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ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει 

στην Καβάλα, οδός Ύδρας 10 κι εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κα. 

Κωνσταντίνα Λαζή-Αναγνωστοπούλου 

 

ΠΡΟΣ  

Τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

 

Θέμα: Διερεύνηση λόγων καθυστέρησης της διαδικασίας ελέγχου για χορήγηση 

έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για λατομεία μαρμάρων σε δημοτική 

έκταση και λήψη αναγκαίων μέτρων.   

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 3 του Ν. 4512/2018 «Μετά 

το άρθρο 56 του ν. 4442/2016 προστίθεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ που περιέχει τα εξής 

άρθρα 57 έως 67: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ. Στο άρθρο 59 

του Ν. 4442/2016 προβλέπεται ότι «1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε 

δημόσια ή δημοτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών 

ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών 

χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών 

αντιολισθηρών, για τα οποία δεν απαιτείται έρευνα υπόκειται σε καθεστώς 

έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7. 2. Η έγκριση χορηγείται με απόφαση του 

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δίδει τη δυνατότητα 



 

 

διενέργειας ερευνητικών εργασιών και επέχει θέση αποδεικτικού παραχώρησης 

του δικαιώματος έρευνας. 3. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης 

οφείλει να υποβάλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα εξής: α) αίτηση με 

τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1: 5000 και παράβολο ύψους 3.000 ευρώ 

της παρ. 2 του άρθρου 66. Η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

εξετάζει αν εντός της αιτούμενης έκτασης: αα) είχε παρασχεθεί δυνατότητα 

εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο πενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της, ββ) 

διενεργείται, ή προγραμματίζεται έρευνα από το Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε.), ή είχε 

διενεργηθεί στο παρελθόν και έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα, γγ) προηγείται 

άλλη αίτηση για διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή μίσθωση». 

 Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ευθέως ότι μετά την υποβολή 

ενώπιον της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου, 

αιτήματος για διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση, 

το οποίο συνοδεύεται από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ήτοι 

από τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5000 και παράβολο ύψους 3.000 

Ευρώ, απαιτείται να εξετασθεί αποκλειστικά από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις 

προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία ελέγχου και αδειοδότησης του εν λόγω 

αιτήματος, ήτοι εκτός των άλλων, εάν έχει ήδη παρασχεθεί δυνατότητα 

εκμετάλλευσης του λατομείου που αφορά η αίτηση ή εάν προηγείται 

άλλη αίτηση για διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή μίσθωση στην 

αιτούμενη έκταση. Από την εξέταση δε των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ 

μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ήτοι από το 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Τεχνικού 

Ελέγχου, εξαρτάται και η πορεία της εν λόγω αίτησης, ήτοι η απόρριψη ή 

αποδοχή αυτής. Σημειωτέον έως ότου ελεγχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης η συνδρομή ή μη των αρνητικών προϋποθέσεων που 

τάσσει η διάταξη του άρθρου 59 παρ. 3 περιπτ. α) του Ν. 4442/2016 η αίτηση 



 

 

για διενέργεια ερευνητικών εργασιών παραμένει εκκρεμής και παρεμποδίζεται η 

εκ μέρους του ενδιαφερόμενου – αιτούντος προσκόμιση των επιπρόσθετων 

αναγκαίων δικαιολογητικών για την χορήγηση της έγκρισης για τη διενέργεια 

ερευνητικών εργασιών. 

 Επειδή μέλη του Συνδέσμου μας υπέβαλαν ενώπιον του Τμήματος 

Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της 

Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης αιτήσεις για διενέργεια ερευνητικών εργασιών για λατομεία μαρμάρων 

που βρίσκονται σε δημοτικές εκτάσεις της νήσου Θάσου, εντούτοις ουδεμία 

απάντηση έχουν λάβει έως και σήμερα σχετικά με την πορεία των αιτημάτων 

τους. Σύμφωνα δε με το με αριθ. πρωτ. οικ. 8676/3-5-2018 έγγραφο της 

ανωτέρω Υπηρεσίας, με θέμα «αποστολή αρχείων λατομείων», το οποίο μας 

κοινοποιήθηκε, καθίσταται αδύνατο να προβεί στη διαδικασία ελέγχου και 

αδειοδότησης των εν λόγω αιτήσεων που υποβλήθηκαν ενώπιον της, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι ο Δήμος Θάσου δεν έχει αποστείλει το υπάρχον αρχείο με τα 

ήδη λειτουργούντα δημοτικά λατομεία, αλλά και τις παλαιότερες, πριν τη ψήφιση 

των Ν. 4512/2018 και Ν. 4442/2016, υποβληθείσες εκκρεμές αιτήσεις.        

 Επειδή λόγω της παράλειψης, άλλως κωλυσιεργίας του Δήμου Θάσου 

αναφορικά με την αποστολή των προαναφερόμενων στοιχείων στη Διεύθυνση 

Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

παρακωλύεται από την ίδια τη Διοίκηση η εξέλιξη της διαδικασίας ελέγχου και 

χορήγησης έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών ή έγκρισης 

εκμετάλλευσης των λατομικών εκτάσεων και μετατοπίζεται το σχετικό βάρος της 

ευθύνης της αρμόδιας υπηρεσίας, τη στιγμή μάλιστα που ο αιτών –διοικούμενος 

έπραξε όσα όφειλε, ήτοι όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου 

αναφορικά με την προσκόμιση των αναγκαίων νόμιμων δικαιολογητικών για τη 

χορήγησης έγκρισης για διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημοτικούς 

λατομικούς χώρους. 



 

 

 Επειδή η αρχή της χρηστής διοίκησης υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να 

ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημα τους, με 

αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της 

δημόσιας διοίκησης.  

 Επειδή η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης επιβάλει στη δημόσια 

διοίκηση να μην επικαλείται δικές της παραλείψεις, για τις οποίες ο διοικούμενος 

δεν φέρει καμία ευθύνη ή να αγνοεί μια ευνοϊκή για τον διοικούμενο πραγματική 

κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επί μακρό χρονικό διάστημα και να αρνείται το 

δικαίωμα του να συνάγει της ωφέλιμες έννομες συνέπειες της, τα οφέλη δηλαδή 

που αυτή συνεπάγεται. Εξάλλου η εν λόγω αρχή τέθηκε προς αποφυγή 

φαινομένων αντιφατικής ή παράνομης δράσης της Διοίκησης. 

 Παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες 

ενέργειες, προκειμένου να εκκινήσει άμεσα η διαδικασία ελέγχου και 

αδειοδότησης των σχετικών ως άνω αιτημάτων και να αποφευχθεί το βάσιμο 

ενδεχόμενο πρόκλησης βλάβης των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου 

μας.   

 

Με εκτίμηση 

Για τον Σ.Ε.Μ.Μ-Θ 

 

Κωνσταντίνα Λαζή-Αναγνωστοπούλου 

 
 
 
 
 


