
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 με τηλεδιάσκεψη. 
 
Αριθ. Απόφασης 136-15/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έκφραση 
αιτιολογημένης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την 
αναγκαιότητα καθορισμού λατομικών περιοχών στο Νομό Κεφαλληνίας (Π.Ε 
Κεφαλληνίας και Π.Ε Ιθάκης), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 
46 του Ν.4512/2018. 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων που 
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με 
την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, 
κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 72772/29454/17-8-2018 προσκλήσεως  του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία 
επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  με τις  διατάξεις των 
άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 
4071/11-4-2012. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου  
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
11. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Σουσσάντα Πεφάνη του Αγγέλου 
15. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
16. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
17. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
18. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
19. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 



20. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
21. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
22. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
23.  Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
24. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
25. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
2. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
3. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
4. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
5. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
6. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
7. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
8. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
9. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
10. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
11. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
12. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
13. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
14. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
15. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
16. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι πέντε (25) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος και ο  
Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την ανακοίνωση του ονομαστικού καταλόγου προσήλθαν οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, και 
Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου.  
Κατά την συζήτηση του 1ου   ΕΗΔ θέματος προσήλθε η Περιφερειακή 
Σύμβουλος κ. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου. 
Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. 
Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 12ο Η.Δ.: Εισήγηση για έκφραση αιτιολογημένης γνώμης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αναγκαιότητα καθορισμού λατομικών 
περιοχών στο Νομό Κεφαλληνίας (Π.Ε Κεφαλληνίας και Π.Ε Ιθάκης), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 46 του Ν.4512/2018. 
 
 



--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς 
κ.Παναγής Δρακουλόγκωνας  εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 
 

                                     
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αργοστόλι, 10-8-2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,                                                        Αριθ. Πρωτ.: οικ. 
71655/16792 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο 
Ταχ. Κώδικας:   281 00 
Πληροφορίες:  Φ. Χριστοφορίδου 
Τηλέφωνο: 26713 60525 
Fax: 26710 28078 
E-mail: tm_xor_adion.kef@pin.gov.gr    
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έκφραση αιτιολογημένης γνώμης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου ως προς την αναγκαιότητα καθορισμού  λατομικών περιοχών 

στο Νομό Κεφαλληνίας (Π.Ε. Κεφαλληνίας και Π.Ε. Ιθάκης), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018.     

        Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα, διενεργείται μέσα στις 
λατομικές περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 46 έως 48 του Νόμου 4512/2018 
(ΦΕΚ 5Α΄): «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».  

Ως λατομικές περιοχές για την εκμετάλλευση αδρανών υλικών μπορεί να 
χαρακτηριστούν δημόσιες, δημοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες 
τόσο ως προς την ποιότητα των πετρωμάτων, όσο και ως προς τις επιπτώσεις της 
αναπτυσσόμενης μέσα σε αυτές λατομικής δραστηριότητας στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 47 του νόμου. 

Οι λατομικές περιοχές καθορίζονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, αν τα 
γεωγραφικά της όρια ταυτίζονται με αυτά του νομού. Όταν δεν υφίσταται ταύτιση των 
γεωγραφικών ορίων νομού και Περιφερειακής Ενότητας και ο νομός περιλαμβάνει 
περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες, ο καθορισμός λατομικών περιοχών γίνεται 
για το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων μέσα στα όρια του αντίστοιχου νομού. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να καθαρίζονται λατομικές περιοχές  και σε νησιά στα οποία 
δεν υπάρχουν καθορισμένες λατομικές περιοχές, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτό είναι 
απαραίτητο για τον εξορθολογισμό της κατανομής των λατομικών περιοχών ως προς τα 
κέντρα κατανάλωσης. 

Λατομικές περιοχές καθορίζονται όταν η παραγωγή των λειτουργούντων λατομείων 
σε ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές και η εκμετάλλευση των απολήψιμων αποθεμάτων 
των κοιτασμάτων τους δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του νομού με κίνδυνο τη 

ΠΡΟΣ:  Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
 
ΚΟΙΝ.:   1) Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
    κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο 

 2) Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ενέργειας & 
Περιβάλλοντος 

 κ. Διονύσιο Φώτιο Τσούκα  
 3) Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας 

& Ιθάκης 
 



διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Για τον 
υπολογισμό των απολήψιμων αποθεμάτων αδρανών υλικών, με σκοπό την κάλυψη των 
εκτιμώμενων αναγκών για περίοδο τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, λαμβάνονται υπόψη και 
τα κοιτάσματα τυχόν αδιάθετων λατομικών χώρων εντός των ήδη καθορισμένων λατομικών 
περιοχών καθώς και τα τυχόν παραγόμενα αδρανή υλικά από δραστηριότητες ανακύκλωσης 
(ΑΕΕΚ).  

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 96613/26996/13-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, μετά τους σεισμούς του 2014 δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα για 
την κατασκευή μεγαλύτερων οδικών και λιμενικών έργων, και συνυπολογίζοντας την 
παραγωγικότητα των λειτουργούντων λατομείων, τις συνεχώς αναπτυσσόμενες τουριστικές 
υποδομές και την ανοικοδόμηση στον Νομό Κεφαλληνίας, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε 
αδρανή υλικά σε βάθος τριακονταετίας ανέρχονται σε  20 εκατομμύρια κυβικά για την 
Κεφαλονιά και 1 εκατομμύριο κυβικά για την Ιθάκη. Συνεπώς, υφίσταται επιτακτική 
ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την 
εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων.  

Σήμερα λειτουργούν νομίμως εκτός λατομικών περιοχών τρία λατομεία αδρανών 
υλικών στην Π.Ε. Κεφαλληνίας και τα αποθέματά τους σε αδρανή υλικά δεν μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες του Νομού για τα επόμενα σαράντα χρόνια. Εκτός λατομικών 
περιοχών, η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών επιτρέπεται στην περίπτωση που 
αποκλειστεί με τη διαδικασία των άρθρων 46 έως 48 του Ν. 4512/2018, η δημιουργία 
λατομικών περιοχών. Υπό το καθεστώς αυτό η συνέχιση λειτουργίας τους είναι επισφαλής.    

Στον Νομό Κεφαλληνίας ποτέ δεν έχουν καθοριστεί λατομικές περιοχές. Η Π.Ε. 
Κεφαλληνίας από το 2013 έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τον καθορισμό 
λατομικών περιοχών σε επίπεδο Νομού.  

Λόγω του κατά τεκμήριο ιδιωτικού καθεστώτος των εκτάσεων στις Π.Ε. 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης, λατομικές περιοχές μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιωτικές εκτάσεις, 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου που κατέχει την έκταση ή το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης των αδρανών υλικών σε αυτήν. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσφερθεί ως 
λατομικές περιοχές τρείς ιδιωτικές εκτάσεις (2 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας & 1 στην Π.Ε. 
Ιθάκης), στις οποίες υφίστανται λατομικοί χώροι και πληρούν το κριτήριο του ήδη θιγμένου 
χώρου.  

Η Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης που 
συγκροτήθηκε για να τις εξετάσει εφάρμοσε για την επιλογή τους τα παρακάτω κριτήρια:  

α.  Την καταλληλότητα του πετρώματος και η επάρκεια υλικών ώστε να εξασφαλίζεται η 
ομαλή τροφοδοσία της αγοράς,  

β.   Χωροταξικά κριτήρια, όπως την Εθνική Χωρική Στρατηγική, τα Ειδικά Χωροταξικά 
Πλαίσια και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και 
αειφόρου ανάπτυξης, η απόσταση και η ορθολογική κατανομή ως προς τα κέντρα 
κατανάλωσης,  

γ.   Περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως η μικρότερη δυνατή όχληση ή βλάβη στο περιβάλλον, 
η υπαγωγή ή μη των υποψήφιων εκτάσεων στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων 
Περιοχών, τα λοιπά ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος, η δυνατότητα επέκτασης 
των ήδη υφιστάμενων λατομικών περιοχών, η δυνατότητα δημιουργίας λατομικής 
περιοχής σε θέσεις ήδη λειτουργούντων λατομείων, καθώς και τυχόν εναλλακτικές 
λύσεις,  

δ.   Κριτήρια ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας, όπως η ασφάλεια εργαζομένων και 
περιοίκων, η ορθολογική εκμετάλλευση, η οικονομία και βιωσιμότητα των 
κοιτασμάτων, 

ε.     Προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τα πρακτικά που συντάχθηκαν, για τις τρεις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις 

της Επιτροπής, υπάρχει δυνατότητα καθορισμού λατομικών περιοχών στις προτεινόμενες 



περιοχές και οι ανάγκες του Νομού σε αδρανή υλικά αναμένεται να καλυφθούν επαρκώς από 
αυτές.  

Η βιωσιμότητα των λατομείων αδρανών υλικών του νομού και η ανάπτυξή τους 
καθορίζεται από τη δυνατότητα τους να λειτουργήσουν σε έναν μελλοντικό χρονικό 
ορίζοντα εντός λατομικών περιοχών, έχοντας την ικανότητα αυξημένης 
παραγωγικότητας με τη μέγιστη εκμετάλλευση των απολήψιμων αποθεμάτων των 
κοιτασμάτων τους, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των δύο νησιών σε υλικά 
μακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου είναι άμεσης προτεραιότητας να συνεχιστούν οι 
διεργασίες της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Π.Ε. Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης που έχουν ξεκινήσει από το 2013 και να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού 
λατομικών περιοχών στον Νομό Κεφαλληνίας.   

Στα πλαίσια των ανωτέρω παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος στο 
προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο και τη λήψη αιτιολογημένης γνώμης σχετικά με την 
αναγκαιότητα καθορισμού λατομικών περιοχών στις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018.    

   
 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ 
 

Ε.Δ.: 1) ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2) Χ.Α. 
 



 
 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 



1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
9. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
10. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
11. Σουσσάντα Πεφάνη του Αγγέλου 
12. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
13. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
14. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
15. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
16.  Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων γνωμοδοτεί θετικά ως προς την 
αναγκαιότητα καθορισμού λατομικών περιοχών στο Νομό Κεφαλληνίας (Π.Ε 
Κεφαλληνίας και Π.Ε Ιθάκης), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 
46 του Ν.4512/2018 καθώς και περί της ανάγκης ύπαρξης και συνέχισης της 
Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών, ως η εισήγηση. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 136-15/25-8-2018   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


