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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης 
δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη δι-
απίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών.

2 Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριο-
τήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε 
ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και 
λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά-
σεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, 
των εξορυσσόμενων ορυκτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427 (1)
Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης 

δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη δι-

απίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για 

την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες δια-
τάξεις» και ιδίως των άρθρων 69, 70 και 75.

2. Του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμμα-
τος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

3. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμ. Δ7/Α/
οικ.12050/2223/23.05.2011 (Β΄ 1227) «Κανονισμός Με-
ταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.).

4. Του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208)

7. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

9. Της αριθμ. 197/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ226/2016 απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).

10. Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει.

11. Της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και 
τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης και υποβολής γνω-
στοποίησης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη 
διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, για 
τις οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται 
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στο άρθρο 68 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και εξειδικεύο-
νται στο παράρτημα Ι της παρούσας και συγκεκριμένα:

α) έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη 
διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, πριν 
τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας, υπό τον τίτλο «Άδεια 
Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΑΜΕ),

β) έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη 
διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, μετά 
τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας, εφόσον οι ερευνη-
τικές εργασίες συνιστούν επέμβαση επί του εδάφους,

γ) γνωστοποίηση διενέργειας ερευνητικών εργασιών 
για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών 
κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΜΕ,

δ) γνωστοποίηση διενέργειας ερευνητικών εργασιών 
για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυ-
κτών, μετά τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας, εφόσον 
οι ερευνητικές εργασίες δεν συνιστούν επέμβαση επί 
του εδάφους.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο και διαδικασία χορήγησης έγκρισης 
ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση
κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών,
πριν τη σύσταση μεταλλειοκτησίας

1. Για τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών για τη δια-
πίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, πριν 
τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας απαιτείται η λήψη 
έγκρισης, υπό τον τίτλο «Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών» 
(ΑΜΕ), κατά την έννοια του άρθρου 7 και 8 του ν. 4442/
2016. Η έγκριση χορηγείται από τον Περιφερειάρχη της 
οικείας Περιφέρειας με την προσκόμιση των απαραί-
τητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Αντίγραφο της 
έγκρισης κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες ήτοι: αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλεί-
ων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών 
και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, αρμόδιο Δασαρχείο, 
Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας 
Περιφέρειας.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονο-
μικής δραστηριότητας, πριν την έναρξη των εργασιών 
έρευνας, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων 
(ΟΠΣ-ΑΔΕ).

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ο ενδιαφε-
ρόμενος υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της έγκρι-
σης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με το σύνολο 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή στοιχείων που 
προβλέπονται στα άρθρα 20 έως 23 του ν.δ. 210/1973, 
στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

4. Ο Περιφερειάρχης, εφόσον η αίτηση περί χορήγη-
σης αδείας μεταλλευτικών ερευνών πληροί τις προβλε-
πόμενες προϋποθέσεις των άρθρων 20, 21 παρ. 1, 22 
παρ. 1, και 23 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277), έπειτα από έλεγ-
χο των ορίων και της εκτάσεως του χώρου προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι ο αιτούμενος χώρος είναι ελεύθερος 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 και υπό την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277), 

εκδίδει εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή 
του αιτήματος, πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ολο-
κλήρωση του ελέγχου και καλείται ο ενδιαφερόμενος να 
προσδιορίσει, εντός του αιτούμενου χώρου, όπως αυτός 
τυχόν έχει περικοπεί μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, 
το είδος των εργασιών που προτίθεται να διενεργήσει 
καθώς και τη θέση αυτών.

5. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης 
οφείλει να υποβάλει στην οικεία Περιφέρεια τα ακόλου-
θα, ανάλογα με το είδος των ερευνητικών εργασιών:

α) Έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από αρμόδιο 
επιστήμονα, για τις περιπτώσεις που οι προβλεπόμενες 
ερευνητικές εργασίες δεν έχουν καμία επέμβαση επί του 
εδάφους. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η λήψη 
καμιάς περαιτέρω διοικητικής άδειας ή πράξης.

β) Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ-
σεις και εγκεκριμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέ-
τη, σύμφωνα με το παράρτημα 2 του ν. 4512/2018, σε 
περιπτώσεις που οι ερευνητικές εργασίες αφορούν πε-
ριορισμένης έκτασης εκσκαφές (0,5m3 / στρέμμα) και 
γενικά περιορισμένη επέμβαση επί του εδάφους (όπως 
μέθοδοι σεισμικής διασκόπισης με χρήση εκρηκτικών 
υλών), μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήμα-
τος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας 
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και εγκε-
κριμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέτη, σύμφωνα με 
το παράρτημα 2 του ν. 4512/2018 για τις περιπτώσεις 
που η προτεινόμενη έρευνα αφορά την πραγματοποίη-
ση γεωτρήσεων ή την οποιαδήποτε επέμβαση σε βάθος 
επί του εδάφους με την πραγματοποίηση ερευνητικών 
στοών κ.λπ.

6. Η έγκριση χορηγείται εντός εξήντα (60) ημερών από 
την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περί-
πτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, η χορήγηση 
της έγκρισης τεκμαίρεται. Για την έκδοση της απόφασης 
απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 9
παραβόλου. Η έγκριση χορηγεί το δικαίωμα μεταλλευ-
τικών ερευνών στον αιτηθέντα χώρο, όπως τυχόν έχει 
περικοπεί και εγκρίνεται η διενέργεια των ερευνητικών 
εργασιών, όπως προκύπτουν από τα προσκομισθέντα 
στοιχεία.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο και διαδικασία χορήγησης έγκρισης 
ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση
κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών
μετά τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας

1. Για τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών για τη δια-
πίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, μετά 
τη σύσταση μεταλλειοκτησίας και εφόσον προβλέπεται 
επέμβαση επί του εδάφους, απαιτείται η λήψη έγκρισης 
προτυποποιημένης τεχνικής μελέτης, σύμφωνα με το 
παράρτημα 2 του ν. 4512/2018, από την αρμόδια υπη-
ρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η έγκριση αυτή χορηγείται μετά από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ει-
δικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελε-
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γκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και 
εγκρίσεων. Αντίγραφο της έγκρισης κοινοποιείται άμεσα 
σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες ήτοι: αρμόδιο τμήμα 
Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του 
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, 
αρμόδιο Δασαρχείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Ανά-
πτυξης της οικείας Περιφέρειας.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονο-
μικής δραστηριότητας, πριν την έναρξη των εργασιών 
έρευνας, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων 
(ΟΠΣ-ΑΔΕ).

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ο ενδιαφε-
ρόμενος υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της έγκρι-
σης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με το σύνολο 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή στοιχείων στην 
αρμόδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης 
οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα ακόλουθα, ανάλο-
γα με το είδος των ερευνητικών εργασιών:

α) Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ-
σεις και συμπληρωμένη προτυποποιημένη τεχνική 
μελέτη, σύμφωνα με το παράρτημα 2 ν. 4512/2018, σε 
περιπτώσεις που οι ερευνητικές εργασίες αφορούν πε-
ριορισμένης έκτασης εκσκαφές (0,5m3 / στρέμμα) και 
γενικά περιορισμένη επέμβαση επί του εδάφους (όπως 
μέθοδοι σεισμικής διασκόπισης με χρήση εκρηκτικών 
υλών), μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήμα-
τος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας 
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και συ-
μπληρωμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέτη, σύμφω-
να με το παράρτημα 2 ν. 4512/2018 για τις περιπτώσεις 
που η προτεινόμενη έρευνα αφορά την πραγματοποίη-
ση γεωτρήσεων ή την οποιαδήποτε επέμβαση σε βάθος 
επί του εδάφους με την πραγματοποίηση ερευνητικών 
στοών κ.λπ.

5. Η έγκριση χορηγείται εντός εξήντα (60) ημερών από 
την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Για την 
έκδοση της απόφασης απαιτείται η καταβολή του προ-
βλεπόμενου στο άρθρο 9 παραβόλου.

Άρθρο 4
Γνωστοποίηση

Στις περιπτώσεις που:
α) κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΜΕ, εάν από τα απο-

τελέσματα των ερευνών προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης 
εργασιών σε άλλη θέση εντός του χώρου της ΑΜΕ ή 
άλλου είδους από τις εγκεκριμένες εργασίες με την χο-
ρηγηθείσα ΑΜΕ,

β) μετά τη σύσταση μεταλλειοκτησίας, εάν οι προ-
βλεπόμενες ερευνητικές εργασίες δεν επιφέρουν καμία 

επέμβαση επί του εδάφους, η διεξαγωγή των ερευνητι-
κών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλ-
λευτικών ορυκτών πραγματοποιείται έπειτα από την 
υποβολή γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5
του ν. 4442/2016. Ο φορέας υποβάλλει μία γνωστοποί-
ηση ανά μεταλλευτικό χώρο, για το σύνολο των ερευνη-
τικών εργασιών που διεξάγονται σε αυτόν.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο Γνωστοποίησης

1. Η γνωστοποίηση των στοιχείων γ και δ του άρθρου 1
περιλαμβάνει:

α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης δρα-
στηριότητας.

β. Πληροφορίες σχετικά με την ακριβή θέση του χώ-
ρου διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών, ήτοι η θέση, οι 
γεωγραφικές συντεταγμένες και το εμβαδόν της έκτασης.

γ. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριό-
τητα ήτοι, ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

δ. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.
2. Υπόδειγμα της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα II της παρούσας, το οποίο αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα αυτής. Μετά την ενεργοποίηση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης 
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα 
των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14 
του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με 
τη παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν απαιτείται 
συμπλήρωση του εκάστοτε παραρτήματος της γνωστο-
ποίησης ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται 
από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Άρθρο 6
Διαδικασία Γνωστοποίησης

1. α) Ο φορέας διεξάγει ερευνητικές εργασίες της 
περίπτωσης γ΄ του άρθρου 1 έπειτα από την υποβολή 
γνωστοποίησης στον Περιφερειάρχη της οικείας Περι-
φέρειας.

β) Ο φορέας διεξάγει ερευνητικές εργασίες της περί-
πτωσης δ΄ του άρθρου 1 έπειτα από την υποβολή γνω-
στοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω 
του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Κάθε 
γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό 
αριθμό μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση 
του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήμα-
τος στο www.notifybusiness.gov.gr που υποστηρίζει 
τη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει αντίγραφο 
αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και 
μπορεί να ξεκινήσει τις ερευνητικές εργασίες.

2. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υπο-
βάλλονται από το φορέα της δραστηριότητας τα δικαι-
ολογητικά του άρθρου 7, τα οποία φυλάσσονται από 
τον φορέα στον χώρο που διεξάγονται οι ερευνητικές 
εργασίες, άλλως στην έδρα του φορέα.
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3. Τα στοιχεία που δηλώνονται στη γνωστοποίηση είναι 
προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες 
τις εμπλεκόμενες αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 
1 υποχρεούνται να κοινοποιούν τη γνωστοποίηση εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε όλες τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες ήτοι: αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλεί-
ων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών 
και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, αρμόδιο Δασαρχείο, 
Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας 
Περιφέρειας, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί 
της έναρξης των εργασιών έρευνας και να δύνανται να 
ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

4. Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται εκ των 
υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 7
Τήρηση Φακέλου

1. Ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαι-
ολογητικά ως ακολούθως:

α) για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών της περί-
πτωσης γ΄ του άρθρου 1, τηρείται φάκελος με τα ακό-
λουθα κατά περίπτωση:

i. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του πα-
ραρτήματος II της παρούσας.

ii. Έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από αρμόδιο 
επιστήμονα, ότι οι προβλεπόμενες ερευνητικές εργα-
σίες δεν έχουν καμία επέμβαση επί του εδάφους, στη 
περίπτωση που ισχύει αυτό ή

iii. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ-
σεις και εγκεκριμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέτη, 
σύμφωνα με το παράρτημα 2 του ν. 4512/2018, σε περι-
πτώσεις που οι ερευνητικές εργασίες αφορούν περιορι-
σμένης έκτασης εκσκαφές (0,5m3 / στρέμμα) και γενικά 
περιορισμένη επέμβαση επί του εδάφους (όπως μέθοδοι 
σεισμικής διασκόπισης με χρήση εκρηκτικών υλών), ή

iv. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και εγκε-
κριμένη προτυποποιημένη τεχνική μελέτη, σύμφωνα με 
το παράρτημα 2 του ν. 4512/2018 για τις περιπτώσεις 
που η προτεινόμενη έρευνα αφορά την πραγματοποίη-
ση γεωτρήσεων ή την οποιαδήποτε επέμβαση σε βάθος 
επί του εδάφους με την πραγματοποίηση ερευνητικών 
στοών κ.λπ.

ν. Αντίγραφο της ΑΜΕ.
vi. Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.
β) για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών της περί-

πτωσης δ΄ του άρθρου 1 τηρείται φάκελος με τα ακό-
λουθα:

i. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του πα-
ραρτήματος II της παρούσας.

ii. Έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από αρμόδιο επι-
στήμονα, ότι οι προβλεπόμενες ερευνητικές εργασίες 
δεν έχουν καμία επέμβαση επί του εδάφους,

iii. Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.
2. Ο φορέας επιδεικνύει τον φάκελο στις αρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές, όταν του ζητείται κατά τη διάρκεια 
ελέγχων.

Άρθρο 8
Μεταβολή Γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να προστεθούν ή να μεταβληθούν 
για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν 
γνωστοποιηθεί, ο φορέας υποχρεούται σε προηγουμέ-
νη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής μέσω 
του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ 
η γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστή-
ματος στο www.notifybusiness.gov.gr που υποστηρίζει 
τη διαδικασία.

2. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της με-
ταβολής ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού 
μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του αντίστοιχου ηλεκτρονικού 
συστήματος, το οποίο οφείλει να τηρεί στο φάκελό του.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 6, υποχρεούνται να 
κοινοποιούν τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοι-
χείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες 
αρχές της παρ. 3 του άρθρου 6 προκειμένου αυτές να 
λάβουν γνώση περί της μεταβολής και να δύνανται να 
ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

Άρθρο 9
Παράβολο

1. Για την υποβολή της γνωστοποίησης καταβάλλεται 
παράβολο 100 ευρώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 
του ν. 4442/2016. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου 
για τη γνωστοποίηση μεταβληθέντων στοιχείων εφόσον 
αυτά δεν αφορούν σε νέες ερευνητικές εργασίες.

2. Για τη χορήγηση «Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών» 
καταβάλλεται το παράβολο του άρθρου 23 του ν.δ. 210/
1973 (Α΄ 277) όπως ισχύει.

3. Για τη χορήγηση της έγκρισης προτυποποιημένης 
τεχνικής μελέτης του παραρτήματος 2 του ν. 4512/2018 
καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 11 του ν. 4442/2016.

4. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για την άσκηση 
ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 3 του άρθρου 76 του 
ν. 4442/2016.

Άρθρο 10
Κυρώσεις

1. α) Σε περίπτωση διεξαγωγής ερευνητικών εργασι-
ών χωρίς προηγούμενη λήψη έγκρισης του άρθρου 2, 
επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

β) Σε περίπτωση διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών 
χωρίς προηγούμενη λήψη έγκρισης του άρθρου 3, επι-
βάλλεται στον φορέα πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

2. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης 
του άρθρου 4, ή παράλειψης υποβολής της μεταβολής των 
στοιχείων της γνωστοποίησης του άρθρου 8, ή δήλωσης 
αναληθών στοιχείων στη γνωστοποίηση, ή μη τήρησης 
στο φάκελο της επιχείρησης των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 7 δικαιολογητικών και εφόσον ο φορέας έχει εξα-
σφαλίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 7, 
επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
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3. Το πρόστιμο του παρ. 2 δύναται να προσαυξάνεται 
ή να μειώνεται ως εξής:

α) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός 
δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρό-
στιμο διπλασιάζεται.

β) Εάν ο φορέας ανταποκρίνεται και συμμορφώνεται 
εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διεξαγω-
γής του ελέγχου, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 
50%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίστα-
ται στη μη υποβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, 
εάν ο φορέας συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών, 
δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

4. Πέραν των προστίμων που προβλέπονται στην παρ. 2,
εφόσον κατά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών διαπιστω-
θεί ότι ο φορέας δεν τηρεί στο φάκελο της επιχείρησης 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης δικαιολο-

γητικά, ή έχει παραβιάσει οποιονδήποτε επιμέρους όρο 
και προϋπόθεση που προβλέπεται για την άσκηση της 
δραστηριότητας, επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες 
στις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.

5. Πριν από την επιβολή του προστίμου των παρ. 1 
και 2, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει 
εγγράφως τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθε-
σμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής 
προστίμου.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Τάξη NACE Υποκατηγορία NACE 

07 07 
07.1 07.1 
07.2 07.2 
9.90  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών 

  
 

Αριθμ. Πρωτ. : ……………………….                                                      Αριθμός Γνωστοποίησης: ……………………. 
 

Νέα   Μεταβολή   Ακύρωση   
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Είδος επιχείρησης  Νομικό Πρόσωπο    Φυσικό Πρόσωπο   
Επωνυμία νομικού προσώπου /  
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου 

 

ΑΦΜ 
 
ΑΔΤ 

  
Αριθμός ΓΕΜΗ 

 

Ονοματεπώνυμο 
Νόμιμου 
Εκπροσώπου 

 
Όνομα 

  
Επίθετο 

 

Στοιχεία 
Επικοινωνίας 

Τηλέφωνο  E-mail  

 Ταχυδρομικ
ή Διεύθυνση 
Έδρας 

Περιφερειακή Ενότητα   

  Δήμος   
  Οδός Αριθμός  
Στοιχεία 
Επιβλέποντος 

 
Όνομα 

  
Επίθετο 

 

Τηλέφωνο  E-mail  
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Τόπος 

Περιφερειακή Ενότητα  
Δήμος  
Θέση   

Γεωγραφικές 
Συντεταγμένες 

Γεωγραφικό Μήκος  Γεωγραφικό 
Πλάτος 

 

Εμβαδόν Έκτασης προς έρευνα (τ.μ.)  
Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Κωδικός Δραστηριότητας NACE Τάξη NACE  

Υποκατηγορία NACE  
Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΕ 
ΑΜΕ Αριθμός ΑΜΕ 
Ορυκτά προς έρευνα  
Είδος Ερευνητικών Εργασιών Χωρίς επέμβαση επί του εδάφους  Σύντομη Περιγραφή 
 Περιορισμένη Επέμβαση επί του 

Εδάφους  
Σύντομη Περιγραφή 

 Γεωτρήσεις / Ερευνητικές Στοές  Σύντομη Περιγραφή 
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Η απόφαση αυτή με τα παραρτήματά της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ     

Σύμβαση μίσθωσης ΔΜΧ 
Ορυκτά προς έρευνα  
Είδος Ερευνητικών Εργασιών Χωρίς επέμβαση επί του εδάφους  Σύντομη Περιγραφή 
Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)  
 
 

Νόμιμος εκπρόσωπος / Φυσικό Πρόσωπο 
(ονοματεπώνυμο) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΕ 

Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) * Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 
Προτυποποιημένη τεχνική μελέτη Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 
Παράβολο Αριθμός Παραβόλου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Παράβολο Αριθμός Παραβόλου 

 
 
* Συμπληρώνεται εναλλακτικά της Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) 

Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΠΔ Παραχώρησης Μεταλλείου ή Αριθμός 
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   Αριθμ. : ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426 (2)
Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριο-

τήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε 

ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και 

λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά-

σεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, 

των εξορυσσόμενων ορυκτών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για 

την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες δια-
τάξεις» και ιδίως των άρθρων 58, 60, 62, 64, 65, 66 και 67.

2. Του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμμα-
τος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

3. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α/
οικ.12050/2223/23.05.2011 (Β΄ 1227) «Κανονισμός Με-
ταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.).

4. Του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

7. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

9. Της αριθμ. 197/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ226/2016 απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).

10. Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει.

11. Της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη 
διαδικασία γνωστοποίησης στη Διοίκηση των οικονομι-
κών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής του άρθρου 57 του ν. 4442/2016 και εξειδικεύονται 
στο παράρτημα Ι της παρούσης και συγκεκριμένα:

α) της διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε ιδιωτική 
έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών 
ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και 
αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμα-
ρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών 
αντιολισθηρών,

β) της εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικών ορυ-
κτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων σε ιδιωτική έκταση,

γ) της εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών σε 
ιδιωτική έκταση εντός ή εκτός λατομικής περιοχής,

δ) της εκμετάλλευσης λατομείων στις περιοχές του 
δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 
62 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) και

ε) της εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχα-
νολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων σε 
ιδιωτική έκταση.

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση

1. Οι δραστηριότητες του άρθρου 1 ασκούνται νόμιμα 
μετά την υποβολή γνωστοποίησης κατά την έννοια του 
άρθρου 5 του ν. 4442/2016. Ο φορέας υποβάλλει μία 
γνωστοποίηση ανά λατομικό χώρο, για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτόν.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία συναντώνται οι όροι 
άδεια ή συναίνεση ή οποιοσδήποτε άλλος όρος που σχε-
τίζεται με διαδικασία έρευνας ή ερευνητικών εργασιών 
βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων 
σε ιδιωτική έκταση, ο όρος άδεια εκμετάλλευσης ή 
οποιοσδήποτε άλλος όρος που σχετίζεται με διαδικασία 
εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και 
φυσικών λίθων καθώς και αδρανών υλικών σε ιδιωτική 
έκταση, του άρθρου 1 της παρούσας, όπως επίσης και 
οι όροι άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή οποιοσδήποτε 
άλλος όρος σχετίζεται με διαδικασία εγκατάστασης και 
λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
εντός λατομικού χώρου, εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο Γνωστοποίησης

1. Η γνωστοποίηση των περιπτώσεων του άρθρου 1 
περιλαμβάνει:
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α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης δρα-
στηριότητας.

β. Πληροφορίες σχετικά με την ακριβή θέση του λα-
τομικού χώρου, ήτοι η θέση και οι γεωγραφικές συντε-
ταγμένες.

γ. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηρι-
ότητα ήτοι, ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

δ. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.
2. Υπόδειγμα της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα II της παρούσας, το οποίο αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα αυτής. Μετά την ενεργοποίηση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης 
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα 
των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14 
του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με 
τη παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν απαιτείται 
συμπλήρωση του εκάστοτε παραρτήματος της γνωστο-
ποίησης ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται 
από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Άρθρο 4
Διαδικασία Γνωστοποίησης

1. Ο φορέας των δραστηριοτήτων του άρθρου 1:
α) στην περίπτωση διενέργειας ερευνητικών εργασι-

ών σε ιδιωτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων 
βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, 
καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της 
μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολι-
θικών αντιολισθηρών,

β) στην περίπτωση εκμετάλλευσης λατομείου βιο-
μηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων σε 
ιδιωτική έκταση,

γ) στην περίπτωση εκμετάλλευσης λατομείου αδρα-
νών υλικών σε ιδιωτική έκταση εντός ή εκτός λατομικής 
περιοχής και

δ) στην περίπτωση εκμετάλλευσης λατομείων στις 
περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγρά-
φου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α΄289) υποβάλλει 
γνωστοποίηση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, ενώ

ε) στην περίπτωση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών 
χώρων σε ιδιωτική έκταση, υποβάλλει γνωστοποίηση 
στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω 
του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Κάθε 
γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό 
αριθμό μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση 
του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήμα-
τος στο www.notifybusiness.gov.gr που υποστηρίζει 
τη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει αντίγραφο 
αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και 
μπορεί να ξεκινήσει την εν λόγω δραστηριότητά του.

2. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλ-
λονται από τον φορέα τα δικαιολογητικά του άρθρου 6,
τα οποία φυλάσσονται στο χώρο της εγκατάστασης από 
τον φορέα.

3. Τα στοιχεία που δηλώνονται στη γνωστοποίηση εί-
ναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Μέχρι την ενεργοποίηση 
του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 υποχρε-
ούνται να κοινοποιούν τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες 
ήτοι: αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ει-
δικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελε-
γκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρ-
μόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ, αρμόδιο Δασαρχείο, Υπουργείο 
Πολιτισμού, Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας ή 
αρμόδια Δ/νση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης 
λειτουργίας των εργασιών και να δύνανται να ασκούν 
τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

4. Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται εκ των 
υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 5
Παράβολο

1. Για την υποβολή της γνωστοποίησης καταβάλλεται 
παράβολο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4442/ 
2016 ως ακολούθως:

α) για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε ιδιω-
τική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχα-
νικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς 
και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμα-
ρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών 
αντιολισθηρών, παράβολο 100 ευρώ,

β) για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυ-
κτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων σε ιδιωτική έκταση 
παράβολο 200 ευρώ,

γ) για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών 
σε ιδιωτική έκταση εντός ή εκτός λατομικής περιοχής 
παράβολο 200 ευρώ,

δ) για την εκμετάλλευση λατομείων στις περιοχές του 
δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 
62 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) παράβολο 200 ευρώ,

ε) για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων εντός λατομικών χώρων παράβολο 100 ευρώ 
και

στ) για τη λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-
στάσεων, εντός λατομικών χώρων παράβολο 100 ευρώ.

2. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστο-
ποίηση μεταβληθέντων στοιχείων, εφόσον η μεταβολή 
δεν συνεπάγεται προσθήκη δραστηριότητας ή για τη 
γνωστοποίηση διακοπής της δραστηριότητας. Επιπλέον 
δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για την άσκηση 
ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 3 του άρθρου 67 
του ν. 4442/2016.

Άρθρο 6
Τήρηση Φακέλου

1. Ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαι-
ολογητικά ως ακολούθως:

α) Για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε ιδιω-
τική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχα-
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νικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς 
και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμα-
ρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών 
αντιολισθηρών, τηρείται φάκελος με τα ακόλουθα:

i. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του πα-
ραρτήματος II της παρούσας.

ii. Αποδεικτικό κατοχής του σχετικού δικαιώματος σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4512/2018.

ii. Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντι-
κές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) κατά τα προβλεπόμενα στο
ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) και στην υπουργική απόφαση 
46294/2013 (Β΄ 2001), από την αρμόδια υπηρεσία της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

iv. Σύμφωνη γνώμη από το οικείο τμήμα Επιθεώρησης 
Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επι-
θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κατόπιν αποστολής σε αυτό δήλωσης συμ-
μόρφωσης με τεχνικές προδιαγραφές ερευνητικών ερ-
γασιών, σύμφωνα με το παράρτημα 1 του ν. 4512/2018, 
για τη σκοπιμότητα και το σχεδιασμό των ερευνητικών 
εργασιών.

v. Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.
β) Για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυ-

κτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων καθώς και αδρα-
νών υλικών σε ιδιωτική έκταση τηρείται φάκελος με τα 
ακόλουθα:

i. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του πα-
ραρτήματος II της παρούσας.

ii Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), 
που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδει-
οδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αναλόγως με την 
κατάταξη της δραστηριότητας σε Α1 ή Α2, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

iii. Έγκριση τεχνικής μελέτης του άρθρου 64Α του 
4442/2016.

iv. Έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 
10 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), εφόσον αυτή δεν έχει 
χορηγηθεί κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΑΕΠΟ της 
δραστηριότητας.

v. Αντίγραφο κατάθεσης εγγυητικής επιστολής της 
παραγράφου 2, του άρθρου 55 ν. 4512/2018.

vi. Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ότι δεν κατέ-
στη δυνατή η δημιουργία λατομικής περιοχής σε συγκε-
κριμένη επαρχία ή νήσο, στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 
του άρθρου 52 του ν. 4512/2018.

vii. Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, σε περίπτωση λατομείου αδρανών υλικών ειδικών 
χρήσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 
του ν. 4512/2018.

viii. Αντίγραφο σύμβασης εκτέλεσης του έργου, σε 
περίπτωση λατομείου αδρανών υλικών για την κάλυψη 
των αναγκών εκτέλεσης δημόσιου, εθνικού ή περιφερει-
ακού έργου, που χαρακτηρίζεται ως εθνικής σημασίας, 
σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
52 του ν. 4512/2018.

ix. Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.

γ) Για την εκμετάλλευση λατομείων στις περιοχές του 
δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 
62 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) τηρείται φάκελος με τα στοι-
χεία της περίπτωσης β), καθώς και αντίγραφο κατάθεσης 
εγγυητικής επιστολής έναντι οφειλομένων μισθωμά-
των, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του
ν. 4442/2016.

δ) Στην περίπτωση που εντός του λατομικού χώρου 
εγκαθίστανται ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, 
τηρείται φάκελος με τα ακόλουθα:

i. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του πα-
ραρτήματος II της παρούσας.

ii. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην 
οποία περιλαμβάνονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις.

iii. Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη στην οποία περιέχο-
νται, ως κεφάλαια, το στοιχείο δ και, εφόσον απαιτείται, 
το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ.

iv. Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, 
εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 2971/2001 (Α΄285).

v. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του στοιχείου ιβ του άρθρου 
103 του ΚΜΛΕ.

vi. Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.
ε) για τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκα-

ταστάσεων εντός λατομικού χώρου, τηρείται φάκελος 
με τα ακόλουθα:

i. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του πα-
ραρτήματος II της παρούσας.

ii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από τους επι-
βλέψαντες, σύμφωνα με το νόμο, την κατασκευή της 
εγκατάστασης, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδει-
ούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα 
με τους όρους των προηγούμενων εγκρίσεων και ότι 
αυτή είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί 
με ασφάλεια.

iii. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, για την ανά-
θεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και 
συντήρησης της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με 
το νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους 
τεχνικούς.

iv. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρμόδια Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχα-
νίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αριθμ. Δ7/Φ1/4817/
15-3-1990 (Β΄ 188), όπως ισχύει.

v. Προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης υγρών από-
βλητων εφόσον απαιτείται.

vi. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην 
οποία περιλαμβάνονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις.

vii. Οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται.
viii. Πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνω-

ρισμένου και πιστοποιημένου οίκου, σύμφωνα με τις 
εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά 
μηχανήματα, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, γερα-
νογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ.

ix. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 
του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής 
προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, 
ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα 
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αναφερόμενα στην παράγραφο 1θ του άρθρου 103 
του Κ.Μ.Λ.Ε. και μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια.

x. Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, 
εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς της.

xi. Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.
2. Ο φορέας επιδεικνύει τον φάκελο στις αρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές, όταν του ζητείται κατά τη διάρκεια 
ελέγχων.

Άρθρο 7
Μεταβολή Γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να προστεθούν ή να μεταβληθούν 
για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν 
γνωστοποιηθεί, ο φορέας υποχρεούται σε προηγουμέ-
νη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής μέσω 
του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ 
η γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστή-
ματος στο www.notifybusiness.gov.gr που υποστηρίζει 
τη διαδικασία.

2. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της με-
ταβολής ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού 
μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του αντίστοιχου ηλεκτρονικού 
συστήματος, το οποίο τηρεί στο φάκελό του.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της παρ. 1, υποχρεούνται να κοινοποιούν τη 
γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων της ασκού-
μενης δραστηριότητας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 4 προκειμένου 
αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής και να δύνα-
νται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

4. α) Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός 
και ο νέος φορέας της δραστηριότητας υποχρεούνται 
αυτοτελώς ο καθένας να προβούν σε γνωστοποίηση της 
μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή, ηλε-
κτρονικά μέσω του συστήματος.

β) Η μεταβολή στην περίπτωση αυτή αφορά μόνο τις 
πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότη-
τας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο 
όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν 
μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο 
παράρτημα της γνωστοποίησης.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της με-
ταβολής τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας λαμβά-
νουν αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος, το οποίο τηρείται στο φάκελο του νέου 
φορέα.

δ) Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της παρ. 1 υποχρεούνται να κοινοποιούν τη 
γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα, εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της 
παρ. 3 του άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώ-
ση περί της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους 
κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

5. α) Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας, ο 
φορέας υποχρεούται σε προηγουμένη υποβολή ακύ-
ρωσης της γνωστοποίησης προς την αρμόδια υπηρεσία 
μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, αφού προηγουμένως έχει εκπληρώ-
σει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τις ειδικότερες 
διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας. Μέχρι την ενερ-
γοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση της ακύρωσης 
της δραστηριότητας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ηλε-
κτρονικού συστήματος στο www.notifybusiness.gov.gr 
που υποστηρίζει τη διαδικασία.

β) Μετά την ολοκλήρωση της ακύρωσης της γνωστο-
ποίησης ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

γ) Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ οι αρμόδιες
υπηρεσίες της παρ. 1 στη συνέχεια διαβιβάζουν τη 
γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του 
άρθρου 4 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της 
διακοπής της δραστηριότητας.

6. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων υφιστάμενων 
αδειών εκμετάλλευσης, οι οποίες εξακολουθούν να 
ισχύουν, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας 
υποχρεούται σε υποβολή αρχικής γνωστοποίησης των 
στοιχείων της υφιστάμενης άδειας εκμετάλλευσης και 
στη συνέχεια υποβολή γνωστοποίησης της επιδιωκό-
μενης αλλαγής μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 1.

Άρθρο 8
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης 
του άρθρου 2, ή παράλειψης υποβολής της μεταβολής των 
στοιχείων της γνωστοποίησης του άρθρου 7, ή δήλωσης 
αναληθών στοιχείων στη γνωστοποίηση, ή μη τήρησης 
στο φάκελο της επιχείρησης των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 6 δικαιολογητικών και εφόσον ο φορέας έχει εξα-
σφαλίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 6, 
επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

2. Το πρόστιμο δύναται να προσαυξάνεται ή να μειώ-
νεται ως εξής:

α) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός 
δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρό-
στιμο διπλασιάζεται.

β) Εάν ο φορέας ανταποκρίνεται και συμμορφώνεται 
εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διεξαγω-
γής του ελέγχου, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 
50%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίστα-
ται στη μη υποβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, 
εάν ο φορέας συμμορφώνεται εντός πέντε (5) ημερών, 
δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

3. Πριν από την επιβολή του προστίμου, καλείται ο 
φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις 
απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχε-
τική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει 
άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.

4. Πέραν του προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 1,
εφόσον κατά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών διαπι-
στωθεί ότι ο φορέας δεν διαθέτει τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά των στοιχείων α, β και γ, της παρ. 1 του 
άρθρου 6, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018. Επιπλέον, 
εάν ο φορέας δεν διαθέτει τα κατά περίπτωση δικαιο-
λογητικά των στοιχείων δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6, 
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ή παραβιάζει τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις 
που προβλέπονται για την άσκηση της δραστηριότητας, 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 59 του ν. 4512/2018.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Τάξη NACE Υποκατηγορία NACE 

8.11    
8.12  
 8.99.22.01 
 8.99.29 
9.90  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ  

  
 

Αριθμ. Πρωτ. : ……………………….                                                      Αριθμός Γνωστοποίησης: ……………………. 
 

Νέα   Μεταβολή   Ακύρωση   
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Είδος επιχείρησης  Νομικό Πρόσωπο    Φυσικό Πρόσωπο   
Επωνυμία νομικού προσώπου /  
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου 

 

ΑΦΜ 
 
ΑΔΤ 

  
Αριθμός ΓΕΜΗ 

 

Ονοματεπώνυμο 
Νόμιμου 
Εκπροσώπου 

 
Όνομα 

  
Επίθετο 

 

Στοιχεία 
Επικοινωνίας 

Τηλέφωνο  E-mail  

 Ταχυδρομικ
ή Διεύθυνση 
Έδρας 

Περιφερειακή Ενότητα  

  Δήμος  
  Οδός Αριθμός 
Στοιχεία 
Επιβλέποντος 
Μηχανικού 

 
Όνομα 

  
Επίθετο 

 

Τηλέφωνο  E-mail  
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 
 
Τόπος 

Περιφερειακή Ενότητα  
Δήμος  
Θέση   

Γεωγραφικές 
Συντεταγμένες 

Γεωγραφικό Μήκος  Γεωγραφικό Πλάτος  

Περιοχή εμπίπτουσα στη δασική νομοθεσία Ναι  Όχι  
Περιοχή Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος Ναι  Όχι  
Εμβαδόν Έκτασης (τ.μ.)  
Βιομηχανικά Ορυκτά και Μάρμαρα  Αδρανή Υλικά  
Εντός Λατομικής Περιοχής  Επιλογή Εκτός Λατομικής Περιοχής  
Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Κωδικός Δραστηριότητας NACE Τάξη NACE  

Υποκατηγορία NACE  
Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
Ορυκτά προς έρευνα  
Είδος Ερευνητικών Εργασιών Αριθμός Γεωτρήσεων Διαστάσεις Εκσκαφών 
Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
Ορυκτά προς εκμετάλλευση  
Χρήση Εκρηκτικών Ναι  Όχι  
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Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός 
Στην περίπτωση των αδρανών υλικών 
Ημερήσια Παραγωγή (τόνοι)  

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ισχύς (kW)   
Σύντομη Περιγραφή Εγκατάστασης  

Ζ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Μερική Λειτουργία  Σύντομη Περιγραφή  
Πλήρης Λειτουργία    
Απασχολούμενο Προσωπικό Αριθμός 
Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)  
 
 

Νόμιμος εκπρόσωπος / Φυσικό Πρόσωπο 
(ονοματεπώνυμο) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 

Σύμφωνη γνώμη από το αρμόδιο Τμήμα 
Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας 
του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 

Παράβολο Αριθμός Παραβόλου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 
Απόφαση έγκρισης τεχνικής μελέτης 
εκμετάλλευσης 

Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 

Παράβολο Αριθμός Παραβόλου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 
Απόφαση έγκρισης τεχνικής μελέτης 
εκμετάλλευσης 

Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 

Παράβολο Αριθμός Παραβόλου 
Εφ’ όσον η εκμετάλλευση πραγματοποιείται εκτός λατομικής περιοχής 
Προσδιορισμός εγγράφου που δικαιολογεί την κατ’ 
εξαίρεση εκμετάλλευση λατομείου αδρανών 
υλικών εκτός λατομικής περιοχής 

Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 
Απόφαση έγκρισης τεχνικής μελέτης 
εκμετάλλευσης 

Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 

Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης 
λιμένα, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το 
ν.2971/2001 (Α΄285) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 

Παράβολο Αριθμός Παραβόλου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας Αριθμός Πρωτοκόλλου 

Προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης υγρών Αριθμός Πρωτοκόλλου/AΔΑ 
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Η απόφαση αυτή με τα παραρτήματά της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  

απόβλητων  
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 
Οικοδομική άδεια Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 
Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης 
λιμένα, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το 
ν.2971/2001 (Α΄285) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου/ΑΔΑ 

Παράβολο Αριθμός Παραβόλου 
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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

*02004801502180016*
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