
άσκησης της σχετικής, σύμφωνα με το άρθρο 3, αρμο-
διότητας από την Επιτροπή.

3. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την εφαρμογή των 
κριτηρίων επιλογής των υποψήφιων προς καθορισμό 
λατομικών περιοχών. 

4. Περιγραφή των περιοχών αποκλεισμού με αναφο-
ρά στην αιτιολογία εξαίρεσής τους από το σχεδιασμό 
λατομικών περιοχών.

5. Περιγραφή των περιοχών στις οποίες πραγματοποι-
ήθηκε αυτοψία της Επιτροπής με πλήρη και συγκεκρι-
μένη αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (λατομικό 
δικαίωμα), τη γεωγραφική θέση, τις συντεταγμένες (κατά 
ΕΓΣΑ’ 87), το εμβαδόν και την εκτίμηση των γεωλογικών 
αποθεμάτων.

6. Περιγραφή των παραμέτρων της δειγματοληψίας και 
των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών μετρήσεων για 
το χαρακτηρισμό της καταλληλότητας του πετρώματος.

7. Περιγραφή των θέσεων που κρίθηκαν κατάλληλες 
και προτείνονται ως λατομικές περιοχές με αναφορά 
στα στοιχεία μορφολογίας και αναγλύφου του εδάφους, 
προσπέλασης, αποστάσεων και κατανομής ως προς τα 
καταναλωτικά κέντρα.

8. Περιγραφή των θέσεων που κρίθηκαν ακατάλληλες 
με αναφορά στα στοιχεία που τεκμηριώνουν πλήρως 

την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής για δημιουργία 
λατομικής περιοχής.

9. Τα επιπρόσθετα στοιχεία που έλαβε υπόψη η Επι-
τροπή με έμφαση στις αιτιολογημένες γνώμες των μελών 
της, όπως έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά και διαμέ-
σου αυτών, των φορέων που εκπροσωπούν και αναφέ-
ρονται μόνο στα θέματα αρμοδιότητάς τους αλλά και 
την έγγραφη γνώμη ή συνδρομή οποιασδήποτε άλλης 
υπηρεσίας ή φορέα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

10. Επιπλέον των ανωτέρω και για λόγους πληρότητας 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται: α) τα στοιχεία αναφορι-
κά με τη νομιμότητα της σύνθεσης και σύγκλησης της 
Επιτροπής, β) το νομικό πλαίσιο, με το σύνολο των διατά-
ξεων που λήφθησαν υπόψη κατά τις εργασίες της Επιτρο-
πής, γ) συνοδευτικά τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, δ) 
οποιοδήποτε άλλο επιπρόσθετο στοιχείο κατά την κρίση 
της Επιτροπής, προκειμένου να τεκμηριώνεται πλήρως η 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της διοίκησης.

11. Η εισήγηση της Επιτροπής για τον καθορισμό λατο-
μικών περιοχών υποβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 47 του ν. 4512/2018 (A’ 
5), σε διαδικασία Π.Π. και εκ του αποτελέσματος σε δι-
αδικασία Σ.Π.Ε.

Στην περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσμα της 
Σ.Π.Ε. διαφοροποιείται από την εισηγητική έκθεση της 
Επιτροπής, τότε η Επιτροπή καλείται να διαμορφώσει 
εκ νέου τη γνώμη της, συμμορφούμενη με τα αποτελέ-
σματα της Σ.Π.Ε.

12. Η σχετική εισηγητική έκθεση της ομάδας εργα-
σίας της παραγράφου 5 του άρθρου 2, για τη χωροτα-
ξική κατανομή λατομικών χώρων εντός της λατομικής 
περιοχής, περιλαμβάνει τα στοιχεία περιγραφής των 
λατομικών χώρων όπως αυτοί προκύπτουν με βάση τα 
απολήψιμα αποθέματα αδρανών υλικών, τις συνθήκες 
προσπέλασης, το τοπογραφικό ανάγλυφο για την εφαρ-
μογή ορθολογικής εκμετάλλευσης, για τη διαμόρφωση 
πλαισίου υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των λατομικών 
επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν εντός αυτών και 
την αποφυγή μονοπωλιακών καταστάσεων.

Άρθρο 7
Υποβολή Εισηγητικής Έκθεσης

1. Η Επιτροπή εισηγείται στον Περιφερειάρχη για τον 
καθορισμό λατομικών περιοχών, με την υποβολή της 
σχετικής έκθεσης γνωμοδότησης. Πριν από την έκδοση 
της απόφασης του καθορισμού λατομικών περιοχών, ο 
Περιφερειάρχης ζητεί την έγκριση του Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
ν. 3028/2002 (Α΄ 153). Η έγκριση αυτή παρέλκει εάν η 
αρμόδια αρχή έχει γνωμοδοτήσει κατά τα ανωτέρω στην 
παράγραφο 11 του άρθρου 6, στο στάδιο της Σ.Π.Ε. ή είχε 
γνωμοδοτήσει πριν την εισήγηση της Επιτροπής, μετά 
από ερώτημά της, υποβληθέν στο πλαίσιο των αρμοδι-
οτήτων της εκ του τελευταίου εδαφίου, της παρ. 6 του 
άρθρου 47 του ν. 4512/2018 (A’ 5). 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία από τη σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής προκύπτει ότι δεν καθίσταται 
δυνατός ο καθορισμός λατομικών περιοχών εντός των 
γεωγραφικών ορίων ενός νομού, ο αρμόδιος Περιφε-
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ρειάρχης, για την κάλυψη των αναγκών του συγκεκρι-
μένου νομού σε αδρανή υλικά, αναθέτει με απόφασή 
του, τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή την επέκταση 
των ήδη υφισταμένων, σε επιτροπή όμορου νομού της 
Περιφέρειας δικαιοδοσίας του. Στην περίπτωση αυτή η 
τεκμηρίωση για την ορθολογική χωροταξική κατανομή 
των λατομείων αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή. 

3. Η απόφαση καθορισμού λατομικών περιοχών εκ-
μετάλλευσης αδρανών υλικών εκδίδεται μέσα σε πέντε 
(5) έτη από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 46 του ν. 4512/2018 (A’ 5), 
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων 
εντός λατομικής περιοχής ολοκληρώνεται μέσα σε δύο 
(2) μήνες από την έναρξη ισχύος της απόφασης καθο-
ρισμού της λατομικής περιοχής. 

5. Από τη διαδικασία της παραγράφου 11 του άρθρου 
6 και του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου εξαιρείται η τροποποίηση που αφορά τον περιορισμό 
του εύρους της ζώνης προστασίας καθορισμένης λατομι-
κής περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (A’ 5), και η εισήγηση της Επι-
τροπής με την υποβολή της σχετικής έκθεσης, υποβάλλεται 
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 

6. Από τη διαδικασία της παραγράφου 11 του άρθρου 
6 και του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου εξαιρείται ο ολικός ή μερικός αποχαρακτηρι-
σμός μη ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής. 

Άρθρο 8
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η 

με αριθμό Δ10/Β/Φ6.12.Γεν./οικ.23981/4322/31.12.2013
(Β’ 3432) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 139 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα του Ηλε-

κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Αρ. Συνεδρίασης 15)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και ειδικότερα 

το άρθρο 60, τις του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) εφαρμοστι-
κές διατάξεις του πρώτου, καθώς και του υπ’ αρ. 8/2019 
Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8), όπως τροποποι-
ήθηκαν από τον ν. 4670/2020 (Α΄ 43).

2. Τις υπ’ αρ. Δ1/οικ.10618/3816/03-03-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
158), Δ1/οικ. 10621/3819/03-03-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 158) και 
Δ1/12237/4347/16-03-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 205) αποφάσεις 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Την υπ’ αρ. 106316/02-06-2020 εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού Διαδικασιών, με θέμα: «Μεταβίβαση 
άσκησης αρμοδιοτήτων».

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση σχετικής απόφασης 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του προϋ-
πολογισμού του e-ΕΦΚΑ.

5. Τις απόψεις των μελών.
6. Τη διευκρίνιση του Υποδιοικητή και Αναπληρωτή 

Προέδρου ΔΣ του e-ΕΦΚΑ Κ. Τσαγκαρόπουλου ότι η 
μεταβίβαση αρμοδιότητας για έγκριση δαπάνης δεν 
θα είναι προς τον Α’ Υποδιοικητή αποκλειστικά, αλλά 
προς τον Υποδιοικητή που ασκεί την αρμοδιότητα της 
εποπτείας της Γενικής Δ/νσης, που προΐσταται της Δ/
νσης Προμηθειών.

7. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα του Φο-
ρέα, ως ακολούθως:

1. Στον Υποδιοικητή του e- ΕΦΚΑ - στον οποίο έχει 
μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα επί θεμάτων της Διεύθυν-
σης Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, μετα-
βιβάζεται με την παρούσα η έγκριση της δαπάνης (του 
αποτελέσματος της διαδικασίας και κάθε θέματος που 
αφορά στην σύναψη και εκτέλεση σύμβασης) για την 
προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, για την κάλυψη 
αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, έως 
του ποσού των #30.000,00# ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

2. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη-
τικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης 
του e- ΕΦΚΑ, της έγκρισης της δαπάνης, (του αποτελέ-
σματος της διαδικασίας και κάθε θέματος που αφορά 
στην σύναψη και εκτέλεση σύμβασης) για την προμήθεια 
προϊόντων και υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, έως του ποσού των 
#15.000,00# ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

3. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών της 
έγκρισης της δαπάνης, (του αποτελέσματος της διαδικασί-
ας και κάθε θέματος που αφορά στην σύναψη και εκτέλεση 
σύμβασης), για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, 
για την κάλυψη αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του 
e-ΕΦΚΑ, έως του ποσού των #2.500,00# ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι αρμοδιότητες 
ασκούνται από τους νόμιμους αναπληρωτές των προα-
ναφερθέντων.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος - Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 8627 (3)
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Μουσικής Σχολής με την επωνυμία «ΝΟΤΕΣ».

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ στοιχείο 28 ν. 3463/ 

2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 
του ν. 3852/2010.

β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
γ. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Α΄ 90).

δ. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιω-
τικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 7).

ε. το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

στ. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β΄ 1595).

ζ. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/39319/2518/
17-9-1991(Β΄ 854) απόφαση με την οποία χορηγήθηκε 
άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής 
στην ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με την επωνυμία 
"ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΥ" το 

οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ αριθ. 
16 στη Ν. Αγχίαλο.

η. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ /ΚΑΤΕΧΝ/Δ/42972 (Β΄ 1840/99) 
απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση της 
άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής 
στην ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ με την επωνυ-
μία "ΝΟΤΕΣ" το οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ αριθ. 16 στη Ν. Αγχίαλο.

θ. Την υπ’ αρ. 102841/4-12-2018 αίτηση της ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ με τα συνημμένα δικαιολο-
γητικά για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της 
Μουσικής Σχολής.

ι. Την υπ' αρ. 64818/31-7-2018 απόφαση Δημάρχου 
Βόλου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της αδείας ιδρύσεως και 
λειτουργίας της Μουσικής Σχολής "ΝΟΤΕΣ" η οποία στε-
γάζεται σε κτίριο της οδού ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ αριθ. 16 στη 
Ν. Αγχίαλο από την ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
στην ΙΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 30 Ιανουαρίου 2019 
Ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης 
και Τουρισμού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ   
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*02025202406200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




