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ΘΕΜΑ:  Αλλαγή επωνυµίας (από  “Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε” σε “ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”)  
άδειας λειτουργίας   τριών (3) υπογείων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων,   στη 
περιοχή  της Τοπ. Κοινότητας  Προσηλίου  του ∆ήµου ∆ελφών Π.Ε. Φωκίδας . 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

                                                 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
            
 ΄Εχοντας υπόψη : 
  1. Τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.∆.210/1973,ΦΕΚ 277 Α΄) και                              
ειδικώτερα τα άρθρα  158 και 159 αυτού. 
  2.   Τον  Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (αρ. Υπουργικής Απόφασης  
∆7/Α/οίκ. 12050/2223/23-5-2011, ΦΕΚ 1227 Β΄/14-6-2011) και ειδικώτερα τα άρθρα 50, 52, 103, 
104, 105 και 106 αυτού.. 
  3.  Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Π.∆. 148/2010, Φ.Ε.Κ.241/Α΄/27-12-10).  
  4. Η  απόφαση µε αριθµό οίκ. 161836/2629/13-10-2016 ( ΦΕΚ 3568/Β΄/04-11-2016) του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας “περί ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους 
Αντιπεριφερειάρχες  Στερεάς Ελλάδας”. 
  5. Την  υπ΄αριθ. 189363/4519/23-11-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας “παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας”. 
  6.  Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.∆7/Φ1/4817/15-3-90 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 188/τ.Β΄/21-3-90)  “περί λήψης 
µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και    λατοµείων”. 
  7. Την υπ΄ αριθ. ∆7/19488/22-8-2011 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1986/Β΄/7-9-2011) , περί τροποποίησης 
προγενέστερης Κ.Υ.Α, αναφορικά µε την θεσµοθέτηση χρηµατικού αντισταθµίσµατος για την 
χορήγηση αδειών κλπ , που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατοµική Νοµοθεσία. 
 8.    Την από 18-01-4-2017 αίτηση της εταιρείας “ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε”, µε την οποία ζητά την 
αλλαγή επωνυµίας της επ΄ ονόµατι “Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.” και µε αριθ. 700/Θ.1/386/07-04-2015 
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αδείας λειτουργίας τριών (3) αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων,  στην περιοχή της Τοπ. 
Κοινότητας Προσηλίου, του ∆ήµου ∆ελφών Π.Ε. Φωκίδας. 
 9.   Την υπ’ αριθµ. 700/Θ.1/386/07-04-2015 απόφασή µας, µε την οποία είχαµε προβεί την 
τελευταία φορά σε αλλαγή επωνυµίας της αναφερόµενης στο θέµα αδείας λειτουργίας. 
 10. Τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις δικαιολογητικά, που προσκόµισαν οι 
ενδιαφερόµενοι µε την παραπάνω σχετική αίτησή τους. 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε 
 
    1. Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 700/Θ.1/386/07-04-10-2015 απόφασή µας, σε ό,τι αφορά 
την επωνυµία, και συγκεκριµένα από “Ευρωπαϊκοί Βωξίτες A.E.”  σε “ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ 
Α.Ε.”,  που αφορά την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, τριών (3) υπογείων αποθηκών εκρηκτικών 
υλών και καψυλίων, στην περιοχή της Τοπ. Κοινότητας Προσηλίου του ∆ήµου ∆ελφών 
Π.Ε..Φωκίδας, πλέον ως εξής: 
     
       Κάτοχος :  “ ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”  
 
      Μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα ανά είδος  εκρηκτικών υλών και καψυλίων και ανά αποθήκη : 
 
  α΄   Αποθήκη :  Εκρηκτική θρυαλλίδα καθώς και ΑΝFΟ ή και ζελατοδυναµίτιδα  
                           (µεµονωµένα ή αθροιστικά) µέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας  
                           43.000 χιλιόγραµµα. 
 
  β΄   Αποθήκ :  Ζελατοδυναµίτιδα ή ΑΝFΟ (µεµονωµένα ή αθροιστικά )µέγιστης  
                         αποθηκευτικής ικανότητας 45.000 χιλιόγραµµα. 
 
  γ ΄ Αποθήκη : Καψυλίων, παραµένει ως έχει, ήτοι µέχρι 200.000 ηλεκτρικά καψύλια. 
 
    2.  Η  άδεια αυτή ανανεώνεται µέχρι την λήξη της ισχύουσας σύµβασης των 
µεταλλευτικών δικαιωµάτων µε το ελληνικό δηµόσιο, που οι συγκεκριµένες αποθήκες 
εξυπηρετούν και µε την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
απόφασης αυτής και µε τους όρους και προϋποθέσεις που έχοµε θέσει µε την υπ΄ αριθ. 
Θ.1/42/5-3-2002 απόφασή µας, µε την οποία χορηγήσαµε την άδεια κατασκευής αυτών. 
      
 
    3.    Η άδεια αυτή µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης έγκρισης του Περιφερειάρχη  Στ. 
Ελλάδας. Χωρίς αυτήν την έγκριση η δραστηριότητα αυτή δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα 
φυσικού ή νοµικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω, στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. 
    
    4     Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τους κατόχους από την υποχρέωση να εφοδιασθούν  µε άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 
    
    5.    Κατά της παρούσας, µπορεί ν΄ ασκηθεί προσφυγή εντός (15)  ηµερών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας  ΟΤΑ, ο έλεγχος νοµιµότητας της παρούσας ασκείται από τον Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 
238 του Ν. 3852/2010 και ασκείται δια µέσου της Υπηρεσίας µας. 
 
                                                                                                            Μ.Ε.Α. 
                                                                                                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
                                                                                               ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ 
                                                                                                      ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                                                                              

                                                                                                                 
1.  Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
     Γεν. Γραµµατεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών                                                       
    α.  Γενική ∆/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών                                           
        ∆/νση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών                                                                                                                       
        και Βιοµηχανικών Ορυκτών                                                                                                   
       Μεσογείων 119  -  10192 ΑΘΗΝΑ 
    
   β.  Σώµα Επ/σης Περ/ντος, ∆όµησης, Ενέργειας & Μεταλλείων  
        Επιθ/ση Νοτίου Ελλάδας 
     Λυκούργου 9  -  10551 ΑΘΗΝΑ  
 
2.  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
     Γενική ∆/νση Ανάπτυξης    
    ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας 
     & Φυσικών Πόρων 
     Υψηλάντη 1 – 35131  ΛΑΜΙΑ 

  
3.   Αστυνοµική ∆/νση Φωκίδας  
      (σε διπλούν) 
      33100 ΑΜΦΙΣΣΑ  
 
4.  “ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.” 
       51 ΧΛΜ  - 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
                             
 Ε.∆ 
1.  Χρ .Αρχείο(Φ.14.7) 
2.  Φάκ.αδείας  
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