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                   Αθήνα, 24/11/2017     

                  Αρ. Πρωτ.     3282 

                  

ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

                Τμήμα Ερωτήσεων 

                      

 ΚΟΙΝ.:  

1. Βουλευτές κ.κ.  

- Γιαννακίδη Στάθη 

               - Δημαρά Γιώργο 

               - Εμμανουηλίδη Δημήτρη 

               - Ζεϊμπέκ Χουσεΐν  

               - Καΐσα Γιώργο 

               - Μορφίδη Κώστα 

               - Παπαφιλίππου Γιώργο 

               - Ρίζο Δημήτρη 

               - Στογιαννίδη Γρηγόρη   

2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

3. Υπουργείο Τουρισμού 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 554/19-10-2017 Ερώτηση   

 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βου-

λευτές, κ.κ. Σ. Γιαννακίδη, Γ. Δημαρά, Δ. Εμμανουηλίδη, Χ. Ζεϊμπέκ, Γ. Καϊσα, Κ. Μορφίδη, Γ. Παπαφι-

λίππου, Δ. Ρίζο και Γ. Στογιαννίδη, σας γνωρίζουμε ότι: 

Η αδειοδότηση των ερευνητικών εργασιών για τον εντοπισμό κοιτασμάτων μαρμάρου είναι μια 

αποκεντρωμένη διαδικασία. Σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (άρθρο 186, «Καλλικράτης»), η αρμόδια Υ-

πηρεσία για τη χορήγηση της συναίνεσης των ερευνητικών εργασιών σε δημόσιες εκτάσεις είναι η Γε-

νική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Υπη-

ρεσία αυτή, είναι η επισπεύδουσα με αρμοδιότητα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα σε κάθε περί-

πτωση δικαιολογητικά (γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών, αποφάσεις εγκρίσεως τεχνικής και περιβαλλοντι-

κής μελέτης κ.λπ.) και να εκδώσει την απόφαση περί συναίνεσης για τη διενέργεια ερευνητικών ερ-

γασιών. Σχετικά με τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ερευνητικών εργασιών για 

τον εντοπισμό μαρμάρου σε δημόσιες εκτάσεις, είτε πρόκειται για υπαγωγή των ερευνητικών δρα-

στηριοτήτων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) είτε για την έγκριση των Μελετών Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΑΕΠΟ), αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι ως άνω υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλ-

λοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών/ΥΠΕΝ με τον 

Αντιδήμαρχο Ξάνθης για την εξακρίβωση του χώρου στον οποίο αναφέρεται το ερώτημα, η Υπηρεσία 

του Υπουργείου έλαβε την ενημέρωση ότι οι εργασίες έρευνας για τον εντοπισμό μαρμάρου στην ε-

πίμαχη θέση πραγματοποιούνται βάσει της υπ’ αρ. 17443/Φ2824/2-8-2016 (ΑΔΑ:6ΞΔ5ΟΡ1Υ-ΗΨΜ) α-

πόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Αυτή αφορά στη 

χορήγηση συναίνεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών μαρμάρου στην περιοχή Ομαλού, Τ.Κ. 

Κεχροκάμπου, Δήμου Νέστου, Π.Ε. Καβάλας. Η εν λόγω απόφαση έχει εκδοθεί λαμβάνοντας υπόψη, 

μεταξύ άλλων, και τις θετικές γνωμοδοτήσεις δώδεκα (12) υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων περιλαμ-

βάνονται το Δασαρχείο Καβάλας και ο Δήμος Νέστου.  
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H Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών / ΥΠΕΝ είναι αρμόδια για την αξιολόγη-

ση και έγκριση των τεχνικών μελετών έρευνας για εντοπισμό μαρμάρων οι οποίες υποβάλλονται 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και την κείμενη νομοθεσία. Η 

έγκριση της τεχνικής μελέτης έρευνας αποτελεί προϋπόθεση για την αδειοδότηση και την ορθολογι-

κή λειτουργία, εντούτοις δεν υποκαθιστά την υποχρέωση χορήγησης συναίνεσης έρευνας, η οποία ε-

ξετάζεται από την αρμόδια ως άνω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αφού συγκεντρωθούν και οι υπόλοιπες 

εγκρίσεις και τα κατά τον νόμο δικαιολογητικά. Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία έχει προβεί στην υπ’ αρ.  

ΔΛΜΑΥ-Α/Φ.27.344/179255/2357/21-06-2016 (ΑΔΑ: 66Φ94653Π8-ΩΟΡ) απόφαση έγκρισης τεχνικής 

μελέτης έρευνας σε δημόσια έκταση που γειτνιάζει στην περιοχή της Σταυρούπολης Ξάνθης εντού-

τοις διοικητικά υπάγεται στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας.  

Επισημαίνεται ότι για την αναφερόμενη στη μελέτη έρευνα δεν προβλέπεται χρήση εκρηκτικών υ-

λών και επιπλέον η χωροθέτηση των εργασιών τηρεί τις αποστάσεις ασφαλείας από βιομηχανικά κτί-

σματα και εγκαταστάσεις, οικίες, έργα κοινής ωφελείας, εθνικούς, επαρχιακούς και δημοτικούς δρό-

μους, στύλους και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 

Τέλος, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και προκειμένου η εθνική αντιπροσωπεία να ε-

νημερωθεί αναλυτικότερα επί του ζητήματος που τίθεται, έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση α-

πό την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.   

 

                   Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΘΑΚΗΣ  

 

Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνημμένων:  

Σύνολο σελίδων: 2 
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