ΝΟΜΟΣ: 1428/84
Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ 43/Α/11-4-84)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον:
Άρθρο 1.
Ορισµοί
1. Αδρανή υλικά, για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, είναι τα υλικά διαφόρων
διαστάσεων που προέρχονται από την εξόρυξη κατάλληλων πετρωµάτων ή την απόληψη
φυσικών αποθέσεων θραυσµάτων τους και που χρησιµοποιούνται όπως έχουν ή µετά από
θραύση ή λειοτρίβηση ή ταξινόµηση για την παρασκευή σκυροδεµάτων ή κονιαµάτων ή µε
µορφή σκύρων ή µεγαλύτερων κοµµατιών, στην οδοποιία ή λοιπά τεχνικά έργα ή οικοδοµές,
καθώς και τα ασβεστολιθικά πετρώµατα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ασβέστη ή
υδραυλικών κονιών ή συλλιπασµάτων µεταλλουργίας.
2. Λατοµικός χώρος είναι η ενιαία έκταση γης στην οποία έχει δικαίωµα εντοπισµού
κοιτάσµατος ή εκµετάλλευσης λατοµικών ορυκτών ένας µόνο εκµεταλλευτής.
3. Λατοµείο είναι η έκταση γης µέσα στο λατοµικό χώρο όπου αναπτύσσονται λατοµικές
εργασίες.
4. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται µίσθωση λατοµείου, νοείται µίσθωση λατοµικού
χώρου.
Άρθρο 2.
∆ικαίωµα εκµετάλλευσης
1. Το δικαίωµα εκµετάλλευσης των αδρανών υλικών ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής
έκτασης µέσα στην οποία υπάρχουν αυτά ή σε εκείνον στον οποίο ο ιδιοκτήτης παραχώρησε
το δικαίωµά του αυτό.
2. Ο ιδιοκτήτης για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού πρέπει να αποδεικνύει την κυριότητά
του και να προσκοµίζει το τοπογραφικό διάγραµµα της επόµενης παραγράφου.
3. Η παραχώρηση του πιο πάνω δικαιώµατος από τον ιδιοκτήτη αποδεικνύεται µόνο µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο, που συνοδεύεται µε τοπογραφικό διάγραµµα χαρτοσηµασµένο
υπό κλίµακα 1:5000. Στο διάγραµµα αυτό απεικονίζονται τα όρια της λατοµικής έκτασης που
προσδιορίζονται µε ορθογώνιες αζιµουθιακές συντεταγµένες εξαρτηµένες από το Εθνικό
Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο. Στο ίδιο διάγραµµα ορίζεται το κέντρο φύλλου χάρτη υπό κλίµακα
1:100.000, µέσα στον οποίο εµπίπτει ο λατοµικός χώρος µε τα στοιχεία του, δηλαδή δια του
κέντρου του L (γεωγραφικό πλάτος) και του Μ (γεωγραφικό µήκος από Αθήνα).
4. Το δικαίωµα εκµετάλλευσης των λατοµείων αδρανών υλικών που βρίσκονται σε
χαρακτηρισµένα ως διακατεχόµενα δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις ανήκει στο
∆ηµόσιο. Η παρεµπόδιση από το διακάτοχο της άσκησης του παραπάνω δικαιώµατος
απαγορεύεται.
Άρθρο 3
Καθορισµός λατοµικών περιοχών
1. Οι λατοµικές περιοχές στην περιφέρεια του νοµού καθορίζονται µε απόφαση του
αρµόδιου νοµάρχη, που εκδίδεται ύστερα από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής
της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και αιτιολογηµένη γνώµη του Νοµαρχιακού
Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εκµετάλλευση των

δηµόσιων λατοµείων αδρανών υλικών που βρίσκονται µέσα στις περιοχές αυτές δεν
απαιτείται άδεια εκµετάλλευσης.
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού ο καθορισµός των λατοµικών περιοχών
ολοκληρώνεται µέσα σε ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού.
Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη έτος µε απόφαση του Υπουργού
Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.
3. Η Επιτροπή που προβλέπεται από την παράγραφο 1 συγκροτείται µε απόφαση του
αρµόδιου νοµάρχη και αποτελείται από ανώτερους υπαλλήλους των υπηρεσιών της
νοµαρχίας που υπάγονται στα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονοµικών, Πολιτισµού και
Επιστηµών, Γεωργίας, Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, ∆ηµοσίων Έργων, στον
Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ) καθώς και από εκπροσώπους του Υπουργείου
Ενεργείας και Φυσικών Πόρων και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).
Αν στη νοµαρχία δεν υπάρχουν οι πιο πάνω υπάλληλοι ή εκπρόσωποι, αυτοί υποδεικνύονται
από τον αρµόδιο Υπουργό ή φορέα.
4. Μέσα στις λατοµικές περιοχές και έξω από αυτές, σε απόσταση τουλάχιστο χιλίων µέτρων
από την οριογραµµή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλης ή η δηµιουργία
ανεξάρτητου ρυµοτοµικού σχεδίου ή η ανέγερση σπιτιών και γενικά κτισιµάτων, µε εξαίρεση
τα κτίσµατα ειδικής χρήσης, για τα οποία αποφαίνεται ο αρµόδιος νοµάρχης.
5. Στις λατοµικές περιοχές το δικαίωµα εκµετάλλευσης των αδρανών υλικών υπερισχύει του
µεταλλευτικού δικαιώµατος. Αν υπάρχουν κοιτάσµατα µεταλλευµάτων σε σηµαντικές
ποσότητες και έχουν ουσιώδη σηµασία για την Εθνική Οικονοµία, το µεταλλευτικό δικαίωµα
υπερισχύει. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών
Πόρων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Αν στους νοµούς δεν υπάρχουν κατάλληλες δηµόσιες εκτάσεις για δηµιουργία λατοµικών
περιοχών, υπάρχει όµως ιδιωτική, δηµοτική ή κοινοτική έκταση που κρίνεται κατάλληλη για
το σκοπό αυτόν από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, µετά από
αιτιολογηµένη γνώµη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, µπορεί ο νοµάρχης, µε απόφασή του, η
οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, να χαρακτηρίζει την
έκταση αυτή ως λατοµική περιοχή και να χορηγεί άδειες εκµετάλλευσης.
7. Το άρθρο 68 παρ. 1 του Μεταλλευτικού Κώδικα τροποποιείται ως προς τα αδρανή υλικά
ως εξής:
«Τα αδρανή υλικά που εξορύσσονται κατά την εκµετάλλευση των µεταλλευτικών ορυκτών
ανήκουν στο ∆ηµόσιο και είναι δυνατό, µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, να διατίθενται
για τις ανάγκες της Νοµαρχίας ή να πωλούνται µε πλειοδοτική δηµοπρασία. Κατ’ εξαίρεση,
για τις ανάγκες της εκµετάλλευσης του µεταλλείου ή της αποκατάστασης του τοπίου, µπορεί
ο εκµεταλλευτής να χρησιµοποιήσει τις προς τούτο αναγκαίες ποσότητες».
Άρθρο 4.
Έργο Επιτροπής
1. Για τον καθορισµό των λατοµικών περιοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, η πιο πάνω Επιτροπή ερευνά αν συντρέχουν ή όχι
οι απαγορευτικοί λόγοι, που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόµου αυτού.
2. Μετά τον καθορισµό των λατοµικών περιοχών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενεργείας
και Φυσικών Πόρων, του ΙΓΜΕ και αρµόδιος υπάλληλος της νοµαρχίας προβαίνουν σε
χωροταξική κατανοµή των λατοµικών χώρων που βρίσκονται µέσα στις περιοχές αυτές, σε
περιγραφή των έργων υποδοµής µέχρι εκεί που φτάνουν τα όρια των λατοµικών περιοχών και
σε εκτίµηση της δαπάνης εκτέλεσής τους.
3. Η αντιµετώπιση της δαπάνης των έργων υποδοµής της προηγούµενης παραγράφου και
τυχόν απαλλοτριώσεων γίνεται ή µε εγγραφή σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισµό
δηµόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, η οποία µεταφέρεται
στις κατά τόπο αρµόδιες νοµαρχίες ή αναλαµβάνεται από τους µισθωτές των λατοµικών
χώρων κατ’ αναλογία που καθορίζεται απ’ τον αρµόδιο νοµάρχη, ύστερα από απόφαση του
Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

Για την αντιµετώπιση των δαπανών ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής µέχρι να
καθοριστούν λατοµικές περιοχές, εγγράφεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό
δηµόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, η οποία µεταφέρεται
στις αρµόδιες νοµαρχίες.
Άρθρο 5
Εκµίσθωση δηµόσιων λατοµείων
1. Η εκµίσθωση των λατοµείων αδρανών υλικών που ανήκουν στην κυριότητα του
∆ηµοσίου γίνεται από το νοµάρχη αποκλειστικά µε πλειοδοτική δηµοπρασία.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκµίσθωση µε απευθείας σύµβαση των λατοµείων αυτών σε
επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 46 του Ν. 1416/1984 για την «τροποποίηση και
συµπλήρωση διατάξεων της δηµοτικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της
αποκέντρωσης και την ενδυνάµωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε τσιµεντοβιοµηχανίες
και επιχειρήσεις ή συνεταιρισµούς ασβεστοποιών, εφόσον οι τσιµεντοβιοµηχανίες και οι
επιχειρήσεις ή συνεταιρισµοί καταβάλλουν αναλογικό µίσθωµα άνω του 4%.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του καταστατικού επιχείρησης των ΟΤΑ του
προηγούµενου εδαφίου, µε την οποία επέρχεται αλλαγή στη µορφή της επιχείρησης και αυτή
παύει να ανήκει στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 46 του Ν. 1416/1984, απαιτείται
έγκριση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.
3. Επιτρέπεται επίσης η εκµίσθωση των παραπάνω λατοµείων µε απευθείας σύµβαση σε
εκµεταλλευτές, των οποίων η σύµβαση µίσθωσης έχει καταγγελθεί, σύµφωνα µε την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόµου αυτού.
Άρθρο 6
Παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης µε σύµβαση µίσθωσης
1. Οι συµβάσεις µίσθωσης του προηγούµενου άρθρου καταρτίζονται µόνο µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο και για διάρκεια δεκαπέντε ετών. Στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 8, η χρονική διάρκεια συνοµολογείται ίση µε τη χρονική διάρκεια
αποπεράτωσης του συγκεκριµένου δηµόσιου έργου.
2. Η διάρκεια των δεκαπέντε ετών µπορεί να παρατείνεται κάθε φορά για πέντε έτη µε
απόφαση του νοµάρχη, ύστερα από γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µε όρους
και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ίδια νοµαρχιακή απόφαση. Για την παράταση αυτή
υποβάλλεται από το µισθωτή αίτηση στο νοµάρχη, κατά τη διάρκεια του προτελευταίου
έτους της µίσθωσης.
3. Η υποµίσθωση και κάθε άλλη µορφή µεταβίβασης των µισθωτικών δικαιωµάτων
απαγορεύεται. Επιτρέπεται µόνο, ύστερα από έγκριση του νοµάρχη, η εισφορά του συνόλου
των µισθωτικών δικαιωµάτων σε εταιρία.
4. Ο υποψήφιος µισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στο νοµάρχη, για έγκριση,
χρονοδιάγραµµα εργασιών για την ενεργοποίηση του λατοµικού χώρου, πριν από την
υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης και µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στη διακήρυξη. Σε
περίπτωση παρέκκλισης από το χρονοδιάγραµµα εργασιών ο νοµάρχης µπορεί να προβεί σε
άµεση καταγγελία της σύµβασης µίσθωσης και να παραχωρήσει το χώρο του λατοµείου στον
αµέσως επόµενο πλειοδότη µε τους ίδιους όρους.
Άρθρο 7
Βεβαίωση και διάθεση εσόδων
1. Οι µισθωτές υποχρεούνται στην καταβολή πάγιων και αναλογικών µισθωµάτων. Ο µεταξύ
τους συµψηφισµός απαγορεύεται.
2. Τα αναλογικά µισθώµατα προσδιορίζονται µε βάση τις ποσότητες των αδρανών υλικών
που πωλούνται κάθε έτος και υπολογίζονται µε βάση τα τιµολόγια ή και µε κάθε άλλη
πρόσφορη µέθοδο που κρίνει ο νοµάρχης.

3. Τα έσοδα από µισθώµατα δηµόσιων λατοµείων αδρανών υλικών βεβαιώνονται από τον
αρµόδιο νοµάρχη, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει τον τίτλο βεβαίωσης (χρηµατικό
κατάλογο) στο ∆ηµόσιο Ταµείο για την είσπραξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.
4. Από τα αναλογικά µισθώµατα, ποσοστό 40% αποδίδεται µε απόφαση του νοµάρχη στους
ΟΤΑ, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί το λατοµείο, για εκτέλεση έργων. Τα πάγια
µισθώµατα και το υπόλοιπο των αναλογικών µισθωµάτων (60%) διατίθενται στο Νοµαρχιακό
Ταµείο για εκτέλεση έργων, ύστερα από απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου.
Άρθρο 8
Εκµετάλλευση λατοµείων
1. Η εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα επιτρέπεται µόνο µέσα στις
λατοµικές περιοχές που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3.
2. Η εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών έξω από τις λατοµικές περιοχές επιτρέπεται,
κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του νοµάρχη µετά από σύµφωνη γνώµη του Νοµαρχιακού
Συµβουλίου, αν:
α) Μέσα στην προθεσµία των δύο ετών που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 3 δεν
έχουν καθορισθεί οι λατοµικές περιοχές.
β) Οι ανάγκες εκτελούµενων δηµόσιων έργων δεν καλύπτονται, κατά την κρίση του νοµάρχη,
από τα λατοµεία που λειτουργούν µέσα στο νοµό.
γ) ∆εν κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία λατοµικής περιοχής σε συγκεκριµένο νησιώτικο χώρο.
δ) Η εκµετάλλευσή τους ζητείται από δήµο ή κοινότητα και µε τον απαραίτητο όρο, ότι οι
ανάγκες τους σε αδρανή υλικά δεν εξυπηρετούνται από τα λατοµεία που υπάρχουν στην
πλησιέστερη λατοµική περιοχή του νοµού. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνεται υπόψη και η
απόσταση αυτών από την πλησιέστερη λατοµική περιοχή. Η εκµίσθωση στους δήµους ή
κοινότητες των πιο πάνω λατοµείων γίνεται µε απευθείας σύµβαση και
ε) Τα αδρανή υλικά χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τσιµέντου και
ασβέστη. Η εκµίσθωση των λατοµείων αυτών γίνεται µε απευθείας σύµβαση ύστερα από
αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, εφόσον οι ποιοτικές
και ποσοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων παραγωγής τσιµέντου και των επιχειρήσεων ή
συνεταιρισµών παραγωγής ασβέστη δεν εξυπηρετούνται από τις λατοµικές περιοχές.
3. Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις του νόµου αυτού, µπορεί να εγκριθεί η λειτουργία
λατοµείων αδρανών υλικών έξω από τις λατοµικές περιοχές ή να υπάρξει απευθείας µίσθωση
µέσα στις λατοµικές περιοχές, προκειµένου για την παραγωγή αδρανών υλικών για την
εκτέλεση εθνικών, διανοµαρχιακών ή ειδικών έργων. Η έγκριση στις περιπτώσεις αυτές
γίνεται µε απόφαση των Υπουργών ∆ηµοσίων Έργων και Ενεργείας και Φυσικών Πόρων,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου του νοµού, µέσα στον οποίο
πρόκειται να λειτουργήσει η εγκατάσταση, ή και χωρίς τη γνώµη, αν αυτή δεν περιέλθει
στον αρµόδιο Υπουργό µέσα σε προθεσµία ενός µήνα από τότε του ζητήθηκε. Η απόφαση
των Υπουργών ορίζει το χρόνο λειτουργίας µέχρι την αποπεράτωση του έργου και επιβάλλει
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης, την προστασία του
περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση του χώρου µετά τη λήξη των εργασιών.
4. Η χρησιµοποίηση στο έργο των προϊόντων εκσκαφής από την κατασκευή δηµόσιου έργου
µετά από επεξεργασία ή και αυτούσιων δεν εµπίπτει στις διατάξεις του νόµου αυτού.
Άρθρο 9
Άδεια εκµετάλλευσης
1. Η εκµετάλλευση των ιδιόκτητων λατοµείων επιτρέπεται µόνο ύστερα από άδεια
εκµετάλλευσης που χορηγεί ο νοµάρχης. Για τα δηµόσια λατοµεία η σύµβαση µίσθωσης
επέχει θέση άδειας εκµετάλλευσης.
2. Η διάρκεια της άδειας εκµετάλλευσης των ιδιόκτητων λατοµείων ορίζεται σε δεκαπέντε
έτη και µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 6.

Για τη χορήγηση της άδειας εκµετάλλευσης υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται µε τεχνική
µελέτη και δικαιολογητικά που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και
Φυσικών Πόρων.
Τεχνική µελέτη, απαιτείται και για τα δηµόσια λατοµεία αδρανών υλικών, που βρίσκονται
µέσα στις λατοµικές περιοχές.
3. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης ή τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης,
κατατίθεται η πιο πάνω µελέτη εγκεκριµένη από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΕΦΠ καθώς και
η µελέτη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την αντιµετώπιση αυτών, που προβλέπεται
από τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄).
4. Οι προδιαγραφές για τη σύνταξη της τεχνικής µελέτης, καθώς και η διαδικασία για την
έγκρισή της καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.
Το ύψος της αµοιβής των µελετητών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και
Φυσικών Πόρων µετά από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος. Η προηγούµενη
απόφαση µπορεί να περιλάβει και τις αµοιβές για κάθε είδος µελέτης µεταλλευτικών και
λατοµικών εργασιών.
5. Η τεχνική µελέτη υπογράφεται στα διάφορα τµήµατα και στοιχεία της από τους
επιστήµονες που αντίστοιχα προβλέπονται από την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
Ν. 669/1977.
Άρθρο 10
Απαγόρευση εκµίσθωσης ή χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης
1. Απαγορεύεται η εκµίσθωση των δηµόσιων λατοµείων αδρανών υλικών ή η χορήγηση
άδειας εκµετάλλευσης των ιδιόκτητων λατοµείων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόµου
αυτού, αν από την εκµετάλλευση αυτών δηµιουργούνται:
α) Κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία των εργαζόµενων, των περίοικων και
των διερχόµενων.
β) Βλάβες σε αρχαιολογικά ή ιστορικά µνηµεία και σε τουριστικές εγκαταστάσεις.
γ) Βλάβες σε έργα δηµόσιας ωφέλειας.
δ) Σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
2. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης µέσα σε χώρους που χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος και φυσικού
κάλλους.
3. Για τους παραπάνω λόγους γνωµοδοτούν αιτιολογηµένα οι αρµόδιες κατά τόπο
περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος,
∆ηµοσίων Έργων, Πολιτισµού και Επιστηµών, Γεωργίας, της Επιθεώρησης Μεταλλείων, του
ΕΟΤ και του Υπουργείου Οικονοµικών, για ιδιοκτησιακής φύσης θέµατα, µέσα σε προθεσµία
τριών µηνών αφότου περιέλθουν σ’ αυτές τα δικαιολογητικά που διαβιβάζονται από το
νοµάρχη, ή η αίτηση µε τοπογραφικό σχεδιάγραµµα σε κλίµακα 1: 5.000.
Ο νοµάρχης µέσα σε έξι µήνες από την παρέλευση του παραπάνω τριµήνου χορηγεί την
άδεια εκµετάλλευσης.
4. Ο νοµάρχης συνάπτει τη σύµβαση µίσθωσης, ή χορηγεί την άδεια εκµετάλλευσης, αφού
προηγουµένως εξακριβώσει ότι δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι που προβλέπονται
από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού.
5. Ο νοµάρχης, αν αρνείται την εκµίσθωση ή τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης ή την
παράταση της ισχύος της, εκδίδει αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση, που επιδίδεται στον
ενδιαφερόµενο µε δικαστικό επιµελητή ή από την Αστυνοµική Αρχή µε απόδειξη.
Άρθρο 11
Ανάκληση άδειας εκµετάλλευσης - Μονοµερής λύση σύµβασης
1. Ο νοµάρχης µπορεί να ανακαλέσει την άδεια εκµετάλλευσης ή να καταγγείλει τη σύµβαση
µίσθωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ύστερα από πρόταση του Επιθεωρητή Μεταλλείων αν:

α.α) ∆ηµιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια κτισµάτων ή οικισµών ή εγκαταστάσεων ή
έργων κοινής ωφέλειας και γενικότερα σοβαρές επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς
και για τη ζωή και υγεία των εργαζοµένων ή περίοικων ή διερχόµενων.
α.β) Ο εκµεταλλευτής διενεργεί ανορθολογική εκµετάλλευση µε αποτέλεσµα την
κατασπατάληση του κοιτάσµατος ή την υποβάθµιση των ιδιοτήτων του λατοµικού ορυκτού ή
γενικότερα παραβιάζει τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών
Εργασιών ή δεν συµµορφώνεται µε τις εντολές της Επιθεώρησης Μεταλλείων.
β) Ύστερα από πρόταση µιας από τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της παραγράφου 3
του προηγούµενου άρθρου, εφόσον, κατά τη διάρκεια της εκµετάλλευσης, προκύψουν
απαγορευτικοί της λατοµίας λόγοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν κατά το χρόνο της χορήγησης της
άδειας εκµετάλλευσης ή της συνοµολόγησης της σύµβασης µίσθωσης ή για λόγους που
αφορούν το δηµόσιο συµφέρον και υπάρχει σηµαντικό κοινωνικό όφελος.
γ) Ύστερα από πρόταση της αρµόδιας δασικής Υπηρεσίας, εφόσον ο εκµεταλλευτής δεν
συµµορφωθεί προς τους όρους της µελέτης του άρθρου 45 του Ν. 998/1979.
δ) Ύστερα από πρόταση της αρµόδιας, ανάλογα µε την περίπτωση, αρχής ή υπηρεσίας, λόγω
παράβασης απ’ τον εκµεταλλευτή των όρων της άδειας εκµετάλλευσης ή της σύµβασης
µίσθωσης ή της τεχνικής µελέτης.
Πριν από την ανάκληση της άδειας καλείται ο ενδιαφερόµενος από το νοµάρχη σε ακρόαση.
2. Η συνέχιση της εκµετάλλευσης µετά την ανάκληση της άδειας εκµετάλλευσης ή τη λύση
της µίσθωσης συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 16 αυτού του νόµου.
Άρθρο 12
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας µηχανηµάτων
1. Για την εγκατάσταση µηχανηµάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών και τη λειτουργία
τους είτε µέσα είτε έξω από λατοµική περιοχή, απαιτείται άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 158, 159 και 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.∆. 210/1973,
ΦΕΚ 277 Α΄).
2. Η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας ορίζεται σε δεκαπέντε έτη και δεν ισχύει πέρα
από τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης ή της άδειας εκµετάλλευσης.
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις εκµεταλλευτή
1. Ο εκµεταλλευτής υποχρεούται να εκµεταλλεύεται το λατοµείο σύµφωνα µε τους κανόνες
της επιστήµης και της τεχνικής.
2. Ο εκµεταλλευτής λατοµείου αδρανών υλικών υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε
ηµερολογιακό έτος και µέχρι τις 30 Απριλίου του επόµενου έτους δελτίο δραστηριότητας ή
δήλωση απραξίας, τα στοιχεία των οποίων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.
Το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρµόδια
Επιθεώρηση Μεταλλείων, η οποία διαβιβάζει το ένα στο Υπουργείο Ενεργείας και Φυσικών
Πόρων και το άλλο στον αρµόδιο νοµάρχη.
3. Στους εκµεταλλευτές που δεν υποβάλλουν το πιο πάνω δελτίο δραστηριότητας ή τη
δήλωση απραξίας ή τα υποβάλουν εκπρόθεσµα ή µε ελλειπή στοιχεία υποβάλλεται πρόστιµο
από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές µε απόφαση του
Επιθεωρητή Μεταλλείων, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο ∆ηµόσιο Ταµείο τίτλο
βεβαίωσης (χρηµατικό κατάλογο) για την είσπραξή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Τα ποσά που προέρχονται από τα πρόστιµα
κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αναλαµβάνονται σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 15 αυτού του νόµου.
Άρθρο 14

Καθήκοντα και υποχρεώσεις επιβλέποντος
1. Η επίβλεψη της λειτουργίας των λατοµείων αδρανών υλικών ανατίθεται σε επιστήµονες
που προβλέπονται από το άρθρο 163 του Μεταλλευτικού Κώδικα.
2. Ο επιβλέπων το λατοµείο το επισκέπτεται κατά περιοδικά χρονικά διαστήµατα, που
καθορίζει ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.
3. Αν στο λατοµείο απασχολούνται περισσότεροι από 20 εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι ή η
συνολική ηµερήσια παραγωγή του υπερβαίνει τους 3000 τόνους ή η συνολική
εγκαταστηµένη και φορητή ισχύς των απασχολούµενων µηχανηµάτων εκτός από αυτοκίνητα
µε αριθµό κυκλοφορίας υπερβαίνει τους 3000 ΗΡ, ο επιβλέπων παρακολουθεί την
εκµετάλλευση του λατοµείου επί τόπου συνεχώς και συνδέεται µε σχέση µόνιµης
απασχόλησης µε τον εκµεταλλευτή.
Άρθρο 15
Εποπτεία και έλεγχος εκµετάλλευσης
1. Η εκµετάλλευση των λατοµείων αδρανών υλικών τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού
Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.
2. Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ασκεί την αστυνόµευση της λατοµίας, ελέγχει την ορθή
εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, του
ισχύουν κάθε φορά, για την εκµετάλλευση των λατοµείων αδρανών υλικών και τις
εγκαταστάσεις αξιοποίησης των αδρανών υλικών που βρίσκονται στους λατοµικούς χώρους
και επιβάλλει µε απόφασή του στους εκµεταλλευτές τα συµπληρωµατικά µέτρα που
απαιτούνται για την ορθολογική εκµετάλλευση των λατοµείων και την ασφάλεια της ζωής
και της υγείας των εργαζόµενων, των περίοικων και των διερχόµενων. Ελέγχει επίσης την
εφαρµογή της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης την οποία και µπορεί να τροποποιεί και
διατάσσει τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την εφαρµογή της.
3. Κάθε παράβαση από τον εκµεταλλευτή των διατάξεων του Κανονισµού Μεταλλευτικών
και Λατοµικών Εργασιών, των όρων της άδειας και της τεχνικής µελέτης καθώς και των
εντολών του Επιθεωρητή Μεταλλείων τιµωρείται µε πρόστιµο από είκοσι χιλιάδες (20.000)
έως εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές, που επιβάλλεται µε απόφαση του Επιθεωρητή
Μεταλλείων.
4. Τα πρόστιµα που προβλέπονται από την προηγουµένη παράγραφο βεβαιώνονται από τον
Επιθεωρητή Μεταλλείων σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του
νόµου αυτού και κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ίδιο λογαριασµό, από την οποία
αναλαµβάνονται και αποδίδονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και
Ενεργείας και Φυσικών Πόρων στον αρµόδιο νοµάρχη για τον εξωραϊσµό και την
αποκατάσταση των λατοµείων εκείνων, που η εκµετάλλευσή τους έπαυσε οριστικά.
5. Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, αν από παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της ζωής και της υγείας των εργαζόµενων, των περίοικων και
των διερχόµενων ή γίνεται ανορθολογική εκµετάλλευση, µπορεί να διατάξει µε
αιτιολογηµένη απόφασή του, που κοινοποιείται στον εκµεταλλευτή και στην αρµόδια κατά
τόπο Αστυνοµική Αρχή, την επιβολή περιοριστικών µέτρων στην εκµετάλλευση του
λατοµείου, ιδίως την προσωρινή, ολική ή µερική διακοπή της εκµετάλλευσης.
Στην απόφαση αυτή ορίζονται τα συγκεκριµένα περιοριστικά µέτρα, τα µέτρα για την
ασφαλή λειτουργία του λατοµείου και οι προθεσµίες συµµόρφωσης του εκµεταλλευτή προς
τα µέτρα αυτά.
6. Για την υλοποίηση των προβλεποµένων από το νόµο αυτόν και την υπόλοιπη περί
Μεταλλείων και Λατοµείων νοµοθεσία, συνιστώνται µέχρι οκτώ νέες Επιθεωρήσεις
Μεταλλείων. Η έδρα καθεµιάς, η χωρική της αρµοδιότητα και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας
της ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.
Άρθρο 16
Κυρώσεις για παράνοµη εκµετάλλευση

Όποιος εκµεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκοµίζει αδρανή υλικά χωρίς να έχει αποκτήσει
σχετικό δικαίωµα, τιµωρείται ποινικώς κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα και
διοικητικώς µε τις κυρώσεις του άρθρου 5 του Ν. 5895/ 1933 και µε πρόστιµο από εκατό
χιλιάδες (100.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχµές, εκτός αν από άλλες ειδικές
διατάξεις προβλέπονται βαρύτερες ποινές. Το πρόστιµο επιβάλλει και βεβαιώνει ο
Επιθεωρητής Μεταλλείων, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του
νόµου αυτού, κατατίθεται δε στην Τράπεζα της Ελλάδος και αναλαµβάνεται, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 15 αυτού του νόµου.
Άρθρο 17
Ένδικα µέσα
1. Κατά της απορριπτικής απόφασης του νοµάρχη της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αυτού
του νόµου επιτρέπεται ο ενδιαφερόµενος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού
Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα ηµερών από την
επίδοσή της. Η προσφυγή κατατίθεται στον αρµόδιο νοµάρχη, ο οποίος µέσα σε τριάντα
ηµέρες από την κατάθεση, τη διαβιβάζει µαζί µε το σχετικό φάκελο στο Υπουργείο Ενεργείας
και Φυσικών Πόρων.
Επί της προσφυγής αυτής ο Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων αποφαίνεται µέσα σε
ένα εξάµηνο από την κατάθεσή της στον αρµόδιο νοµάρχη, ύστερα από ουσιαστική κρίση,
κατά την οποία εκτιµάται και το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον.
Η ασκηθείσα προσφυγή και η προς άσκηση αυτής προθεσµία αναστέλλει την εκτέλεση της
προσβαλλόµενης απόφασης, εκτός αν αφορά λόγους ασφάλειας.
2. Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόµου επιτρέπεται ο
ενδιαφερόµενος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών
Πόρων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Επί της προσφυγής αυτής ο
Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων αποφαίνεται µέσα σε τρεις µήνες από την
κατάθεσή της στον αρµόδιο νοµάρχη, ύστερα από ουσιαστική κρίση, κατά την οποία
εκτιµάται και το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον.
3. Οι αποφάσεις του νοµάρχη, του Επιθεωρητή Μεταλλείων και του Υπουργού Ενεργείας και
Φυσικών Πόρων, που αναφέρονται σε µίσθωση ή άδεια εκµετάλλευσης ή επιβάλλουν
πρόστιµα ή µέτρα ασφαλείας, επιδίδονται στον ενδιαφερόµενο µε δικαστικό επιµελητή ή από
την Αστυνοµική Αρχή µε απόδειξη.
4. Κατά της απόφασης του Επιθεωρητή Μεταλλείων που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3
του άρθρου 13 του παρόντος νόµου, επιτρέπεται ο ενδιαφερόµενος να ασκήσει προσφυγή
ενώπιον του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
τριάντα ηµερών από την επίδοσή της. Επί της προσφυγής αυτής αποφαίνεται, ύστερα και από
ουσιαστική κρίση, ο πιο πάνω Υπουργός.
5. Κατά των αποφάσεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 του παρόντος νόµου
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, σύµφωνα µε
τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Επί των πιο πάνω προσφυγών, ο
Υπουργός αποφαίνεται, ύστερα και από ουσιαστική κρίση, µέσα σε τρεις µήνες από την
κατάθεσή τους.
Άρθρο 18
Αναπροσαρµογή προστίµων
Τα πρόστιµα που προβλέπονται από το νόµο αυτόν µπορούν να αναπροσαρµόζονται
κάθε τρία χρόνια µε απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων .
Άρθρο 19
Ειδικό τέλος
1. Οι εκµεταλλευτές ιδιωτικών λατοµείων αδρανών υλικών υποχρεούνται να καταβάλλουν
ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των ΟΤΑ, στην περιοχή των οποίων λειτουργεί το λατοµείο.

Το τέλος αυτό ορίζεται σε 4% επί της τιµής πώλησης των λατοµικών προϊόντων «επ’
αυτοκινήτου» στο χώρο του λατοµείου. Ο προσδιορισµός των ποσοτήτων που πωλούνται
µπορεί να γίνεται µε βάση τα τιµολόγια και κάθε άλλη πρόσφορη µέθοδο καταµέτρησης των
εξορυσσόµενων λατοµικών προϊόντων.
Στην καταβολή ειδικού τέλους υποχρεώνονται και αυτοί που ήδη εκµεταλλεύονται ιδιωτικά
λατοµεία.
2. Για αδρανή υλικά, που χρησιµοποιούνται ως πρώτη όλη στην τσιµεντοβιοµηχανία και
ασβεστοποιΐα και εξορύσσονται από λατοµεία που εκµεταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις, το
πιο πάνω ειδικό τέλος 4% υπολογίζεται µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη επί του κόστους
παραγωγής του πετρώµατος φορτωµένου στο δάπεδο του λατοµείου.
3. Τα ποσά που προέρχονται από το ειδικό τέλος της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου
βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη
βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων δήµων και κοινοτήτων.
4. Τα ποσά που προέρχονται από το ειδικό τέλος και το ποσοστό 40% των αναλογικών
µισθωµάτων του άρθρου 7 διατίθενται κατά προτεραιότητα από τους ΟΤΑ για την
αποκατάσταση και αξιοποίηση της έκτασης των λατοµείων που διέκοψαν οριστικά τη
λειτουργία τους.
Άρθρο 20
Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας
1. Η εκµετάλλευση των λατοµείων αδρανών υλικών, που βρίσκονται µέσα στις λατοµικές
περιοχές του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, χαρακτηρίζεται για την εφαρµογή των διατάξεων
του νόµου αυτού ως δηµόσιας ωφέλειας.
2. Όταν για την εκµετάλλευση των λατοµείων της προηγούµενης παραγράφου ή για την
κατασκευή έργων υποδοµής είναι αναγκαία η χρησιµοποίηση ξένης ιδιοκτησίας που
βρίσκεται µέσα στη λατοµική περιοχή ή έξω από αυτή, επιτρέπεται η αναγκαστική
απαλλοτρίωση της ξένης ιδιοκτησίας υπέρ του ∆ηµοσίου και µε δαπάνες του.
3. Όταν για την εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών που βρίσκονται έξω από τις
λατοµικές περιοχές είναι αναγκαία η χρησιµοποίηση ξένης ιδιοκτησίας, για την κατασκευή
δρόµων προσπέλασης και την ανέγερση εργοστασίων και αποθηκών, επιτρέπεται η
αναγκαστική απαλλοτρίωση αυτή µε αίτηση και δαπάνες του εκµεταλλευτή του λατοµείου
υπέρ του ∆ηµοσίου.
4. Οι απαλλοτριώσεις των προηγούµενων παραγράφων γίνονται µε αιτιολογηµένη απόφαση
του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 28 –
138 του Μεταλλευτικού Κώδικα.
Άρθρο 21
Με αποφάσεις του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι όροι και η διαδικασία της εκµίσθωσης,
εκµετάλλευσης και γενικά της διαχείρισης των δηµόσιων λατοµείων, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 22
∆ηµόσια λατοµεία αδρανών υλικών, που διέκοψαν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους
οριστικά, µπορεί να παραχωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας για
τους δήµους και κοινότητες στους ΟΤΑ της περιοχής, ύστερα από µελέτη διαµόρφωσης της
έκτασης, που εγκρίνεται από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, µε
σκοπό την αποκατάσταση και αξιοποίηση του τοπίου, µε κατά προτεραιότητα χρήση των
πόρων που περιέρχονται στους Ο.Τ.Α. από τα αναλογικά µισθώµατα της παραγρ. 4 του
άρθρου 7 του παρόντος νόµου.

Τα υλικά που εξορύσσονται κατά τις εργασίες, οι οποίες γίνονται στα λατοµεία αυτά για την
αναδιαµόρφωσή τους, µπορεί να χρησιµοποιούνται σε δηµοτικά ή κοινοτικά έργα ή να
διατίθενται σε άλλους δήµους ή κοινότητες.
Άρθρο 23
1. Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του άρθρου αυτού, οι διατάξεις του
παρόντος νόµου που αναφέρονται στα ιδιωτικά λατοµεία εφαρµόζονται ανάλογα και ως προς
την εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών, που ανήκουν στους δήµους και τις
κοινότητες.
2. Η εκµίσθωση λατοµείων αδρανών υλικών των δήµων και κοινοτήτων γίνεται µε
δηµοπρασία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει για τους δήµους και τις κοινότητες.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του νόµου αυτού εφαρµόζεται ανάλογα και για τα λατοµεία
αδρανών υλικών των δήµων και κοινοτήτων.
Οι όροι και η διαδικασία της εκµίσθωσης και εκµετάλλευσης των λατοµείων αυτών και
γενικά κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Τα µισθώµατα (πάγια και αναλογικά), που προέρχονται από την µίσθωση των λατοµείων
αυτών, βεβαιώνονται και εισπράττονται από τον οικείο δήµο ή κοινότητα, σύµφωνα µε
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων τους.
4. Όπου αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος ο νοµάρχης προκειµένου για την εκµίσθωση
λατοµείων αδρανών υλικών των δήµων και κοινοτήτων, νοείται ο οικείος δήµαρχος ή
πρόεδρος της κοινότητας, µετά από έγκριση του νοµάρχη.
Άρθρο 24
Αν διακοπεί η λειτουργία λατοµείου αδρανών υλικών ή µεταλλείων ή λατοµείων µαρµάρων ή
λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών από υπαιτιότητα του εκµεταλλευτή και εξαιτίας της
διακοπής αυτής δηµιουργείται ευρύτερο κοινωνικό πρόβληµα και αφού προηγουµένως ταχθεί
προθεσµία 30 ηµερών για επαναλειτουργία και παρέλθει αυτή άπρακτη, µε απόφαση του
νοµάρχη για τα λατοµεία αδρανών υλικών και µαρµάρων και του Υπουργού Ενεργείας και
Φυσικών Πόρων για τα µεταλλεία και βιοµηχανικά ορυκτά, µπορεί να αναλαµβάνει την
εκµετάλλευσή τους δηµόσιος φορέας ή επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 5 παρ. 2 του
παρόντος νόµου.
Με άλλη απόφαση του νοµάρχη ή του Υπουργού µπορεί να γίνει και αναγκαστική µίσθωση
του µηχανολογικού εξοπλισµού του λατοµείου ή µεταλλείου, αν προηγουµένως δεν
συµφωνήσουν για την µίσθωσή του ο εκµεταλλευτής µε το νέο φορέα.
Άρθρο 25
Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων µπορεί να εξουσιοδοτεί τους προϊσταµένους των υπηρεσιακών
µονάδων που υπάγονται σε αυτόν για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του που προβλέπονται
από τις διατάξεις περί µεταλλείων και λατοµείων.
Άρθρο 26
Το άρθρο 162 του Ν. 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 162
Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.
1. Οι εργασίες για τον εντοπισµό ή εκµετάλλευση ή αξιοποίηση ή επεξεργασία των ορυκτών
υλών σε κάθε µεταλλευτικό ή λατοµικό χώρο, διέπονται, από άποψη ορθολογικής
δραστηριότητας, ασφάλειας και προστασίας, από τον Κανονισµό Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών.

2. Ειδικότερα, στον Κανονισµό αυτόν καθορίζονται τα κριτήρια για την ορθολογική έρευνα,
εκµετάλλευση, αξιοποίηση και επεξεργασία των ορυκτών υλών, οι υποχρεώσεις
εκµεταλλευτών, εργοδοτών, µελετητών, επιβλεπόντων και εργαζοµένων, τα πλαίσια για τη
µελέτη, οργάνωση, λειτουργία και επίβλεψη των αντίστοιχων έργων, τα προσόντα και η
διαδικασία για την απόκτηση και ανάκληση αδειών για τις µεταλλευτικές και λατοµικές
εργασίες που απαιτούν ειδίκευση, οι όροι και τα επιβαλλόµενα µέτρα για την ασφάλεια της
ζωής και της υγείας των εργαζοµένων και των κάθε είδους µεταλλευτικών ή λατοµικών
έργων και εγκαταστάσεων, για την προστασία της επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου,
για την εξασφάλιση των περίοικων, διερχόµενων, κτισµάτων, οικισµών, αρχαιολογικών,
τουριστικών, φυσικού κάλους κλπ. χώρων, οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, γραµµών
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δικτύων νερού και τηλεπικοινωνιών και λοιπών έργων
δηµόσιας ωφέλειας, καθώς και τα για τον έλεγχο της εφαρµογής του απαιτούµενα στοιχεία
και δικαιολογητικά. Επίσης στον παραπάνω Κανονισµό µπορεί να προβλέπεται υποχρέωση
κατάρτισης, σε κάθε έργο, ειδικών κανονισµών µε πρόσθετα µέτρα ασφάλειας - προστασίας,
που εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.
3. Οι διατάξεις του πιο πάνω Κανονισµού έχουν επίσης εφαρµογή και για κάθε εργασία
σχετική µε εκείνες που διέπονται από αυτόν (π.χ. γεωτρήσεις, επιφανειακές ή υπόγειες
εκσκαφές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ορυκτών πόρων), που γίνονται έξω από
µεταλλευτικούς ή λατοµικούς χώρους µε ευθύνη των εποπτευόµενων από το ΥΕΦΠ
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και Οργανισµών.
4. Ο εν λόγω Κανονισµός εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τ.Ε.Ε. µε απόφαση του Υπουργού
Ενεργείας και Φυσικών Πόρων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Από την ισχύ του νέου Κ.Μ.Λ.Ε. παύει να ισχύει η διάταξη του άρθρου 47 του Ν.
669/1977».
Άρθρο 27
1. Συµβάσεις, που έχουν συναφθεί µέχρι 23.7.74 µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και τρίτων
(µισθωτών) και που αναφέρονται σε µισθώσεις του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για έρευνα
και εκµετάλλευση δηµόσιων µεταλλείων, αναθεωρούνται µε πρωτοβουλία του Υπουργού
Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.
2. Η αναθεώρηση των συµβάσεων αφορά αποκλειστικά:
α) την αναπροσαρµογή του µισθώµατος υπό τον περιορισµό του άρθρου 84 του
Μεταλλευτικού Κώδικα και
β) την αναπροσαρµογή των όρων της σύµβασης, ώστε να ανταποκρίνονται προς τα σηµερινά
τεχνικοοικονοµικά δεδοµένα από την άποψη της ορθολογικής έρευνας και εκµετάλλευσης
των κοιτασµάτων και της προστασίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος και ως προς τις
συνέπειες παράβασης των όρων της αναθεώρησης και τη διάρκεια της µίσθωσης.
3. Ο Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την ισχύ του
νόµου αυτού καλεί εγγράφως τους µισθωτές των δηµόσιων µεταλλείων για αναθεώρηση των
συµβάσεων, σύµφωνα µε τα κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση µη εµφάνισης του µισθωτή µέσα σ’ ένα µήνα από την επίδοση της
πρόσκλησης, η σύµβαση λύνεται από την έκδοση και την κοινοποίηση στον µισθωτή
σχετικής βεβαιωτικής απόφασης του ΥΕΦΠ και το µεταλλείο µε τις εκτάσεις, που τυχόν
έχουν απαλλοτριωθεί για το σκοπό αυτόν, επανέρχεται στη νοµή και κατοχή τον ∆ηµοσίου.
Σε περίπτωση εµπρόθεσµης εµφάνισης του µισθωτή, αλλά µη επίτευξης για οποιοδήποτε
λόγο συµφωνίας επί των όρων αναθεώρησης, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα κριτήρια, ο
Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων παραπέµπει την υπόθεση στο Υπουργικό
Συµβούλιο για τη λήψη απ’ αυτό τελικής αιτιολογηµένης απόφασης, που είναι υποχρεωτική
για το µισθωτή.
4. Από τις διατάξεις αυτού του άρθρου δεν δηµιουργείται καµιά αξίωση του µισθωτή ή
οποιουδήποτε τρίτου κατά του ∆ηµοσίου.
Άρθρο 28

Στην Εταιρία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥ∆ΑΠ) µπορεί να ανατεθεί
η ευθύνη και µέριµνα για τη µελέτη και την κατασκευή έργων που εµπίπτουν στο σκοπό της
και για άλλες περιοχές εκτός της περιοχής αρµοδιότητάς της, εφόσον της χορηγούνται
σχετικές πιστώσεις από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή από άλλες πηγές.
Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις της ανάθεσης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Εσωτερικών, ∆ηµοσίων Έργων και Ενεργείας και Φυσικών
Πόρων.
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 29
1. Από την ισχύ του νόµου αυτού, οι µισθωτές δηµόσιων λατοµείων αδρανών υλικών, οι
οποίοι βάσει συµβάσεων δεν καταβάλλουν πάγια και αναλογικά µισθώµατα ή καταβάλλουν
ένα από τα δύο, υποχρεούνται να καταβάλλουν και τα δύο.
Συµψηφισµός των δύο µισθωµάτων δεν επιτρέπεται.
2. Με πρωτοβουλία του νοµάρχη καλείται ο µισθωτής µέσα σε έξη µήνες από την ισχύ του
παρόντος για αναθεώρηση της σύµβασης, υπό την έννοια της προηγούµενης παραγράφου.
3. Αν µισθωτής δεν προσέλθει ή δεν επιτευχθεί συµφωνία, η σύµβαση της µίσθωσης λύεται
αυτοδικαίως.
4. Τα χρηµατικά ποσά που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει των άρθρων 11
παρ. 6 και 12 παρ. 2 του Ν. 386/1976 αναλαµβάνονται και διατίθενται στον αρµόδιο νοµάρχη
µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ενεργείας και Φυσικών Πόρων, Οικονοµικών και
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα για την αποκατάσταση και
εξωραϊσµό λατοµικών εκτάσεων.
5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και για τις µισθώσεις
δηµοτικών και κοινοτικών λατοµικών χώρων.
Άρθρο 30.
1. Οι επιτροπές, που είχαν συσταθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για τον
καθορισµό λατοµικών περιοχών, συνεχίζουν το έργο τους και υποβάλλουν το σχετικό
πρακτικό στον αρµόδιο νοµάρχη για την έκδοση της απόφασης καθορισµού λατοµικών
περιοχών. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού
Συµβουλίου.
2. Τα ποσά εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται για την καλή εκτέλεση των όρων των
συµβάσεων µισθώσεων δηµόσιων λατοµείων, που βρίσκονται µέσα στις λατοµικές περιοχές,
σε περίπτωση κατάπτωσης διατίθενται από το νοµάρχη για την εκτέλεση έργων υποδοµής
στις λατοµικές περιοχές.
Άρθρο 31
1.Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και κατά τη διαδικασία σύναψης της
σύµβασης µίσθωσης δηµόσιων, δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων αδρανών υλικών, αν
µέχρι την έναρξη της ισχύος είχε διενεργηθεί η σχετική δηµοπρασία και είχε κατακυρωθεί το
αποτέλεσµα αυτής.
2. ∆ηµοπρασίες, που είχαν προκηρυχθεί για τη µίσθωση δηµόσιων, δηµοτικών και
κοινοτικών λατοµείων αδρανών υλικών και δεν είχαν ολοκληρωθεί µέχρι την έναρξη της
ισχύος του νόµου αυτού, καταργούνται.
Άρθρο 32
1. Εκκρεµείς αιτήσεις, κατά την έναρξη ισχύος τα παρόντος νόµου, για µίσθωση µε
απευθείας σύµβαση δηµόσιας λατοµικής έκτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 386/1976, είναι ισχυρές και για αυτές
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.

Οι συµβάσεις που θα συναφθούν από τον αρµόδιο νοµάρχη δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερης
διάρκειας από τέσσερα χρόνια από την ισχύ του νόµου αυτού.
2. Εκκρεµείς αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης, µέχρι την έναρξη της ισχύος
του νόµου αυτού, θεωρούνται ότι ουδέποτε υποβλήθηκαν.
Άρθρο 33
1. Λατοµεία αδρανών υλικών, που λειτουργούν µε άδεια εκµετάλλευσης, συνεχίζουν τη
λειτουργία τους µέχρι να λήξει η άδειά τους.
Με απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εκτίµηση των αναγκών του
νοµού σε αδρανή υλικά και µε την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί, από το Υπουργείο
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι
δυνατή η συνέχιση λειτουργίας των πιο πάνω λατοµείων µέχρι δύο έτη, κατά ανώτατο όριο,
µετά τη λήξη της άδειας εκµετάλλευσης.
Λατοµεία, που βρίσκονται σε ζώνες ιδιαίτερα µεγάλης ευαισθησίας, διακόπτουν τη
λειτουργία τους µε αιτιολογηµένη απόφαση των αρµόδιων Υπουργών Ενεργείας και Φυσικών
Πόρων, Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και Πολιτισµού και Επιστηµών.
2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύει για τα
λατοµεία που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 8 του παρόντος νόµου και ήδη λειτουργούν µε άδεια εκµετάλλευσης. Για τα
λατοµεία αυτά είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της άδειας εκµετάλλευσης,
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου.
3. ∆ηµόσια ή ιδιωτικά λατοµεία που υπάρχουν σ’ όλη τη χώρα εκτός του νοµού Αττικής, για
τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, µπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία
τους µέχρι δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού µε απόφαση του νοµάρχη,
που εκδίδεται σύµφωνα µε τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου αυτού,
παρατεινοµένης αντίστοιχα της µίσθωσης του δηµόσιου χώρου µε µόνη την απόφαση του
νοµάρχη, που ορίζει νέο µίσθωµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 34
Η τετραετία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 386/1976 θεωρείται
λήξασα από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
Άρθρο 35
Οι ακατέργαστες σχιστολιθικές πλάκες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, υπάγονται
στην κατηγορία των µαρµάρων και έχουν εφαρµογή επ’ αυτών οι διατάξεις του Ν. 669/1977.
Άρθρο 36
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται:
α) Ο Ν. 386/1976 (ΦΕΚ 188 Α΄) πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 14 αυτού.
β) Το Π.∆ 595/1978 (ΦΕΚ 126 Α΄) και
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 17, οι παράγραφοι 2 και
3 του άρθρου 22 και τα άρθρα 45 και 50 του Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241 Α΄), καθώς και µόνο ως
προς τις διατάξεις τους που αναφέρονται στα αδρανή υλικά, τα άρθρα 11, 35 και 44, η
παράγραφος 1 του άρθρου 23, η παράγραφος 1 του άρθρου 18, οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του
άρθρου 38 και η παράγραφος 3 του άρθρου 39, που αναφέρονται στα λατοµεία αδρανών
υλικών του ίδιου νόµου και
δ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 669/1977.

Άρθρο 37
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλοµεν να δηµοσιευθή στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το κείµενο του παρόντος
και να εκτελεσθή ως νόµος του Κράτους.
Αθήνα 4 Απριλίου 1984
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 1984
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