
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ειδών και των ποσών των πα-
ραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση 
οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη 
μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και 
την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2 Σύσταση έντεκα (11) προσωρινών προσωποπα-
γών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(Ι.Δ.Α.Χ.) στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τριφυλίας Νομού Μεσσηνίας.

3 Άδεια κατοχής Β΄ θέσης της Αναπληρώτριας Καθη-
γήτριας Αικατερίνης Πραματάρη του Χρύσανθου.

4 Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.  4485/2017 με τίτλο «Δια-
χείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Ιατρι-
κής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έγκριση 
της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 (1)
Καθορισμός των ειδών και των ποσών των πα-

ραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση 

οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη 

μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και 

την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπι-

ον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) 

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρ-

ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμο-
γής και άλλες διατάξεις».

2. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α/
οικ.12050/2223/23.05.2011 (Β΄  1227) «Κανονισμός 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4409/2016 
(Α΄ 136).

3. Του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973 - ΦΕΚ 
Α΄ 277) όπως ισχύει.

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

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

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

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

Άρθρο 1
Καθορίζουμε τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που 

απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή 
γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία 
καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώ-
πιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλην 
των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις 
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των κεφαλαίων IB και ΙΓ του ν. 4442/2016 και δεν έχουν 
περιληφθεί στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, 
ως εξής:

1. Για την έγκριση τεχνικών μελετών ποσό υπολογι-
ζόμενο σε ποσοστό 2‰ επί του προϋπολογισμού της 
προβλεπόμενης επένδυσης (εκτός της δαπάνης αυτο-
κινούμενου εξοπλισμού), με ελάχιστο 300 ευρώ και μέ-
γιστο 6.000 ευρώ.

2. Για την τροποποίηση - επικαιροποίηση τεχνικών 
μελετών ποσό 300 ευρώ. Σε περίπτωση που η τροπο-
ποίηση - επικαιροποίηση περιλαμβάνει και αύξηση του 
αρχικού προϋπολογισμού της επένδυσης, εφαρμόζεται 
η παρ. 1 επί του ποσού που δεν είχε συμπεριληφθεί στην 
αρχική μελέτη.

3. Για την έγκριση εκχώρησης μεταβίβασης ή οποιασ-
δήποτε τροποποίησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων 
ποσό 300 ευρώ.

4. Για τη χορήγηση ετήσιας παράτασης άδειας μεταλ-
λευτικών ερευνών ποσό 500 ευρώ.

5. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδια χρή-
ση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης (άρθρο 
11 του ν. 3175/2003) ποσό 300 ευρώ.

6. Για την χορήγηση άδειας κατασκευής αποθηκών 
εκρηκτικών υλών ποσό 500 ευρώ.

7. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθηκών 
εκρηκτικών υλών καθώς και για την ανανέωση τους 
ποσό 500 ευρώ.

8. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας σε 
μεταλλεία και λατομεία ποσό 150 ευρώ.

9. Για την έγκριση σχεδίων οργανωτικής διάρθρωσης 
σε μεταλλεία και λατομεία ποσό 100 ευρώ.

10. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας 
κινητών εγκαταστάσεων παρασκευής εκρηκτικών υλών 
ποσό 300 ευρώ.

11. Για την έγκριση του αριθμού των περιοδικά επι-
βλεπομένων έργων από Μεταλλειολόγο Μηχανικό ποσό 
200 ευρώ.

12. Για την χορήγηση των προβλεπομένων από τις δι-
ατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών γομωτών - 
πυροδοτών ποσό 200 ευρώ.

13. Για την ανανέωση των προβλεπομένων από τις δι-
ατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών γομωτών - 
πυροδοτών ποσό 100 ευρώ.

14. Για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών ασκου-
μένων ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ποσό 100 ευρώ.

Σε περίπτωση μη εξέτασης της προσφυγής, το κατατε-
θέν παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα.

15. Για την έγκριση μίσθωσης Μεταλλευτικών Δικαι-
ωμάτων του Δημοσίου με απ' ευθείας σύμβαση ποσό 
10.000 ευρώ.

16. Για την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού ΠΕΝ για 
τον περιορισμό των 500 μ. από τα όρια λατομικών περι-
οχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
48 του ν. 4512/2018, ποσό 200 ευρώ.

17. Για την υποβολή αίτησης διενέργειας ερευνητι-
κών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μαρ-
μάρων, φυσικών λίθων ή βιομηχανικών ορυκτών των 

περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 του 
ν. 4512/2018, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρή-
σεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και 
των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, σε δημόσιες και 
δημοτικές εκτάσεις, ποσό τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 66 του 
ν. 4442/2016.

18. Για την υποβολή αίτησης για τον καθορισμό περιο-
χής προσφερόμενης ως λατομικής, παράβολο πέντε χι-
λιάδων (5.000) ευρώ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 
του άρθρου 47 του ν. 4512/2018.

19. Για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση, επέκτα-
ση ή περιορισμό των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής 
περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός αυτής, 
παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σύμφωνα με τη 
διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018.

Τα ανωτέρω ποσά, πλην των προβλεπομένων με τις 
παρ. 17, 18 και 19, καταβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., 
το 50 % του ποσού στον ΚΑΕ 3741 και το υπόλοιπο 50% 
στον ΚΑΕ 3753, με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης 
ή και τη χορήγηση εντύπων παραβόλων, όταν τα ποσά 
ανέρχονται μέχρι του ύψους των καθορισμένων ορίων 
πληρωμής, με έντυπα παράβολα. Επιπλέον στην τελευ-
ταία περίπτωση στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα 
ισχύοντα για τα έντυπα παράβολα. Τέλος καταβάλλονται 
και με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Το προβλεπόμενο παράβολο της παρ. 17 καταβάλ-
λεται κατά 100% στον ΚΑΕ 3741, εφόσον πρόκειται για 
δημόσιες εκτάσεις ή υπέρ του οικείου Δήμου, εφόσον 
πρόκειται για δημοτικές εκτάσεις.

Τα προβλεπόμενα παράβολα των παρ. 18 και 19 κα-
ταβάλλονται υπέρ της οικείας Περιφέρειας.

Επιπλέον των ανωτέρω παραβόλων, προβλέπονται 
και παράβολα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4442/2016 (Κε-
φάλαια IB και ΙΓ). Ειδικότερα, το παράβολο της παρ. 12 
του άρθρου 53 του ν. 4512/2018 «για την έκδοση από-
φασης για την έγκριση μίσθωσης» που προβλεπόταν 
στην 1264/19.1.2012 κοινή απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 230)» 
έχει αντικατασταθεί με τα παράβολα των παρ. 1β και 
1γ του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171313/428/14.2.2018 (Β΄ 479) περί 
«Καθορισμού διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων 
έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και 
δημοτικές εκτάσεις».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Με την παρούσα καταργείται η κοινή υπουργική από-
φαση Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 /2004 (ΦΕΚ Β΄ 1228), 
όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 
Δ7/19488/22-8-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1986) και την κοινή υπουρ-
γική απόφαση 1264/19.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 230).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Περιβάλλοντος
Οικονομικών  και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 218646 (2)
Σύσταση έντεκα (11) προσωρινών προσωποπα-

γών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

(Ι.Δ.Α.Χ.) στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τριφυλίας Νομού Μεσσηνίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.  Α΄/ 

30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκη-
ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα-
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22.4.2005).

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 1, 280 και 283.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ. Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/τ. Α΄/14.11.2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς 
τις Δικαστικές Αποφάσεις, Προαγωγή των Δικαστών των 
τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Συμ-
βούλου της Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

8. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Τριφυλίας που επικυρώθηκε με την αριθμ. 179904/ 
4.9.2017 απόφαση (ΦΕΚ 3189/τ. Β΄/12.9.2017).

10. Την αριθμ. 52/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Κυπαρισσίας (ειδική διαδικασία) με την οποία 

αναγνωρίζει ότι οι ενάγοντες Παναγιώτα Αποστολοπού-
λου, Φωτεινή Τσακάλου, Γεωργία Μποζίκα, Παντελής 
Γκολφόπουλος, Ιωάννης Χρονόπουλος, Ανδριανή Χριστο-
πούλου, Παναγιώτα Λέφα, Ευθυμία Σουλαντίκα, Σωτηρία 
Κουτρουμπή, Σεβαστή Λαμπροπούλου και Κωνσταντί-
νος Γκοτσόπουλος, συνδέονται με τον εναγόμενο Δήμο 
Τριφυλίας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 
χρόνου από την ημεροχρονολογία προσλήψεως τους.

11. Την από 4.8.2015 Αίτηση Αναίρεσης του Δήμου 
Τριφυλίας ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της ανωτέρω 
(52/2012) τελεσίδικης απόφασης.

12. Το γεγονός ότι η αριθμ. 52/2012 απόφαση του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας (ειδική διαδικασία) 
κατέστη τελεσίδικη μετά την από 21.2.2018 δήλωση πα-
ραίτησης του Δήμου Τριφυλίας από το δικόγραφο της 
Αναίρεσης κατά της ανωτέρω (52/2012) απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας (Ειδική Δια-
δικασία) όπως προκύπτει από την αριθμ. 16/21.2.2018 
έκθεση κατάθεσης δικογράφου του Πρωτοδικείου Κυ-
παρισσίας.

13. Την αριθμ. 135/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Τριφυλίας αναφορικά με τη σύσταση:

α) δέκα (10) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Δι-
οικητικού και

β) μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας TE Γεωπόνων, 
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σε 
εκτέλεση της αριθμ. 52/2012 τελεσίδικης απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας (Ειδική 
διαδικασία), στις οποίες εν συνεχεία θα καταταγούν με 
απόφαση Δημάρχου οι: Παναγιώτα Αποστολοπούλου 
του Σταύρου (ΔΕ Διοικητικού), Φωτεινή Τσακάλου του 
Βασιλείου (ΔΕ Διοικητικού), Γεωργία Μποζίκα του Πα-
ναγιώτη (ΔΕ Διοικητικού), Παντελής Γκολφόπουλος του 
Θεοδώρου (ΔΕ Διοικητικού), Ιωάννης Χρονόπουλος του 
Φωτίου (ΔΕ Διοικητικού), Ανδριανή Χριστοπούλου του 
Γεωργίου (TE Γεωπόνων), Παναγιώτα Λέφα του Σωτηρίου 
(ΔΕ Διοικητικού), Ευθυμία Σουλαντίκα του Αθανασίου 
(ΔΕ Διοικητικού), Σωτηρία Κουτρουμπή του Ηλία (ΔΕ Δι-
οικητικού), Σεβαστή Λαμπροπούλου του Κωνσταντίνου 
(ΔΕ Διοικητικού) και Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος του 
Χρήστου (ΔΕ Διοικητικού).

14. Την από 11.5.2018 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Τριφυλίας για την ύπαρξη της σχετικής 
πίστωσης.

15. Το αριθμ. 103050/25.6.2018 έγγραφο - ερώτημα 
της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

16. Το αριθμ. 50699/21.9.2018 έγγραφο - απάντηση 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

17. Την αριθμ. 269/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Τριφυλίας με την οποία τροποποιείται η αριθμ. 
135/2018 όμοια απόφαση του, ως προς το μέρος που 
αφορά τη σύσταση της θέσης ειδικότητας TE Γεωπόνων, 
η οποία τροποποιείται και συστήνεται μια (1) προσωρινή 
προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου ειδικότητας TE Διοικητικού, στην οποία θα καταταγεί 
με απόφαση Δημάρχου η Ανδριανή Χριστοπούλου του 
Γεωργίου σε εκτέλεση της αριθμ. 52/2012 τελεσίδικης 




