
ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2115/93 
 
Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση 
λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». 
(ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 

Άρθρο 1 
 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1428/1984 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:  
«Στην έννοια των αδρανών υλικών περιλαµβάνονται και οι δοµικοί λίθοι, λαξευτοί ή όχι». 
 

Άρθρο 2 
 
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 1428/1984 προστίθενται τα εξής εδάφια: 
«Συµβάσεις µισθώσεως λατοµείων αδρανών υλικών, που έχουν καταρτισθεί µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως εκµισθωτή και τριών, εξακολουθούν να είναι 
έγκυρες και ισχυρές και µετά την τυχόν αναγνώριση δικαστικώς ή διοικητικώς ως ιδιοκτήτη του 
εδάφους των λατοµείων τρίτου προσώπου. Οι συµβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν µε τους 
ίδιους όρους και συµφωνίες, στη δε θέση του εκµισθωτή ∆ηµοσίου υπεισέρχεται αυτοδικαίως ο 
αναγνωρισθείς τρίτος». 
 

Άρθρο 3 
 
Το άρθρο 3 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:  
“1. Ως λατοµικές περιοχές δύνανται να χαρακτηρισθούν δηµόσιες, δηµοτικές, κοινοτικές ή 
ιδιωτικές εκτάσεις, ως και εκτάσεις που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (ν.π.δ.δ.), 
οι οποίες προσφέρονται, κυρίως από πλευράς ποιότητας πετρωµάτων, µορφολογίας της περιοχής, 
υπάρξεως αποθεµάτων και συνθηκών προσπελάσεως προς αυτές και προς τα καταναλωτικά 
κέντρα, για την εκµετάλλευση λατοµικών ορυκτών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.  
2. Οι λατοµικές περιοχές σε κάθε νοµό καθορίζονται εντός πέντε (5) ετών µε απόφαση του 
αρµόδιου νοµάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα 
από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος, κατόπιν αιτιολογηµένης 
γνώµης του νοµαρχιακού συµβουλίου, που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) 
µηνών, αφότου ζητηθεί 
Η ως άνω επιτροπή δύναται κατ’ εξαίρεση να συγκροτείται από τον αρµόδιο νοµάρχη και κατόπιν 
αιτήσεως ενδιαφεροµένου για τον καθορισµό περιοχής προσφερόµενης ως λατοµικής. Η αίτηση 
πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να συνοδεύεται από παράβολο ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δρχ. 
3. Η επιτροπή, που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, είναι οκταµελής, συγκροτείται 
εντός τριών (3) µηνών από της δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε απόφαση του 
αρµόδιου νοµάρχη και αποτελείται από έναν υπάλληλο βαθµού τουλάχιστον εισηγητή Α: 1) του 
Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ειδικότητας µηχανικού µεταλλείων, 2) της 
∆ιευθύνσεως ∆ασών, 3) της ∆ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ειδικότητας πολιτικού ή 
τοπογράφου ή αρχιτέκτονα µηχανικού, 4) της ∆ιευθύνσεως Εσωτερικών (Τ.Υ.∆.Κ.), ειδικότητας 
τοπογράφου ή πολιτικού µηχανικού, 5) τον αρχαιολόγο προϊστάµενο της αρµόδιας Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, αναπληρούµενο από 
άλλον αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, 6) της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας, 
7) του Ι.Γ.Μ.Ε. ειδικότητας γεωλόγου ή µηχανικού µεταλλείων και 8) έναν εκπρόσωπο των 
Ο.Τ.Α., οριζόµενο από την Τ.Ε.∆.Κ. Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον 



αρµόδιο Υπουργό, της περιπτώσεως 7 από τη ∆ιοίκηση του Ι.Γ.Μ.Ε., αν δε στη Νοµαρχία, δεν 
υπηρετούν υπάλληλοι των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 6, από τον αρµόδιο Υπουργό. 
Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8 των µελών και Προεδρεύεται από 
τον υπάλληλο του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και οι αποφάσεις της 
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του προέδρου. 
Οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο καθορισµός λατοµικών περιοχών ισχύει για πέντε (5) έτη, από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως 
της οικείας αποφάσεως του νοµάρχη, δύναται δε να παραταθεί για µια ακόµη διετία µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατόπιν αιτιολογηµένης προτάσεως του νοµάρχη. 
Εφόσον δεν έχει γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσµιών αυτών, η έκταση 
αποχαρακτηρίζεται µε απόφαση του νοµάρχη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
4. Μέσα στις λατοµικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) µέτρων έξω 
από την οριογραµµή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δηµιουργία 
ανεξάρτητου ρυµοτοµικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος, µε εξαίρεση εκείνα που 
εξυπηρετούν τη λατοµική δραστηριότητα, για τα οποία αποφαίνεται ο αρµόδιος νοµάρχης. 
Η τήρηση της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ανατίθεται στα οικεία 
πολεοδοµικά όργανα του ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
5. Η εκµετάλλευση των λατοµείων αδρανών υλικών εντός των λατοµικών περιοχών 
χαρακτηρίζεται ως δηµοσίας ωφελείας. Στις περιοχές αυτές το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως των 
αδρανών υλικών υπερισχύει κατ’ αρχήν του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως οποιασδήποτε 
κατηγορίας ορυκτών. 
Κατ' εξαίρεση, αν υπάρχουν κοιτάσµατα µεταλλευµάτων ή βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων σε 
σηµαντικές ποσότητες και έχουν ουσιώδη σηµασία για την εθνική οικονοµία, το δικαίωµα 
εκµεταλλεύσεως των ορυκτών αυτών υπερισχύει. Στην περίπτωση αυτήν εκδίδεται απόφαση του 
Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
6. Τα αδρανή υλικά, που εξορύσσονται κατά την εκµετάλλευση οποιασδήποτε κατηγορίας 
ορυκτών, διατίθενται ελεύθερα από τον εκµεταλλευτή, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή 
αναλογικού µισθώµατος στον ιδιοκτήτη της εκτάσεως του χώρου εκµεταλλεύσεως και για όσο 
χρόνο έχει το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως. Το ανωτέρω µίσθωµα ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) στην τιµή πωλήσεως επί δαπέδου των ακατέργαστων υλικών ή πέντε τοις εκατό (5%)  
στην τιµή πωλήσεως επί δαπέδου των επεξεργασµένων υλικών. 
Συµβάσεις αποκοµιδής υλικών, που έχουν καταρτισθεί, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη 
τους”. 

 
Άρθρο 4 

 
Το άρθρο 4 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Για τον καθορισµό των λατοµικών περιοχών η αρµόδια επιτροπή ερευνά τη συνδροµή των 
προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών 
λόγων, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόµου αυτού. 
Απαγορεύεται ο καθορισµός λατοµικών περιοχών σε ακτίνα δύο (2) χιλιοµέτρων από κηρυγµένους 
αρχαιολογικούς χώρους ή προστατευόµενες ζώνες, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και 
εντός του λεκανοπεδίου Αττικής. 
Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή ζητεί την αιτιολογηµένη απλή γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του 
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, η οποία οφείλει να απαντήσει εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας ενός (1) µήνα από τη λήψη του σχετικού εγγράφου. 
2. Μετά τον καθορισµό των λατοµικών περιοχών οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, της ∆ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Τ.Υ.∆.Κ. όταν πρόκειται 



για περιοχές δηµοσίων ή δηµοτικών- κοινοτικών εκτάσεων αντίστοιχα και του Ι.Γ.Μ.Ε. 
προβαίνουν σε: 
α. χωροταξική κατανοµή των λατοµικών χώρων, που βρίσκονται σε λατοµικές περιοχές εντός 
δηµόσιων, δηµοτικών και κοινοτικών εκτάσεων ή εκτάσεων ν.π.δ.δ., 
β. περιγραφή των απαιτούµενων έργων υποδοµής και 
γ. εκτίµηση της δαπάνης εκτελέσεως των έργων αυτών. 
Οι εργασίες των ανωτέρω περιπτώσεων α’, β’ και γ’ ολοκληρώνονται εντός έξι (6) µηνών από τον 
καθορισµό των λατοµικών περιοχών. 
3. Η αντιµετώπιση της δαπάνης των έργων υποδοµής της προηγούµενης παραγράφου 
αναλαµβάνεται από τους µισθωτές των λατοµικών χώρων κατ' αναλογία, που καθορίζεται µε 
απόφαση του νοµάρχη ή του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. 
Προκειµένου περί δηµόσιων λατοµείων, η δαπάνη των έργων υποδοµής συµψηφίζεται µε το 
αναλογικό µίσθωµα». 

 
Άρθρο 5 

 
Το άρθρο 5 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Η εκµίσθωση των λατοµείων αδρανών υλικών, που ανήκουν στην κυριότητα του ∆ηµοσίου, 
γίνεται από το νοµάρχη αποκλειστικά µε πλειοδοτική δηµοπρασία µε ενσφράγιστες προσφορές. 
Ο συναγωνισµός γίνεται επί του παγίου, του αναλογικού µισθώµατος και της ελάχιστης ετήσιας 
παραγωγής. 
Η επιλογή γίνεται µε βάση τη συνολικά καλύτερη προσφορά για το ∆ηµόσιο, η δε διαδικασία για 
την εκµίσθωση αρχίζει υποχρεωτικώς µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή σχετικής 
αιτήσεως. 
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκµίσθωση µε απευθείας σύµβαση δηµόσιων λατοµείων αδρανών 
υλικών, όταν τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση ανατιθέµενου εθνικού ή διανοµαρχιακού 
δηµόσιου έργου, στον ανάδοχο του έργου. 
Η έγκριση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µε την οποία 
ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας µέχρι την αποπεράτωση του έργου και επιβάλλονται οποιεσδήποτε 
υποχρεώσεις για τη λειτουργία του λατοµείου, την προστασία του περιβάλλοντος ή την 
αποκατάσταση του χώρου µετά τη λήξη των εργασιών. 
Απαγορεύεται η διάθεση αδρανών υλικών πέραν από τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 
3. Για τη συµµετοχή στις δηµοπρασίες των λατοµείων της παραγράφου 1 απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής, ποσού ίσου µε το προκύπτον βάσει του καθοριζόµενου από τη διακήρυξη 
ποσοστού επί του προσφερόµενου ετήσιου µισθώµατος, που επιστρέφεται µετά την υπογραφή της 
συµβάσεως. Σε κάθε περίπτωση µισθώσεως, κατατίθενται στον αρµόδιο νοµάρχη εγγυητικές 
επιστολές εκπληρώσεως των όρων της συµβάσεως, που καταπίπτουν προς όφελος του ∆ηµοσίου 
σε περίπτωση µη συµµορφώσεως». 
 

Άρθρο 6 
 
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 
“1. Οι συµβάσεις µισθώσεως του προηγούµενου άρθρου καταρτίζονται µόνο µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο και για διάρκεια είκοσι (20) ετών. 
Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 η χρονική διάρκεια της µισθώσεως 
συνοµολογείται ίση µε τη χρονική διάρκεια εκτελέσεως του συγκεκριµένου έργου. 
2. Η διάρκεια των είκοσι (20) ετών µπορεί να παραταθεί µέχρι δύο (2) πενταετίες. 
Η παράταση χορηγείται µε απόφαση του νοµάρχη, ύστερα από γνωµοδότηση του νοµαρχιακού 
συµβουλίου, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ίδια απόφαση. 
Για την παράταση αυτήν υποβάλλεται από το µισθωτή κατά τη διάρκεια του προτελευταίου έτους 
της µισθώσεως αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην απόφαση της 
παραγράφου 4 του άρθρου 7. 
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και επί των συµβάσεων µισθώσεων, που έχουν κατά την έναρξη ισχύος 



του παρόντος συναφθεί εντός λατοµικών περιοχών”. 
 

Άρθρο 7 
 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
“4. Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκµισθώσεως, 
εκµεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των δηµόσιων λατοµείων. 
Το ποσό, που αποµένει µετά την αφαίρεση από τα πάγια και τα αναλογικά µισθώµατα δηµόσιων 
λατοµείων της δαπάνης των έργων, που συµψηφίζεται µε τα αναλογικά µισθώµατα, διατίθεται στο 
Νοµαρχιακό Ταµείο για εκτέλεση έργων, ύστερα από απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου”. 
 

Άρθρο 8 
 
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 
“2. Η εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών έξω από τις λατοµικές περιοχές επιτρέπεται κατ’ 
εξαίρεση µε απόφαση του νοµάρχη µετά αιτιολογηµένη γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Εάν δεν καταστεί δυνατή µε τη διαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος η δηµιουργία λατοµικής 
περιοχής σε συγκεκριµένη επαρχία ή νήσο. 
β) Εάν περικλείονται πετρώµατα κατάλληλα για την παραγωγή αδρανών υλικών για ειδικές 
χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή τσιµέντου ή άσβεστου ή αντιολισθηρών υλικών ή δοµικών 
λίθων. Η εκµετάλλευση των λατοµείων, που τροφοδοτούν τσιµεντοβιοµηχανίες ή ασβεστοποιίες, 
γίνεται από επιχειρήσεις παραγωγής τσιµέντου ή άσβεστου και συνδέεται άµεσα µε τον τόπο 
λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους. Ειδικότερα για επιχειρήσεις παραγωγής άσβεστου ή 
συνεταιρισµούς ασβεστοποιών, η διάταξη αυτή έχει εφαρµογή, εφόσον οι ποσοτικές ή ποιοτικές 
ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τις λατοµικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατοµεία της 
περιοχής τους. Για τη συνδροµή των εν λόγω προϋποθέσεων µεταξύ των οποίων και των 
ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας. 
Τα ανωτέρω λατοµεία, που τροφοδοτούν τσιµεντοβιοµηχανίες ή ασβεστοποιίες, µπορούν να 
διαθέτουν αδρανή υλικά και σε παρεµφερείς επιχειρήσεις της περιοχής λειτουργίας τους, καθώς 
και την πλεονάζουσα παραγωγή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε την ίδια απόφαση του 
Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 
Το ύψος της πλεονάζουσας παραγωγής καθορίζεται ύστερα από εκτίµηση των αναγκών σε αδρανή 
υλικά εκτελέσεως εντός του νοµού δηµόσιων, δηµοτικών ή κοινοτικών έργων και του ύψους της 
παραγωγής των λειτουργούντων εντός των λατοµικών περιοχών λατοµείων. 
γ) Για την εκτέλεση εθνικών ή διανοµαρχιακών ή ειδικών έργων της παραγράφου 2 του άρθρου 5. 
Για την ίδρυση λατοµείου των ως άνω περιπτώσεων ισχύουν οι περιορισµοί και απαγορεύσεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος. 
3. Πριν από τη µίσθωση ή τη χορήγηση άδειας εκµεταλλεύσεως σε λατοµεία των περιπτώσεων α’, 
β’ και γ’ της προηγούµενης παραγράφου, απαιτείται η κατάθεση από τον ενδιαφερόµενο στον 
αρµόδιο νοµάρχη εγγυητικής επιστολής εκπληρώσεως των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις 
εγκεκριµένες ή θεωρηµένες από τις αρµόδιες, κατά την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσίες, µελέτες 
αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται 
ίσο µε το ποσό που αναφέρεται στις ανωτέρω εγκεκριµένες ή θεωρηµένες µελέτες για τις δαπάνες 
αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος και προσαυξάνεται κατά 40% ανά πενταετία. 
Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του εκµεταλλευτή προς τις άνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από 
τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του παρόντος νόµου κυρώσεις, η εγγυητική επιστολή 
καταπίπτει προς όφελος του ∆ηµοσίου, το δε ποσό διατίθεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Γεωργίας για την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση των λατοµικών χώρων.  
Με τις αποφάσεις των άρθρων 7 και 9 του παρόντος ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής 
αυτής της παραγράφου. 
4. Τα εξορυσσόµενα αδρανή υλικά, που προέρχονται από την εκτέλεση δηµόσιων έργων, 



απαγορεύεται να διατίθενται προς εµπορία από τον ανάδοχο του έργου. Η χρησιµοποίηση των 
υλικών αυτών δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου”. 
 

Άρθρο 9 
 
Η παράγραφος 1, το α’ εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 
1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 
“1. Η εκµετάλλευση των δηµοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατοµείων, καθώς και των 
λατοµείων των ν.π.δ.δ., επιτρέπεται µόνο κατόπιν άδειας εκµεταλλεύσεως, που χορηγεί ο 
νοµάρχης. Για τα δηµόσια λατοµεία η σύµβαση µισθώσεως επέχει θέση άδειας εκµεταλλεύσεως”. 
“2. Η διάρκεια της άδειας εκµεταλλεύσεως των δηµοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατοµείων 
ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και µπορεί να παραταθεί όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
6”. 
“3. Πριν από την υπογραφή της συµβάσεως ή τη χορήγηση άδειας εκµεταλλεύσεως, κατατίθεται η 
πιο πάνω µελέτη εγκεκριµένη από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας 
Και Τεχνολογίας, καθώς και η απόφαση έγκρισης  περιβαλλοντολογικών όρων, που προβλέπεται 
από την Κ.Υ.Α. 69269\5387/ 24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β'), προκειµένου δε περί δασικών εκτάσεων, η 
έγκριση επεµβάσεως, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 
Α’). 
Για την εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών, καθώς και την εντός αυτών ανέγερση και 
λειτουργία µηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιρίων που εξυπηρετούν την εκµετάλλευση, δεν 
απαιτείται η υπό της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α) προβλεπόµενη 
προέγκριση χωροθετήσεως”. 
 

Άρθρο 10 
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1428/1904 αντικαθίσταται ως εξής: 
“1. Απαγορεύεται η εκµίσθωση δηµόσιων λατοµείων ή η χορήγηση άδειας εκµεταλλεύσεως 
δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατοµείων, καθώς και λατοµείων ν.π.δ.δ., αν από την 
εκµετάλλευση αυτών δηµιουργούνται, βάσει και της καθοριζόµενης από την παράγραφο 3 του 
παρόντος διαδικασία: 
α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία των εργαζοµένων, των περιοίκων και των 
διερχοµένων, 
β) βλάβες σε κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία ή ιστορικά µνηµεία ή τουριστικές 
εγκαταστάσεις, 
γ) βλάβες σε έργα δηµόσιας ωφέλειας, 
δ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
∆εν χορηγείται άδεια εκµεταλλεύσεως ούτε εγκρίνεται σύµβαση µισθώσεως οποιουδήποτε 
λατοµείου, αν από την τεχνική µελέτη του άρθρου 9 ήθελε καταδειχθεί, ότι δεν είναι εφικτός ο 
σχεδιασµός ορθολογικής εκµεταλλεύσεως βάσει των προβλεπόµενων από τον εκάστοτε ισχύοντα 
Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών”. 
 

Άρθρο 11 
 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
“1. Ο νοµάρχης µπορεί να ανακαλέσει την άδεια εκµεταλλεύσεως ή γα καταγγείλει τη σύµβαση 
µισθώσεως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου επιθεωρητή µεταλλείων, αν 
δηµιουργούνται κίνδυνοι, που δεν µπορούν µε άλλον τρόπο να αποτραπούν, για την ασφάλεια 
κτισµάτων ή έργων κοινής ωφέλειας, καθώς και για τη ζωή και υγεία των εργαζοµένων ή 
περιοίκων ή διερχοµένων. 
β) Ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη πρόταση µιας από τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες 
της παραγράφου 3 του άρθρου 10, εφόσον κατά τη διάρκεια της εκµεταλλεύσεως προκύψουν 
απαγορευτικοί της λατοµίας λόγοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν κατά το χρόνο της χορηγήσεως της 



άδειας εκµεταλλεύσεως ή της συνοµολογήσεως της συµβάσεως µισθώσεως ή για λόγους που 
αφορούν το δηµόσιο συµφέρον. 
γ) Ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη πρόταση της αρµόδιας, ανάλογα µε την περίπτωση, αρχής ή 
υπηρεσίας λόγω παραβάσεως από τον εκµεταλλευτή των όρων της άδειας εκµεταλλεύσεως ή της 
συµβάσεως µισθώσεως ή της εγκρίσεως περιβαλλοντολογικών όρων. 
Στην περίπτωση αυτήν απαιτείται εισήγηση και βεβαίωση του αρµόδιου επιθεωρητή µεταλλείων, 
ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι από τον παρόντα νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις. 
δ) Μετά από την οριστική ανάκληση της εγκρίσεως επεµβάσεως του ν. 998/1979. 
Πριν από την ανάκληση της άδειας ή καταγγελίας της µισθώσεως, καλείται ο ενδιαφερόµενος από 
το νοµάρχη σε ακρόαση εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της σχετικής 
προσκλήσεως”. 
 

Άρθρο 12 
 
Στο άρθρο 12 του ν. 1428/1984 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
“4. Για την ανέγερση, εντός λατοµείων, κτιρίων, εξαιρέσει των αποθηκών εκρηκτικών υλών και 
καψυλίων, των οποίων η κατασκευή αποτελεί υποχρέωση του εκµεταλλευτή βάσει των διατάξεων 
του εκδιδόµενου κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 26 Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών 
Εργασιών, απαιτείται άδεια που χορηγείται από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή, ύστερα από 
γνώµη του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας”. 
 

Άρθρο 13 
 
Οι παράγραφοι 3 και 4, το α' εδάφιο της παραγράφου 5 και η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του ν. 
1428/1984 αντικαθίστανται ως εξής: 
«3. Κάθε παράβαση από τον εκµεταλλευτή των διατάξεων του Κανονισµού Μεταλλευτικών και 
Λατοµικών Εργασιών, των όρων της άδειας εκµεταλλεύσεως ή της συµβάσεως ή της εγκρίσεως 
περιβαλλοντολογικών όρων ή της εγκρίσεως επεµβάσεως και των εντολών του επιθεωρητή 
µεταλλείων, τιµωρείται µε πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) δραχµές, που επιβάλλεται µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του επιθεωρητή 
µεταλλείων. Με την ίδια διαδικασία επιβάλλονται και τα πρόστιµα, που προβλέπονται από το ν. 
1650/1986».  
“4. Τα πρόστιµα, που προβλέπονται από την προηγούµενη παράγραφο, ως και τα πρόστιµα του 
άρθρου 16 του ν. 1428/1984 αποδίδονται στους οικείους δήµους και κοινότητες, στην περιοχή των 
οποίων βρίσκονται τα λατοµεία και διατίθενται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος µε 
έλεγχο της αρµόδιας υπηρεσίας της νοµαρχίας”. 
“5. Ο επιθεωρητής µεταλλείων, αν διαπιστώσει ότι οι παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
αυτού γίνονται καθ' υποτροπή ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κτισµάτων ή έργων κοινής 
ωφέλειας ή η ζωή και η υγεία των εργαζοµένων, των περιοίκων και των διερχοµένων ή 
διενεργείται ανορθολογική εκµετάλλευση κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε. ή τίθεται 
σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον, όπως η προστασία του προσδιορίζεται από τις υφιστάµενες 
διατάξεις, µπορεί να διατάξει µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφασή του, που κοινοποιείται στον 
εκµεταλλευτή και στην κατά τόπους Αστυνοµική αρχή, την επιβολή περιοριστικών µέτρων στην 
εκµετάλλευση του λατοµείου, ιδίως δε την προσωρινή, ολική ή µερική διακοπή της 
εκµεταλλεύσεως”. 
“6. Οι επιθεωρήσεις µεταλλείων, των οποίων η έδρα και οι αρµοδιότητες καθορίζονται από τα 
π.δ/τα 238/ 1979 (ΦΕΚ 66 Α') και 381/1989 (ΦΕΚ 168 Α'), είναι διανοµαρχιακού επίπεδου 
υπηρεσίες και δεν διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α')”. 
 

Άρθρο 14 
 
Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
“5. Κατά των αποφάσεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε τη 



διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Επί 
των πιο πάνω προσφυγών αποφαίνεται κατ’ ουσίαν ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας µέσα σε τρεις (3) µήνες από την κατάθεση τους”. 
 

Άρθρο 15 
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
“1. Οι εκµεταλλευτές δηµόσιων και ιδιωτικών λατοµείων καθώς και λατοµείων ν.π.δ.δ. αδρανών 
υλικών, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, στην περιοχή των οποίων λειτουργεί το λατοµείο. Το τέλος αυτό ορίζεται σε πέντε 
τοις εκατό (5%) στην τιµή πωλήσεως των λατοµικών προϊόντων επί αυτοκινήτου στο χώρο του 
λατοµείου. Ο προσδιορισµός των ποσοτήτων που πωλούνται γίνεται µε βάση τα τιµολόγια και 
κάθε άλλη πρόσφορη µέθοδο καταµετρήσεως των λατοµικών προϊόντων. 
Στην καταβολή του ως άνω ειδικού τέλους υποχρεούνται εφεξής και αυτοί που ήδη 
εκµεταλλεύονται δηµόσια ή ιδιωτικά λατοµεία, καθώς και λατοµεία ν.π.δ.δ., πλην  των λατοµείων 
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης”. 
 

Άρθρο 16 
 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
2. Όταν για την εξυπηρέτηση της εκµεταλλεύσεως 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 αυτήν, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
της ξένης ιδιοκτησίας, θεωρούµενη ότι συντελείται για λόγους δηµόσιας ωφέλειας. 
Οι εκτάσεις αυτές δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο εξορυκτικής δραστηριότητας. 
Σε κάθε περίπτωση η απαλλοτρίωση γίνεται µε δαπάνες του εκµεταλλευτή και υπέρ του ∆ηµοσίου. 
 

Άρθρο 17 
 
1. Τα εδάφια α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1428/1984 αντικαθίστανται ως 
εξής: 
“2. Η εκµίσθωση λατοµείων αδρανών υλικών των δήµων και κοινοτήτων γίνεται µε πλειοδοτική 
δηµοπρασία µε ενσφράγιστες προσφορές, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1 και 3 
του άρθρου 5 και τη νοµοθεσία που ισχύει για τους δήµους και τις κοινότητες”. 
2. Στο άρθρο 23 του ν. 1428/1984 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 
“5. Επί παρατάσεων µισθώσεως δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατοµείων, καθώς και 
λατοµείων ν.π.δ.δ. αδρανών υλικών έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του β' εδαφίου της 
περιπτώσεως α’ του άρθρου 20 του ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241 A)”. 
 

Άρθρο 18 
 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
“3. Οι διατάξεις του ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’), πλην των άρθρων 2 και 3 και των κατ' 
εφαρµογήν τούτου εκδοθέντων προεδρικών διαταγµάτων, δεν έχουν εφαρµογή στις εργασίες της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου”. 

 
Άρθρο 19 

 
Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
“4. Τα χρηµατικά ποσά, που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει των άρθρων 11 
παράγραφος 6 και 12 παράγραφος 2 του ν. 386/1976 (ΦΕΚ 188 Α) και στο λογαριασµό ΚΑ 
234212/9, εισάγονται ως δηµόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισµό”. 
 



Άρθρο 20 
 
1. Λατοµεία αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατοµικών περιοχών µε άδεια 
εκµεταλλεύσεως ή σύµβαση µισθώσεως ή µε απόφαση της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1 του 
καταργούµενου άρθρου 33 του ν. 1428/1984, εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι να λήξει η άδεια 
τους ή η σύµβαση µισθώσεως. 
2. Σε δηµοτικά, κοινοτικά ή ιδιωτικά λατοµεία, καθώς και λατοµεία ν.π.δ.δ. της προηγούµενης 
παραγράφου, µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, µετά γνώµη του νοµαρχιακού 
συµβουλίου, να παρατείνεται η ισχύς των ως άνω αδειών για πέντε (5) έτη, κάθε φορά, µέχρι 
συµπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ, από το χρόνο χορηγήσεως των αρχικών αδειών µε τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 1428/1984. 
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις µπορεί να χορηγούνται επεκτάσεις των ως άνω αδειών 
σε όµορες δηµοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, εφόσον υφίσταται δικαίωµα 
εκµεταλλεύσεως επί των εκτάσεων αυτών. 
3. Σε δηµόσια λατοµεία της παραγράφου 1 του παρόντος µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου 
νοµάρχη, µετά γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, να παρατείνεται η ισχύς των µισθώσεων για 
πέντε (5) έτη, κάθε φορά, µέχρι συµπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ, από τη σύναψη των 
αρχικών συµβάσεων ή αδειών εκµεταλλεύσεως µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 
6 και 10, καθώς και την απόφαση του άρθρου 7 του ν. 1428/1984. 
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις µπορεί να χορηγούνται επεκτάσεις των ως άνω αδειών 
σε όµορες δηµοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, εφόσον υφίσταται δικαίωµα 
εκµεταλλεύσεως επί των εκτάσεων αυτών. 
4. Εκµεταλλευτές δηµοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατοµείων, καθώς και λατοµείων ν.π.δ.δ., τα 
οποία κατά την έναρξη του ν. 1428/1984 (11.4.1984) λειτουργούσαν µε άδεια εκµεταλλεύσεως και 
των οποίων η λειτουργία δεν απαγορεύτηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1428/1984 
ή των οποίων έχει εγκριθεί η συνέχιση της λειτουργίας µε απόφαση του νοµάρχη και 
εξακολουθούν να λειτουργούν, δύνανται εντός τριών µηνών από της ισχύος του παρόντος να 
ζητήσουν από τον αρµόδιο νοµάρχη τη χορήγηση άδειας εκµεταλλεύσεως στους άνω χώρους και 
όµορους προς αυτούς δηµοτικούς, κοινοτικούς η ιδιωτικούς χώρους, εφόσον έχουν δικαιώµατα 
εκµεταλλεύσεως. 
Η έκδοση της άδειας γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του 
νοµαρχιακού συµβουλίου, για µια πενταετία µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 
και 10 του ν. 1428/1984. Οι ως άνω άδειες µπορεί να παραταθούν µε τις διαδικασίες και τις 
προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων για µια ή και περισσότερες πενταετίες, µέχρι συµπληρώσεως 
τριακονταετίας, το πολύ, από το χρόνο εκδόσεως των αρχικών αδειών. 
Ο εκµεταλλευτής στην περίπτωση αυτήν υποχρεούται σε πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση 
του συνολικού χώρου, που έχει η πρόκειται να εκµεταλλευθεί. 
5. Οι αποδεδειγµένα εκµεταλλευόµενοι δηµόσια λατοµεία αδρανών υλικών, τα οποία κατά την 
έναρξη ισχύος του ν. 1428/1984 λειτουργούσαν µε σύµβαση µισθώσεως ή άδεια εκµεταλλεύσεως, 
η οποία έχει ήδη λήξει, συνεχίζουν τη δραστηριότητα τους στους χώρους αυτούς για µια διετία µε 
κύριο σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε ειδική µελέτη που υποβάλλεται 
εντός τριών (3) µηνών και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µε τη διαδικασία της Κ.Υ.Α. 
69269/5387/24.10.1990. Η λειτουργία των λατοµείων αυτών δύναται να παρατείνεται για µία 
τριετία, το πολύ, µε τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος 
άρθρου. 
Οι εκµεταλλευόµενοι τα ως άνω λατοµεία καταβάλλουν ειδική αποζηµίωση στο ∆ηµόσιο, που 
καθορίζεται µε απόφαση του νοµάρχη, ύστερα από γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, που δεν 
θα είναι µικρότερη του 8% της αξίας των πωλουµένων προϊόντων. 
Η λειτουργία των λατοµείων αυτών δύναται σε κάθε περίπτωση, να απαγορευθεί µε ανάλογη 
εφαρµογή των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984. 
6. Για τα λατοµεία των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 1428/1984. 



7. Ειδικά οι εκµεταλλευόµενοι λατοµεία των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου 
υποχρεούνται στην καταβολή: 
α. των οφειλόµενων βάσει των συµβάσεων µισθώσεως πάγιων και αναλογικών µισθωµάτων, 
β. των από τις κείµενες διατάξεις και για οποιαδήποτε αιτία προβλεπόµενων αποζηµιώσεων για 
αυθαίρετη χρήση, εκµετάλλευση και κάρπωση δηµόσιων εκτάσεων. 
8. Λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου λατοµεία των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου, που δεν θα τύχουν των προβλεπόµενων από τις εν λόγω διατάξεις παρατάσεων 
αδειών ή µισθώσεων αντίστοιχα, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για µια διετία από τη λήξη των 
ισχυουσών αδειών ή µισθώσεων. Η διετία προκειµένου για τα λειτουργούντα λατοµεία της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
Η υπό του προηγούµενου εδαφίου προβλεπόµενη περίοδος των δύο (2) ετών µπορεί να παραταθεί 
για τρία (3) το πολύ έτη, µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, ύστερα από έγκριση του Υπουργού 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, εφόσον 
αποδεδειγµένα εξακολουθεί να συντρέχει µία από τις εξής προϋποθέσεις: 
α. δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισµού λατοµικών περιοχών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν. 1428/1984, 
β. δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατοµικού χώρου, σύµφωνα µε 
ειδική µελέτη, που θα εγκριθεί από τους Υπουργούς Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µε τη διαδικασία της Κ.Υ.Α. 
69269/5387/24.10.1990. 
Για τα λατοµεία του εδαφίου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 
του ν. 1428/1984. 
Η λειτουργία των λατοµείων αυτών δύναται σε κάθε περίπτωση να απαγορευθεί µε ανάλογη 
εφαρµογή των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984. 
9. Σε κάθε περίπτωση τα λατοµεία, του λειτουργούν εντός αρχαιολογικών χώρων, διακόπτουν τη 
λειτουργία τους εντός διετίας µερίµνη της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. 
10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1428/1984 ισχύουν και επί των 
αποφάσεων του νοµάρχη, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 
και 4 του παρόντος άρθρου. 
11. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 1428/1984 έχουν εφαρµογή και επί των 
µισθώσεων, που έχουν συναφθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είχε εκτιµηθεί κατά τη διαδικασία της χωροθετήσεως η 
αναγκαία δαπάνη για την εκτέλεση των έργων υποδοµής, τα προς συµψηφισµό ποσά καθορίζονται 
µε απόφαση του νοµάρχη, µετά γνώµη τριµελούς επιτροπής αρµόδιων υπαλλήλων της νοµαρχίας, 
που συγκροτείται µε απόφαση του. 
Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτών καθορίζονται στην απόφαση 
της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1428/1984. 
 

Άρθρο 21 
 
1. Για την έκδοση των αδειών εκµεταλλεύσεως των λατοµείων σχιστολιθικών πλακών 
ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 669/1977, στις διατάξεις του 
οποίου υπάγονται στο εξής τα λατοµεία αυτά. 
Οι αποδεδειγµένα εκµεταλλευόµενοι µέχρι και την 31/12/91 λατοµεία σχιστολιθικών πλακών 
υποχρεούνται όπως εντός έτους ζητήσουν τη χορήγηση της υπό του προηγούµενου εδαφίου 
προβλεπόµενης άδειας. 
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 4 του άρθρου 2, της 
παραγράφου 3 του άρθρου 8, της παραγράφου 3 του άρθρου 9, της παραγράφου 1 του άρθρου 10, 
του άρθρου 11, του άρθρου 12, της παραγράφου 5 του άρθρου 15, του άρθρου 16, των 
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 17 και του γ’ εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 
1428/1984 έχουν εφαρµογή και επί των λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρου. Στην 
περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 11 του ν. 1428/1984 οι αρµοδιότητες του νοµάρχη ασκούνται 
από τον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 



3. Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 669/1977 αντικαθίστανται ως 
εξής: 
“γ. Εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται στον Κ.Μ.Λ.Ε.. 
Η µελέτη αυτή υπογράφεται από διπλωµατούχο µηχανικό µεταλλείων και συνυπογράφεται ως 
προς τα γεωλογικά στοιχεία καθώς και το κεφάλαιο ερευνητικών εργασιών από πτυχιούχο 
γεωλόγο. 
“δ. Έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 
69269/5387/24.10.90”. 
4. Το δ’ εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 669/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 
δ. Προκείµενου για δασικές εκτάσεις, απαιτείται η κατ' αρχήν γνώµη της ∆ασικής Υπηρεσίας, για 
τη µίσθωση δηµόσιου λατοµικού χώρου, τη χορήγηση συναινέσεως για τη διενέργεια ερευνητικών 
εργασιών ή τη χορήγηση άδειας εκµεταλλεύσεως. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκτέλεση 
εργασιών σε δάση ή δασικές εκτάσεις πριν από την έκδοση της εγκρίσεως επεµβάσεως του ν. 
998/1979”. 
5. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 669/1977 αντικαθίσταται ως εξής:  
“Επί της αιτήσεως αποφαίνεται το αρµόδιο όργανο εντός έξι (6) µηνών από της διαβιβάσεως της 
από το νοµάρχη και την υποβολή των δικαιολογητικών, πού προβλέπονται από τις περιπτώσεις γ΄ 
και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 669/1977”. 
6. Η απόφαση για τη χορήγηση ή µη της κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 
669/1977 προβλεπόµενης συναινέσεως εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών 
από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, που πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή απαράδεκτου από 
τα σχεδιαγράµµατα και σκαριφήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 669/1977, µετά από 
έρευνα για τη συνδροµή ή όχι απαγορευτικών λόγων, µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4 του ν. 669/1977. 
Για τη χορήγηση της κατά τα ως άνω συναινέσεως απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ. νια την εκπλήρωση των όρων της χορηγούµενης 
συναινέσεως, που καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου σε περίπτωση µη συµµορφώσεως. Την εγγυητική 
αυτήν επιστολή υποχρεώνονται να καταθέσουν, προ της χορηγήσεως συναινέσεως, τα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, των οποίων εκκρεµούν σχετικές αιτήσεις ή προ της χορηγήσεως ετήσιας 
παρατάσεως. 
7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία οι µισθώσεις της παραγράφου 1 µπορεί να 
παρατείνονται για µια ακόµη πενταετία». 
8. Κατάτµηση χώρου, για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια εκµεταλλεύσεως σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 669/1977 ή του ν. 1428/1984, δεν είναι επιτρεπτή. 
9. Το παράβολο που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 285/1979 ορίζεται στο 
ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών, πρέπει δε να υποβληθεί και για τις εκκρεµείς 
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αιτήσεις. 
10. Το πενήντα τοις εκατό (50%) των πάγιων και αναλογικών µισθωµάτων των δηµόσιων 
λατοµείων µαρµάρου και βιοµηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν τα λατοµεία. Η διαδικασία και οι 
λεπτοµέρειες καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας. 
11. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναπροσαρµόζεται ανά 
τριετία το ύψος των υπό των διατάξεων του ν. 1428/1984 και του ν. 669/1977 προβλεπόµενων 
ποσών νια πρόστιµα, εγγυητικές επιστολές, παράβολα κ.λπ., µε προσαύξηση από 20% µέχρι 30%. 
 

Άρθρο 22 
 
Απαγορεύεται η µεταφορά εκτός του λατοµικού χώρου λατοµικών προϊόντων µε φορτηγά 
οχήµατα, όταν δεν καλύπτεται το φορτίο τους µε ειδικό κάλυµµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 
1903/1990 (ΦEK 142 Α’). Η παράβαση της ανωτέρω διατάξεως τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως 
και επιβολή χρηµατικού προστίµου από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) µέχρι δύο εκατοµµύρια 
(2.000.000) δραχµές και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο τριπλασιάζεται. 



Σε εκµεταλλευτές λατοµείων αδρανών υλικών, που επιτρέπουν τη µεταφορά κατά παράβαση της 
ως άνω διατάξεως, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του ν. 1428/1984. 
 

Άρθρο 23 
 
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, µπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείµενο οι διατάξεις της ισχύουσας περί 
λατοµείων αδρανών υλικών νοµοθεσίας. Επιτρέπεται η µεταβολή της σειράς και αριθµήσεως των 
άρθρων, παραγράφων και εδαφίων. 
 

Άρθρο 24 
 
Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται: 
1. Το α΄ και β' εδάφιο της παραγράφου 2 και το β' εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 
669/1977. 
2. Το άρθρο 6 του ν. 669/1977. 
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του ν. 669/1977. 
4. Το άρθρο 13 του ν. 669/1977. 
5. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 669/1977.  
6. Το άρθρο 16 του ν. 669/1977. 
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 1428/1984. 
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ν. 1428/1984. 
9. Τα άρθρα 21 και 24 του ν. 1428/1984. 
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 1428/1984. 
11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 1428/1984. 
12. Τα άρθρα 33 και 35 του ν. 1428/1984. 
 

Άρθρο 25 
 
1. Το άρθρο 16 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
«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 ένα εκατοµµύριο (1.000.000) έως 
δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) δραχµές που επιβάλλεται µε απόφαση του Επιθεωρητή 
Μεταλλείων. Σε περίπτωση υποτροπής η αρµόδια Αστυνοµική αρχή προβαίνει: 
α. στη σφράγιση των µόνιµων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατοµείου ύστερα από 
σχετική απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, 
β. στην κατάσχεση του κινητού εξοπλισµού του λατοµείου και των παρανόµως παραγόµενων ή 
µεταφερόµενων προϊόντων». 
2. Καταργείται το άρθρο 11 του ν. 669/1977. 
 

Άρθρο 26 
 
1. Λατοµικές περιοχές, που έχουν καθορισθεί µε βάση τις διατάξεις του ν. 386/1976 και του ν. 
1428/1984, εφόσον δεν ενεργοποιηθούν µέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, αποχαρακτηρίζονται µε απόφαση του νοµάρχη, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
2. Λατοµικές περιοχές ενεργοποιούµενες εντός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση προθεσµιών 
δεν υπόκεινται σε χρονικούς περιορισµούς ως προς τη διάρκεια ισχύος του χαρακτηρισµού τους. 
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ισχύουν και στις περιπτώσεις α' και β' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 8. 
4. Οι εγγυητικές επιστολές και τα παράβολα που προβλέπονται αντίστοιχα από το β’ εδάφιο της 
παραγράφου 6 και την παράγραφο 9 του άρθρου 21 πρέπει να κατατεθούν µε ποινή ακυρότητας 



των εκκρεµών αιτήσεων, µέσα σε ένα µήνα από την επίδοση σχετικής εγγράφου προσκλήσεως του 
νοµάρχη. 
 

Άρθρο 27 
 
Μετά το άρθρο 20 του ν. 2052/1992 «Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές 
ρυθµίσεις», προστίθεται άρθρο 20α, ως εξής: 

 
«Άρθρο 20Α 

Στις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν υπάγονται οι πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, που θα γίνουν 
από τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (∆.ΕΠ.Α.), για την απόκτηση από αυτήν ακινήτων για την 
κατασκευή, µεταφορά και λειτουργία του έργου του φυσικού αερίου». 
 

Άρθρο 28 
 
Στο άρθρο τέταρτο του ν. 1956/1991 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 
«3. Για την εκτέλεση των έργων του συστήµατος της µεταφοράς και αποθήκευσης του φυσικού 
αερίου ως και των συναφών εγκαταστάσεων και µέχρι την ολοκλήρωση τους, το διοικητικό 
συµβούλιο της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (∆.ΕΠ.Α.) Α.Ε. µπορεί να αναθέτει συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες, περιλαµβανοµένων και των αρµοδιοτήτων διοίκησης των παραπάνω έργων ολικά ή 
µερικά σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία θα ασκούν τις αρµοδιότητες 
και θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα προσδιορίζονται εκάστοτε στις σχετικές αποφάσεις του 
διοικητικού συµβουλίου της ∆.ΕΠ.Α.  
Η ανάθεση γίνεται µε συµβάσεις που συνάπτονται από το ∆.Σ. της ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.» 
 

Άρθρο 29 
 
Στο ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της «∆ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου» προστίθεται Άρθρο 9ο, 
που έχει ως εξής: 

 
«Άρθρο 9ο 

1. Για κάθε έργο µεταφοράς, αποθήκευσης, µέτρησης και διανοµής του φυσικού αερίου, που 
περιλαµβάνει ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και έργα πολιτικού µηχανικού, του οποίου η 
ανέγερση ή επέκταση εµπίπτει στην αρµοδιότητα της ∆.ΕΠ.Α., µπορούν ο Υπουργός Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων να 
καθορίζουν, µε απόφαση τους, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από 
πρόταση του ∆.Σ. της ∆.ΕΠ.Α., τους πολεοδοµικούς και κτιριοδοµικούς όρους, κατά παρέκκλιση 
από κάθε κείµενη διάταξη. 
2. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω έργων µπορεί ο Υπουργός Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, µε αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, 
κατά παρέκκλιση από κάθε κείµενη διάταξη». 
 

Άρθρο 30 
 
1. Η υπό της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’) προβλεπόµενη προθεσµία για τη 
διεξαγωγή των εκλογών στα Επιµελητήρια παρατείνεται µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 1993. 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1712/1987 (ΦΕΚ 115 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«2. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου µπορεί να παρατείνονται µέχρι του τριπλασίου οι 
προθεσµίες, που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 του νόµου αυτού». 
 

Άρθρο 31 
 



Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της διοίκησης του 
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 6 
του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α'), µετατίθεται για την 11-6-1993.  
Η θητεία των οργάνων διοίκησης του ΓΕΩΤ. Ε.Ε. και οι σχετικές µε τη διεξαγωγή των εκλογών 
προθεσµίες παρατείνονται ανάλογα. 
 

Άρθρο 32 
 
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«4. Το ∆.Σ. αποφασίζει για τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση του Κέντρου. Η εκτέλεση των 
αποφάσεών του γίνεται από το διευθυντή του Κέντρου. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος ή 
έλλειψης αυτού η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθεται µε απόφαση του ∆.Σ. στον αντιπρόεδρό 
του. Στις αρµοδιότητες του ∆.Σ. ανήκουν ιδίως: 
α) Η εκτέλεση των αποφάσεων των επιτροπών πρόσληψης, προαγωγής και κρίσης των ερευνητών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1514/1985. 
β) Η έγκριση ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου και σύµφωνη γνώµη του 
Επιστηµονικού Συµβουλίου, του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράµµατος και του 
αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισµού. 
γ) Η έγκριση ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου και σύµφωνη γνώµη του 
Επιστηµονικού Συµβουλίου, του απολογισµού και του ισολογισµού του Κέντρου. 
δ) Η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στο προσωπικό του Κέντρου σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
ε) Κάθε άλλη αρµοδιότητα σχετική µε τη διοίκηση του Κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο 
όργανο. Με απόφασή του το ∆.Σ. µπορεί να µεταβιβάζει στο διευθυντή του Κέντρου τις 
αρµοδιότητες του.» 
2. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
«Στο Επιστηµονικό Συµβούλιο µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου και ο διευθυντής του Κέντρου. Το 
Επιστηµονικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις µια φορά το µήνα και σε έκτακτες 
συνεδριάσεις, όταν το ζητήσει ο πρόεδρος του ή η απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ή ο 
Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ο διευθυντής του Κέντρου φροντίζει για τη 
γραµµατειακή υποστήριξη του Επιστηµονικού Συµβουλίου.» 
3. Οι διατάξεις υπό στοιχεία α’ και β’ της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίστανται 
ως ακολούθως: 
«α) Γνωµοδοτεί ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου για το ετήσιο αναπτυξιακό 
πρόγραµµα του Κέντρου και τον ετήσιο προϋπολογισµό του Κέντρου. Η γνωµάτευση αυτή είναι 
για το ∆.Σ. δεσµευτική. Παρακολουθεί την υλοποίηση τους και υποβάλλει τη σχετική γνώµη και 
κριτική στον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σε περίπτωση που η εκτέλεση 
συγκεκριµένων προγραµµάτων δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κρίνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση 
του αρχικού στόχου, δύναται να τροποποιεί το εγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα του Κέντρου, 
Ινστιτούτου, καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισµούς. Για τον σκοπό αυτόν το ∆.Σ. είναι 
υποχρεωµένο να θέτει στη διάθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου τα στοιχεία που το τελευταίο 
κρίνει απαραίτητα. 
β) Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του ∆.Σ. τον απολογισµό και ισολογισµό του Κέντρου και 
αποτιµά το ερευνητικό έργο του Κέντρου σε συσχετισµό µε την πολιτική επιστηµονικής έρευνας 
και τεχνολογίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.» 
4. Η διάταξη υπό στοιχείο ε’ της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 καταργείται και η διάταξη 
υπό στοιχείο στ' αριθµείται ως ε’. 
 

Άρθρο 33 
 
Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής 
έρευνας» αντικαθίσταται ως εξής: 



«4. Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µετά από πρόταση του 
Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Έρευνας, διορίζονται τα µέλη των ειδικών επιτροπών κρίσης 
των παραγράφων 1 και 2, που θα καλύπτουν όλες τις επιστηµονικές περιοχές των πιο πάνω 
ερευνητικών φορέων. Με την ίδια απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, ορίζεται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της επιτροπής. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται 
η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.11 του άρθρου 28 του ν. 1733/1987. 
Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρµόζονται για: 
α. Το επιστηµονικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» 
(Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆») που κατατάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου µε αίτησή του σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 
1733/1997. 
β. Το επιστηµονικό προσωπικό των εποπτευόµενων από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ερευνητικών φορέων, που 
υπηρετούσε κατά τη δηµοσίευση του ν. 1514/1985 και συνεχίζει να υπηρετεί µέχρι της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου στους ίδιους ερευνητικούς φορείς και είχε τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, αλλά δεν είχε κάνει χρήση του δικαιώµατος για ένταξη σε ερευνητικές 
βαθµίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1514/1985, ή είχε υποβάλει αίτηση, αλλά 
για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεως. 
γ. Τους ερευνητές οι οποίοι εντάχθηκαν σε βαθµίδες κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 
1514/1985 αλλά προσέφυγαν µε αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των επιτροπών κρίσεως 
που τους ενέταξαν και δικαιώθηκαν από το ∆ιοικητικό Εφετείο. 
Το πιο πάνω προσωπικό µπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη στις βαθµίδες ερευνητικών - 
ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
Στα κριτήρια ένταξης του πιο πάνω προσωπικού όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 15 παρ. 2 
και άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 1514/ 1985 θα συµπεριληφθεί και η τεκµηριωµένη συµβολή ενός 
εκάστοτε των ανωτέρω στην ανάπτυξη του ερευνητικού φορέα στον οποίο υπηρετεί». 
 

Άρθρο 34 
 
Σε περίπτωση αµφισβητήσεως εκ µέρους του ∆ηµοσίου της κυριότητας εκτάσεων, στις οποίες 
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1428/1984 γινόταν εκµετάλλευση σχιστολιθικών πλακών η οποία 
και συνεχίζεται, οι φερόµενοι ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών οφείλουν εντός 3µήνου από της 
ισχύος του παρόντος να υποβάλουν αίτηση αναγνωρίσεως στο συµβούλιο επιλύσεως 
ιδιοκτησιακών διαφορών. Μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως του ως άνω οργάνου οι 
εκµεταλλευόµενοι τα λατοµεία αυτά συνεχίζουν την εκµετάλλευση χωρίς να υπόκεινται στις 
κυρώσεις του άρθρου 16 του ν. 1428/1984. Η λειτουργία των λατοµείων αυτών µπορεί να 
απαγορευθεί µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984. 
 

Άρθρο 35 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση 
του ως Νόµου του Κράτους. 
 

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1993 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ THΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ         
Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΙΩ. ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 



ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤ. ΜΑΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 
 

 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥ∆Α-ΜΠΕΝΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ     
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΘΕΟ∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ         

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
BAΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1993 
 
Η ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥ∆Α-ΜΠΕΝΑΚΗ 
 
 
 


