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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ.: 15
Παραχώρησης Μεταλλείου του Ν. Αττικής.

2

Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ. 11
παραχώρησης μεταλλείου του Νομού Σερρών.

3

Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.
176641/2214/28.06.2018 (Β΄ 2909) υπουργικής
απόφασης «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία
κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε
λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/93525/1272
(1)
Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ.: 15
Παραχώρησης Μεταλλείου του Ν. Αττικής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(ΦΕΚ 133 Α΄).
β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, …… και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114 Α΄).
γ) Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (ΦΕΚ 160 Α΄).
δ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
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τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α΄).
ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).
στ) Της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.7.2019
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο
Θωμά» (ΦΕΚ 3107 Β΄).
ζ) Της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/24.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(ΦΕΚ 510 ΥΟΔΔ).
2. Το ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος»
(ΦΕΚ 277 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 125, 126 και 127 αυτού.
3. Την αριθμ. ΙΜ/Φ6.6/15/4983/28-3-1985 απόφαση
του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων «Έκπτωση
των κληρονόμων του Ιωάννη Θ. Δημαρά από τα δικαιώματά τους μεταλλειοκτησίας στην αρ. 15 παραχώρηση
μεταλλείου Νομού Αττικής» (ΦΕΚ 222 Β΄).
4. Την αριθμ. ΔΙΜ/Φ10.5/15/6908/17-7-1986 απόφαση
του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
«Έκπτωση από τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας στο
μεταλλείο με αριθμό παραχώρησης 15 Νομού Αττικής
μεταλλεύματος φθορίτη».
5. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση έκπτωσης
έχει καταστεί αμετάκλητη, όπως προκύπτει : α) από την
αριθμ. 2959/1998 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναίρεσης
κατά της αριθμ. 4297/1991 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε απορριφθεί έφεση
των αναιρεσειόντων κατά της 16342/1987 απορριπτικής
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί
προσφυγής κατά της απόφασης έκπτωσης και β) από
το αριθμ. 221 1280/Α194/13-5-2019 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Υπ. Εξωτερικών, και ότι δεν
ζητήθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία η κατ΄ άρθρο 125

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

45576

του ν.δ. 210/1973 δικαστική απαλλοτρίωση του ανωτέρω
μεταλλείου.
6. Την αριθμ. 3303/6-3-1984 απόφαση του Υπουργού
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων «Εξαίρεση υπέρ του Δημοσίου της περιοχής Λαυρίου και Μακρονήσου» (ΦΕΚ
147/Β΄/15-3-1984).
7. Το αριθμ. 103/10-6-2019 έγγραφο της ΕΑΓΜΕ, στο
οποίο αναφέρεται ότι ο χώρος της παραχώρησης αυτής εμπίπτει εντός του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου
Λαυρίου και Μακρονήσου, αποφασίζουμε:
Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, την μεταλλειοκτησία με αριθμό 15 του Νομού Αττικής, που
συστάθηκε σύμφωνα με το από 12-9-1873 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 54/Α΄/31-10-1873).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/93601/1283
(2)
Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της αριθμ. 11
παραχώρησης μεταλλείου του Νομού Σερρών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(ΦΕΚ 133 Α΄).
β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Τουρισμού» (ΦΕΚ 160 Α΄).
γ) Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (ΦΕΚ 114 Α΄).
δ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α΄).
ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).
στ) Της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.7.2019
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο
Θωμά (ΦΕΚ 3107 Β΄).
ζ) Της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/24.7.2019
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(ΦΕΚ 510 Υ.Ο.Δ.Δ.).
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, και ειδικότερα των άρθρων 125, 126 και 127.
3. Την με αριθμ. ΔΙΜ/Φ10.47/11/9316/1.7.1985 από-
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φαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
«Έκπτωση από τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας στο
μεταλλείο με αριθμό παραχώρησης 11 Νομού Σερρών,
μεταλλεύματος λευκολίθου».
4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση έκπτωσης έχει
καταστεί αμετάκλητη, όπως προκύπτει από το αριθμ.
ΧΕΜ13909/26-6-2019 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και ότι δεν ζητήθηκε μέσα στη νόμιμη
προθεσμία η κατ΄ άρθρο 125 του ν.δ. 210/1973 δικαστική
απαλλοτρίωση του ανωτέρω μεταλλείου.
5. Το αριθμ. 271/20.6.2019 έγγραφο της ΕΑΓΜΕ, στο
οποίο αναφέρεται ότι μία ερευνητική προσπάθεια από
την ΕΑΓΜΕ στον χώρο της παραχώρησης αυτής για περαιτέρω διερεύνηση της μεταλλοφορίας του λευκολίθου
δεν θα αποφέρει επωφελή αποτελέσματα για το Δημόσιο
και ως εκ τούτου δεν είναι σκόπιμη, κατά τη γνώμη της,
η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη μεταλλευτικού ενδιαφέροντος, αποφασίζουμε:
1. Καταργούμε, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τη μεταλλειοκτησία με αριθμό 11 του Ν. Σερρών, που συστάθηκε σύμφωνα με το από 20.9.1927 προεδρικό διάταγμα
(ΦΕΚ 204/Α΄/26.9.1927).
2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο χώρος της ανωτέρω μεταλλειοκτησίας καθίσταται ελεύθερος για νέα παραχώρηση,
κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 και
επόμενα του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», όπως ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93477/1078
(3)
Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.
176641/2214/28. 06.2018 (Β΄ 2909) υπουργικής
απόφασης «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και
επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: oργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
β. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων….,
Μετονομασία….του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας…..» (Α΄114).
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γ. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄160).
δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
ε. Της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο
Θωμά» (Β΄3107).
στ. Της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/24.07.2019
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 510).
ζ. Του ν. 4512/2018 [ΜΕΡΟΣ Β΄ «Έρευνα και Εκμετάλλευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες Διατάξεις» (Α΄5)]
και ιδίως των άρθρων 55 παρ. 2 και 65 παρ. 1δ, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
η. Του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος»
(Α΄277), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
θ. Της με αριθμ. Δ7/Α΄/οικ.12050/2223/23.05.2011
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Κανονισμός Μεταλλευτικών και
Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.) (Β΄1227), όπως ισχύει.
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2. Την με αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/
28. 06.2018 υπουργική απόφαση «Τρόπος υπολογισμού
και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης
και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς
και μεταλλευτικούς χώρους» (Β΄2909) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/4228/7/17.01.2019
(Β΄60) όμοια.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/
2214/28. 06.2018 (Β΄ 2909) υπουργική απόφαση ως εξής:
Άρθρο 1
Η φράση «μέχρι 19.10.2019» της παραγράφου 1
του άρθρου 7 αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι
30.06.2020».
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02039352510190004*

