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Νόκνο ……/2017 Πεξί Λαηνκείωλ 

 

Άξζξν 1 

Πεδίν Δθαξκνγήο- Οξηζκνί  

1.Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

ιαηνκηθψλ νξπθηψλ. 

2.Λαηνκηθά νξπθηά νλνκάδνληαη ηα νξπθηά, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κεηαιιεπκάησλ ή κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθα (λ.δ. 

210/1973, ΦΔΚ  277 Α’). 

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα ιαηνκηθά νξπθηά δηαθξίλνληαη ζηηο 

θαησηέξσ θαηεγνξίεο: 

α. Μάξκαξα θαη θπζηθνί ιίζνη 

ηελ θαηεγνξία ησλ καξκάξσλ αλήθνπλ δηάθνξα πεηξψκαηα, πνηθίισλ ρξσκάησλ, 

εμνξπζζφκελα ζε φγθνπο, επηδεθηηθά θνπήο ζε πιάθεο, ιείαλζεο θαη ζηίιβσζεο, θαζψο θαη ν 

πσξφιηζνο, ην αιάβαζηξν θαη ν φλπραο. 

ηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθψλ ιίζσλ αλήθνπλ νη ιαμεπηνί δνκηθνί ιίζνη, νη ζρηζηνιηζηθέο θαη 

αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο θαη ηα δηαθνζκεηηθά πεηξψκαηα.  

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ επίζεο ζπιιεθηηθά νξπθηά φπσο ραιαδίαο, αράηεο, ακέζπζηνο, 

ραιθεδφληνο, νπάιηνο, μπινπάιηνο αζβεζηίηεο, γθαηηίηεο, καιαρίηεο, αδνπξίηεο, ηκήκαηα 

απνιηζσκαηνθφξσλ νξηδφλησλ ή/θαη απνιηζψκαηα, πιηθά νξγαληθήο πξνειεχζεσο, ιίζνη 

ρξσκαηηζηνί ή/θαη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζηελ ιηζνγξαθία, νη νπνίνη εμνξχζζνληαη ρεηξσλαθηηθά ζε 

κηθξέο πνζφηεηεο θαη κέγεζνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη  απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο, 

επηδεηθηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο  ζθνπνχο. 

β. Αδξαλή πιηθά 

ηελ θαηεγνξία ησλ αδξαλψλ πιηθψλ αλήθνπλ ηα πιηθά δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ, πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ εμφξπμε θαη ζξαχζε πεηξσκάησλ ή ηελ απφιεςε θπζηθψλ απνζέζεσλ ζξαπζκάησλ ηνπο 

θαη είλαη θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο έρνπλ ή κεηά απφ ζξαχζε ή ιεηνηξίβεζε ή 

ηαμηλφκεζε γηα ηελ παξαζθεπή ζθπξνδεκάησλ ή θνληακάησλ ή κε κνξθή ζθχξσλ ή 

κεγαιχηεξσλ ηεκαρίσλ ζηελ νδνπνηία ή ινηπά ηερληθά έξγα ή νηθνδνκέο, θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εμφξπμε αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή αζβέζηνπ ή πδξαπιηθψλ θνληψλ ή ζπιιηπαζκάησλ κεηαιινπξγίαο. 

ηελ θαηεγνξία ησλ αδξαλψλ πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε καξκαξφζθνλε θαη ε 

καξκαξνςεθίδα φηαλ εμνξχζζνληαη απφ ιαηνκηθνχο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο, παξά ην γεγνλφο φηη 

ην πεξηθιεηφκελν πέηξσκα είλαη επηδεθηηθφ θνπήο ζε πιάθεο, ιείαλζεο θαη ζηίιβσζεο, εληνχηνηο 

δελ κπνξνχλ λα εμνξπρζνχλ κάξκαξα ζε φγθνπο ιφγσ ηεθηνληζκνχ ηνπ πεηξψκαηνο. 

Γελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο αδξαλή πιηθά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ 

επεμεξγαζία θαη αλαθχθισζε απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) 

ή «ηερλεηά» αδξαλή, ηα νπνία παξάγνληαη απφ βηνκεραληθή επεμεξγαζία απνβιήησλ, 

παξαπξντφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ. 

γ. Βηνκεραληθά νξπθηά 
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ηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ αλήθνπλ φζα ιαηνκηθά νξπθηά δελ ππάγνληαη ζηηο 

θαηεγνξίεο α θαη β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη ηδίσο ν θανιίλεο, ν κπεληνλίηεο, ε θηκσιία, ν 

γχςνο, ν πεξιίηεο, ε θίζζεξηο, ε ζεξατθή γε, ν ραιαδίαο, ε ραιαδηαθή άκκνο, νη πνδνιάλεο, νη 

δεφιηζνη, θαζψο θαη νη άξγηινη θαη κάξγεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία. 

4. Γηα θάζε ακθηβνιία ή ακθηζβήηεζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ ππαγσγή νξπθηνχ ή πεηξψκαηνο ζε 

θαηεγνξία, θαηά ην ζηάδην έγθξηζεο ηεο ηερληθήο κειέηεο απνθαίλεηαη ν Τπνπξγφο 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (Ι.Γ.Μ.Δ.), ην νπνίν ζπλεθηηκά θαη ηε ρξήζε, γηα ηελ 

νπνία ην νξπθηφ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί ηεο αμίαο ησλ πσινπκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ιαηνκείνπ. 

5. Λαηνκηθνί ρψξνη ή ιαηνκεία είλαη νη εληαίνη ρψξνη γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ρνξεγεζεί ή/θαη 

βξίζθνληαη ζε ηζρχ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία εγθξίζεηο – γλσζηνπνηήζεηο: α) 

δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ή β) εθκεηάιιεπζεο, ιαηνκηθψλ νξπθηψλ. 

Ωο δεκφζηα ιαηνκεία λννχληαη νη ιαηνκηθνί ρψξνη επί δεκνζίσλ εθηάζεσλ ελψ ηδησηηθά ή 

δεκνηηθά ιαηνκεία λννχληαη νη ιαηνκηθνί ρψξνη επί ηδησηηθψλ ή δεκνηηθψλ εθηάζεσλ αληίζηνηρα. 

6. Λαηνκηθέο πεξηνρέο είλαη νη εθηάζεηο εληφο ησλ νπνίσλ ρσξνζεηνχληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

ιαηνκηθνί ρψξνη εθκεηάιιεπζεο αδξαλψλ πιηθψλ θαη νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

θαη ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 6. ηελ έλλνηα ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη ζέζεηο ζπγθέληξσζεο ιαηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ ηνπ λ.1515/1985 (Α’18) 

γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο. 

7. Πάγηα κηζζψκαηα λννχληαη εθείλα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο θαη ην χςνο ηνπο είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή 

παξαπξντφλησλ ηνπ ιαηνκείνπ. Αλαινγηθά κηζζψκαηα λννχληαη εθείλα πνπ θαηαβάιινληαη κεηά 

ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ιαηνκείνπ θαη ζπλαξηψληαη κε ην κέγεζνο 

παξαγσγήο απηνχ. 

8. Γελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ νη ακκνιεςίεο θπζηθψλ απνζέζεσλ 

ζξαπζκάησλ, απφ ηηο θνίηεο θαη εθβνιέο πνηακψλ, ρεηκάξξσλ θαη απφ ηηο ζαιάζζηεο θαη ιηκλαίεο 

αθηέο, αιιά ηα ζπλαθή κε απηέο ζέκαηα ξπζκίδνληαη απφ ηνλ εηδηθφ πξνο ηνχην Α.Ν. 1219/38 

(ΦΔΚ 191 η. Α'). 

 

Άξζξν 2 

Γηθαίωκα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο 

1. Σν δηθαίσκα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιαηνκηθψλ νξπθηψλ αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο 

εδαθηθήο έθηαζεο, κέζα ζηελ νπνία ππάξρνπλ ή ζ' εθείλνλ ζηνλ νπνίν ν ηδηνθηήηεο παξαρψξεζε 

ην δηθαίσκα απηφ. 

Σν δηθαίσκα ηεο εθκεηάιιεπζεο επεθηείλεηαη ζε φια ηα παξαγφκελα ππνπξντφληα, θαζψο θαη 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ θαηά ηε δηαρείξηζή ηνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εμφξπμε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ιαηνκηθψλ νξπθηψλ. 

2. Η παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ 

εθηάζεσλ απνδεηθλχεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κίζζσζεο ηεο έθηαζεο, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, φπσο λφκηκνη ηίηινη ηδηνθηεζίαο, πηζηνπνηεηηθά 

κεηαγξαθήο ζην νηθείν ππνζεθνθπιαθείν, θαζψο θαη απφ πξφζθαην ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα 
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θαηάιιειεο θιίκαθαο. Σν ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεη νξηδνληηνγξαθηθά θαη 

πςνκεηξηθά ηα φξηα ηεο έθηαζεο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ αλάγιπθνπ εληφο θαη εθηφο απηήο, 

εμαξηεκέλα απφ ην Δζληθφ Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο 

1987 (Δ.Γ..Α. '87) κε πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο φπσο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

3. Η παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο ζηηο πεξηπηψζεηο εθηάζεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ 

απνδεηθλχεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ελψ ηνπ δηθαηψκαηνο 

εθκεηάιιεπζεο απηψλ ησλ εθηάζεσλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κίζζσζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 12.  

4. Η παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο ζηηο πεξηπηψζεηο  εθηάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ 

απνδεηθλχεηαη κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ελψ ε 

παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο απηψλ ησλ εθηάζεσλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 

κίζζσζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11.  

ε φιεο ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα φξηα ηνπ 

ιαηνκηθνχ ρψξνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ζρεδηαγξάκκαηνο ηεο παξ. 2. 

5. Σν δηθαίσκα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιαηνκηθψλ νξπθηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε 

δεκφζηεο δαζηθνχ ελ γέλεη ραξαθηήξα εθηάζεηο ή δεκφζηεο ρνξηνιηβαδηθέο, αλήθεη ζην Γεκφζην.  

Οη δηεθδηθνχληεο δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο επί ησλ πην πάλσ εθηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ θαη νη εθηάζεηο απηέο ζεσξνχληαη δεκφζηεο κέρξη ηελ επίιπζε ηνπ 

ηδηνθηεζηαθνχ ηνπο θαζεζηψηνο. Μέρξη ηελ επίιπζε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο απνδίδνληαη ζην Γεκφζην ηα νθεηιφκελα κηζζψκαηα θαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηε 

δαζηθή λνκνζεζία αληάιιαγκα ρξήζεο, θαη ηεξνχληαη νη ινηπέο απνξξένπζεο απφ ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο ππνρξεψζεηο.  

ε πεξίπησζε αλαγλψξηζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ ππέξ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ηα θαηαβιεζέληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κηζζψκαηα επηζηξέθνληαη ζηνλ ηδηνθηήηε, σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα. Δπίζεο επηζηξέθεηαη ην αληάιιαγκα ρξήζεο θαηά πνζνζηφ 20% 

ιφγσ ηεο δηαθνξάο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ απφ ηε ρξήζε δεκφζηαο δαζηθήο έθηαζεο, ζε ζρέζε κε 

ηε ρξήζε αληίζηνηρεο ηδησηηθήο. 

6. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαθαηερφκελσλ δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεσλ, νη νπνίεο αλήθνπλ θαηά 

πιήξεο δηθαίσκα θπξηφηεηαο ζην Γεκφζην, ν δηαθάηνρνο δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε. 

7. πκβάζεηο κίζζσζεο ιαηνκείσλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη έγθπξεο θαη ηζρπξέο θαη κεηά ηελ 

ηπρφλ αλαγλψξηζε δηνηθεηηθψο ή δηθαζηηθψο σο ηδηνθηήηε ηνπ εδάθνπο ησλ ιαηνκείσλ ηξίηνπ 

πξνζψπνπ. Οη ζπκβάζεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο, 

ζηε ζέζε δε ηνπ εθκηζζσηή ππεηζέξρεηαη ν αλαγλσξηζζείο ηξίηνο. 

8. Η δηαρείξηζε ησλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ ην Γεκφζην είλαη εμ αδηαηξέηνπ 

ζπληδηνθηήηεο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 50%, αζθείηαη απφ ην Γεκφζην, ην νπνίν απνδίδεη 

ζηνπο ινηπνχο ζπληδηνθηήηεο ην κεξίδην απφ ηα εηζπξαηηφκελα κηζζψκαηα, πνπ ηνπο αλαινγεί, 

θαηά ην επί ηνηο εθαηφ πνζνζηφ, ελφο έθαζηνπ εμ’ απηψλ. Αλαιφγσο, δελ απαηηείηαη ζχκθσλε 

γλψκε ηεο κεηνςεθίαο ησλ ηδησηψλ ζε πεξηπηψζεηο ζπληδηνθηεηψλ εμ’αδηαηξέηνπ κε ην Γεκφζην 

εθηάζεσλ, γηα ηελ έξεπλα ιαηνκείσλ. 
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9. Αξκφδηνο γηα ηελ εθκίζζσζε ιαηνκείσλ εληφο εθηάζεσλ ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε αλήθεη ζην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, είλαη ν πληνληζηήο ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο φπνπ επξίζθεηαη ην αθίλεην θαη εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη 

δηαηάμεηο ηεο ιαηνκηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Άξζξν 3 

Δθκίζζωζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο– 

Πάγηα θαη Αλαινγηθά Μηζζώκαηα 

1. πκβάζεηο κίζζσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ, θαη ηδησηηθψλ 

ιαηνκείσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο νξπθηψλ θαηαξηίδνληαη εγθχξσο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

έγγξαθν ζπλνδεπφκελν απφ ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα θαη ζπλνκνινγνχληαη γηα δηάξθεηα 

είθνζη (20) εηψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

Δηδηθά γηα ηα ιαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ  ηεο 

πεξίπησζεο γ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 10, θαζψο θαη γηα  ηα ιαηνκεία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 9, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν εμφξπμεο 

ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο πιηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζπλ ην επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ. Καηά ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο 

απνθαηάζηαζεο δελ επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα εμνξπθηηθψλ εξγαζηψλ. 

2. Η δηάξθεηα ησλ είθνζη (20) εηψλ ησλ σο άλσ ζπκβάζεσλ γηα δεκφζηα θαη δεκνηηθά ιαηνκεία 

κπνξεί λα παξαηείλεηαη, δηκεξψο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα κηα αθφκε εηθνζαεηία, 

εθφζνλ ν κηζζσηήο έρεη εθπιεξψζεη φινπο ηνπο φξνπο ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρψξνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εάλ δελ ηεξνχληαη 

νη φξνη απηήο. 

Δηδηθά γηα ηα ηδησηηθά ιαηνκεία, ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη κνλνκεξψο απφ ηνλ κηζζσηή κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

3. Γηα ηα ιαηνκεία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 σλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ζηα νπνία 

πθίζηαληαη αθφκε εθκεηαιιεχζηκα θνηηάζκαηα, ε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο 

κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαη πέξαλ ησλ ζαξάληα (40) εηψλ αλά δεθαεηία, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 25 θαη αλάινγε εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνπκέλεο 

παξαγξάθνπ, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε κέγηζηε δπλαηή απφιεςε ησλ θνηηαζκάησλ ησλ ππφ 

εθκεηάιιεπζε νξπθηψλ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε εγθεθξηκέλε ζρεηηθή ηερληθή κειέηε θαη ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ εβδνκήληα (70) 

εηψλ, ζπλνιηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο. 

4.Ο κηζζσηήο δεκνζίνπ, δεκνηηθνχ θαη ηδησηηθνχ ιαηνκείνπ ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή 

εηήζηνπ κηζζψκαηνο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ. Σν κίζζσκα αλαιχεηαη ζε πάγην θαη αλαινγηθφ. Η 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ παγίνπ κηζζψκαηνο πθίζηαηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 

ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, ελψ ε αληίζηνηρε ππνρξέσζε γηα ην αλαινγηθφ κίζζσκα απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ιαηνκηθψλ νξπθηψλ, 

πιελ ηεο θαηεγνξίαο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ, ην εηήζην πάγην κίζζσκα ζπκςεθίδεηαη κε ην 

αληίζηνηρν εηήζην αλαινγηθφ κίζζσκα ηεο ίδηαο δσδεθάκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Γηα ηηο 

θαηεγνξίεο ιαηνκηθψλ νξπθηψλ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ζπκςεθηζκφο ηνπ παγίνπ θαη αλαινγηθνχ 
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κηζζψκαηνο, εθφζνλ ην πάγην κίζζσκα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ αλαινγηθνχ, ηφηε ε 

ππνρξέσζε ηνπ εθκεηαιιεπηή εμαληιείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ παγίνπ κηζζψκαηνο. Δπηζηξνθή 

παγίνπ κηζζψκαηνο δελ ρσξεί.  

α. Πάγην Μίζζωκα.  

Σν χςνο ηνπ παγίνπ κηζζψκαηνο ζε ΔΤΡΩ, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ιαηνκηθψλ νξπθηψλ ηνπ 

παξφληνο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ καζεκαηηθή ζρέζε: 

ΠΜΛ=1ΠΜ + 2ΠΜ  φπνπ, 

ΠΜΛ= πλνιηθφ πάγην Μίζζσκα Λαηνκείνπ 

1ΠΜ= χλνιν 1 παγίνπ Μηζζψκαηνο (γηα έθηαζε ιαηνκηθνχ ρψξνπ κηθξφηεξε ή ίζε κε 100 

ζηξέκκαηα) 

2ΠΜ= χλνιν 2 παγίνπ Μηζζψκαηνο (γηα ηελ έθηαζε ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ πάλσ απφ ηα 100 

ζηξέκκαηα). 

1ΠΜ= Δ1x θ x α x β x γ x δ x ε φπνπ, 

Δ1= Η έθηαζε ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ κέρξη θαη 100 ζηξέκκαηα, 

θ= 10 

α=1 ή 1,3 γηα ιαηνκεία ζε απξαμία ή γηα ελεξγά αληίζηνηρα, 

β= 1,4 ή 1 ή 2 γηα ιαηνκεία ηεο θαηεγνξίαο ηεο παξ. 3α ή 3β ή 3γ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο 

αληίζηνηρα, 

γ=1 ή 2 ή 4 γηα ιαηνκεία κέρξη θαη 5 έηε ή πάλσ απφ 5 έηε κέρξη θαη 15 έηε ή πάλσ απφ 15 έηε 

αληίζηνηρα, 

δ= 1 ή 0,9 γηα ιαηνκεία ησλ νπνίσλ ην πιεζηέζηεξν φξην ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ ζε 

αζθαιηνζηξσκέλν νδηθφ επαξρηαθφ δίθηπν είλαη κέρξη θαη 1000 κέηξα ή πάλσ απφ 1000 κέηξα 

αληίζηνηρα, απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο αξρηθήο έγθξηζεο γηα εθκεηάιιεπζε, 

ε= 1 ή 0,9 γηα ιαηνκεία ζηα νπνία έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο γηα έξεπλα ηνπ 

ιαηνκηθνχ νξπθηνχ ζηελ αξρηθή θάζε δηαπίζησζεο ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

έσο θαη 50.000 € ή πάλσ απφ 50.000 € αληίζηνηρα, 

2ΠΜ= Δ2x1ΠΜ/200 φπνπ, 

Δ2= Σα επηπιένλ ζηξέκκαηα ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ πέξαλ ησλ 100 ζηξεκκάησλ, γηα ιαηνκηθνχο 

ρψξνπο κεγαιχηεξνπο απφ 100 ζηξέκκαηα. 

Οη ηηκέο ησλ αλσηέξσ ζπληειεζηψλ θ, α, β, γ, δ & ε δχλαληαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε Κνηλή 

Απφθαζε  ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

β. Αλαινγηθό  κίζζωκα. 

αα.  Γηα ηα ιαηνκεία καξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 3  ηνπ άξζξνπ 1 

νξίδεηαη αλψηαην φξην ζεκηηνχ αλαινγηθνχ κηζζψκαηνο πνζνζηφ 8% επί ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ 

εμνξπζζνκέλσλ νγθνκαξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλ,10% επί εθείλεο ησλ μνθαξηψλ θαη 

αθαηέξγαζησλ παξαπξντφλησλ θαη 5% επί εθείλεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ παξαπξντφλησλ  ζην 

δάπεδν ηνπ ιαηνκείνπ. 

ββ. Γηα ηα ιαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 δελ νξίδεηαη 

αλψηαην φξην ζεκηηνχ αλαινγηθνχ κηζζψκαηνο.  



6 

 

Σν αλαινγηθφ κίζζσκα ησλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ, δελ κπνξεί λα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 

κηθξφηεξν ηνπ πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ηηκνινγεζείζαο αμίαο πψιεζεο, είηε πξφθεηηαη 

γηα απεπζείαο κηζζψζεηο είηε γηα κηζζψζεηο πνπ ζπλάπηνληαη θαηφπηλ δεκνπξαζίαο. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ιαηνκείσλ, ην χςνο ηνπ παγίνπ κηζζψκαηνο, ην 

κέγεζνο ηεο ειάρηζηεο εηήζηαο παξαγσγήο, ην πνζνζηφ αλαινγηθνχ κηζζψκαηνο θαζψο θαη ην 

ειάρηζην εηήζην αλαινγηθφ κίζζσκα  απνηεινχλ αληηθείκελα πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, νη φξνη 

ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 11.Σν εηήζην κίζζσκα δελ επηηξέπεηαη λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην ζπκβαηηθφ εηήζην κίζζσκα, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο 

φξνπο ηεο εθάζηνηε ζχκβαζεο θαη πξνθχπηεη ζπκθψλσο κε ην εδάθην β ηεο  παξ. 7  ηνπ άξζξνπ 

11. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ κηζζψκαηνο πξνθχπηεη πνζφ  

κηθξφηεξν απφ ην σο άλσ ειάρηζην, ηφηε βεβαηψλεηαη ην ειάρηζην εηήζην ζπκβαηηθφ κίζζσκα. 

γγ. Γηα ηα ιαηνκεία βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1 νξίδεηαη 

αλψηαην φξην ζεκηηνχ αλαινγηθνχ κηζζψκαηνο πνζνζηφ 8% επί ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ 

εμνξπζζνκέλσλ πξντφλησλ, 10% επί εθείλεο ησλ αθαηέξγαζησλ παξαπξντφλησλ θαη 5% επί ηεο 

ηηκήο πψιεζεο ησλ εληφο ηνπ ιαηνκείνπ επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ή παξαπξντφλησλ ζην 

δάπεδν ηνπ ιαηνκείνπ. 

Γηα ηα ιαηνκεία καξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 3  ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηα 

ιαηνκεία βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 1, ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία παξαηείλεηαη πέξαλ ησλ 20 εηψλ σο αλαινγηθφ κίζζσκα νξίδεηαη ην εθάζηνηε 

αλψηαην πξνβιεπφκελν αλαινγηθφ κίζζσκα, φπσο νξίδεηαη ζηα αλσηέξσ εδάθηα.  

5.Σα αλαινγηθά κηζζψκαηα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο πνζφηεηεο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ 

εηεζίσο πιηθψλ πνπ πσινχληαη θάζε έηνο θαη ππνινγίδνληαη απφ ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο πνπ 

ππνβάιεη ν κηζζσηήο καδί κε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ (πνζφηεηεο-

ηηκέο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπνγξαθηθή επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ εμνξπρζέληνο πεηξψκαηνο 

ή κε άιιε πξφζθνξε κέζνδν εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν  φπσο  έιεγρν ησλ βηβιίσλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη δηαζηαχξσζε ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ κε ηα ππνβαιιφκελα ζηνπο πξσηνβάζκηνπο 

ΟΣΑ ζηνηρεία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ηνπ άξζξνπ 20,.  

ε πεξίπησζε ηδηνρξεζηκνπνίεζεο πνζνηήησλ γηα ηελ ηξνθνδνζία εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κηζζσηή,  

ε ηηκή πψιεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαινγηθνχ κηζζψκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε  είηε 

πξνγελέζηεξα ηηκνιφγηα ηνπ ηδίνπ ιαηνκείνπ είηε  κε βάζε ηελ ηηκή εμνξπζζφκελσλ πξντφλησλ 

αληηζηνίρνπ πνηφηεηαο πξντφλησλ γεηηνληθψλ ιαηνκείσλ, ελψ ειιείςεη θαη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο εμφξπμεο, ε ζέζε θαη ε πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ ιαηνκείνπ, ε 

πνηφηεηα ηνπ θνηηάζκαηνο θαη νη ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο, ην επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο θαη ινηπά 

ζηνηρεία πνπ ζπλεθηηκψληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

6. Πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ κηζζσκάησλ (παγίσλ θαη 

αλαινγηθψλ) ησλ δεκνζίσλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ, θπζηθψλ ιίζσλ θαη βηνκεραληθψλ νξπθηψλ 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξσηνβάζκην ΟΣΑ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ην ιαηνκείν, ελψ 

ην ππφινηπν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) απνδίδεηαη ζην ειιεληθφ δεκφζην, ζχκθσλα κε ηνλ  

Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ).  

Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ παγίσλ θαη αλαινγηθψλ κηζζσκάησλ ησλ δεκνζίσλ ιαηνκείσλ 

αδξαλψλ πιηθψλ,  πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) απηνχ απνδίδεηαη ζην ειιεληθφ 

δεκφζην, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Δ.Γ.Δ., πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (10%) απνδίδεηαη ζην ειιεληθφ 

δεκφζην, θαη εγγξάθεηαη σο πίζησζε ζε εηδηθφ θσδηθφ (ΚΑΔ), πνπ ζπζηήλεηαη ζηνλ ηαθηηθφ 
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πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ηεο 

Γεληθήο Γ/λζεο Οξπθηψλ Πξψησλ Τιψλ (ΓΓΟΠΤ) ηνπ ΤΠΔΝ πνπ ζρεηίδνληαη κε δξάζεηο γηα 

ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε θαη βησζηκφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ, 

ελψ ην ππφινηπν είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) απνδίδεηαη ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί ην ιαηνκείν θαη δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα έξγα πνπ 

απνηεινχλ αληηζηάζκηζκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη νριήζεσλ ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε 

ηε ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Κάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο ξπζκίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

7. Σα αδξαλή πιηθά, πνπ εμνξχζζνληαη σο παξαπξντφληα θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε νηαζδήπνηε 

θαηεγνξίαο νξπθηψλ δηαηίζεληαη ειεχζεξα, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο δεηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 17. Ο 

εθκεηαιιεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ππέξ ΟΣΑ ηνπ άξζξνπ 20 , θαη 

ηνπ αλαινγηθνχ κηζζψκαηνο , ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζηελ ηηκή 

πψιεζεο αθαηέξγαζησλ πιηθψλ ή πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηελ ηηκή πψιεζεο επεμεξγαζκέλσλ 

πιηθψλ ζην δάπεδν ηνπ ιαηνκείνπ.  

Η πνζφηεηα ησλ αδξαλψλ ηνχησλ πιηθψλ, πνπ δχλαηαη λα δηαηεζεί ειεχζεξα, είλαη ε ηπρφλ 

ελαπνκείλαζα πέξαλ ηεο απαηηνχκελεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ θαη πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεηαη ζηηο κειέηεο (ηερληθή θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ), νη νπνίεο 

εγθξίλνληαη αξκνδίσο. ηελ πεξίπησζε ησλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλ, 

βηνκεραληθψλ νξπθηψλ,  ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο κειέηεο, φηη ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ καξκάξνπ ή βηνκεραληθνχ νξπθηνχ απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα, 

δειαδή φηη ην κάξκαξν ή βηνκεραληθφ νξπθηφ πνπ εμνξχζζεηαη είλαη ην νξπθηφ κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ, ακθφηεξσλ ππνινγηζκέλσλ ζην 

δάπεδν ηνπ ιαηνκείνπ. Δπίζεο, ζηελ ηερληθή κειέηε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ε 

νξπθηνινγηθή ζχζηαζε ή ην κέγεζνο ηεκαρίσλ  (φπσο θαζνξηζκφο θνθθνκεηξίαο ή δηάζηαζεο 

αθαηάιιεισλ φγθσλ) ή  άιιε ηδηφηεηα ησλ ηπρφλ παξαγφκελσλ παξαπξντφλησλ, ψζηε λα 

ηεθκεξηψλεηαη ν ιφγνο πνπ ηα θαζηζηά αθαηάιιεια γηα ηελ θχξηα ρξήζε γηα ηελ νπνία έρεη 

αδεηνδνηεζεί ην ιαηνκείν. 

8. Η ππνκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο επί δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ ιαηνκείσλ 

απαγνξεχεηαη. Δπηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 

κίζζσζεο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ εθκηζζσηή. Η κεηαβίβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ εθκηζζσηή εληφο κελφο 

απφ ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο κεηαβίβαζεο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο κεηαβίβαζεο θαη ηε 

ζπλνκνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο, ε ζχκβαζε κίζζσζεο εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ζηε ζέζε ηνπ κηζζσηή ππεηζέξρεηαη απηφο ζηνλ νπνίν 

κεηαβηβάδνληαη ηα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ αξρηθνχ κηζζσηή. 

 

Άξζξν 4 

Λαηνκηθέο Πεξηνρέο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ 

1. Ωο ιαηνκηθέο πεξηνρέο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αδξαλψλ πιηθψλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ 

δεκφζηεο, δεκνηηθέο ή ηδησηηθέο εθηάζεηο, νη νπνίεο θξίλνληαη θαηάιιειεο ηφζν σο πξνο ηελ 
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πνηφηεηα ησλ πεηξσκάησλ, φζν θαη σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηεο αλαπηπζζφκελεο εληφο απηψλ 

ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

2. Λαηνκηθέο πεξηνρέο θαζνξίδνληαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηα γεσγξαθηθά ηεο φξηα ηαπηίδνληαη κε απηά ηνπ λνκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 5. Όηαλ δελ πθίζηαηαη ηαχηηζε ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ λνκνχ θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο, αιιά ν λνκφο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, ν 

θαζνξηζκφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ γίλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ αληίζηνηρνπ λνκνχ.  

Λαηνκηθέο πεξηνρέο θαζνξίδνληαη, φηαλ ε παξαγσγή ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ιαηνκείσλ ζε ήδε 

θαζνξηζκέλεο ιαηνκηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ απνιήςηκσλ απνζεκάησλ 

ησλ θνηηαζκάησλ ηνπο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνκνχ κε θίλδπλν ηε 

δηαηάξαμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνιήςηκσλ απνζεκάησλ αδξαλψλ πιηθψλ, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ 

εθηηκψκελσλ αλαγθψλ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) εηψλ, ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα 

θνηηάζκαηα ηπρφλ αδηάζεησλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ εληφο ησλ ήδε θαζνξηζκέλσλ ιαηνκηθψλ 

πεξηνρψλ θαζψο θαη ηα ηπρφλ παξαγφκελα  αδξαλή πιηθά απφ δξαζηεξηφηεηεο αλαθχθισζεο 

(ΑΔΚΚ). 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη ιαηνκηθέο πεξηνρέο ζε ηέσο επαξρίεο ή 

λήζνπο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο ιαηνκηθέο πεξηνρέο, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη απηφ 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εμνξζνινγηζκφ ηεο θαηαλνκήο ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ σο πξνο ηα 

θέληξα θαηαλάισζεο.  

3. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ιαηνκηθήο πεξηνρήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

α. Η θαηαιιειφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο θαη ε επάξθεηα πιηθψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή 

ηξνθνδνζία ηεο αγνξάο. 

β. Υσξνηαμηθά θξηηήξηα, φπσο ηα εγθεθξηκέλα γεληθά, εηδηθά θαη πεξηθεξεηαθά πιαίζηα 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε απφζηαζε θαη ε νξζνινγηθή θαηαλνκή σο 

πξνο ηα θέληξα θαηαλάισζεο. 

γ. Πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, φπσο ε κηθξφηεξε δπλαηή φριεζε ή βιάβε ζην πεξηβάιινλ, ε 

ππαγσγή ή κε ησλ ππνςήθησλ εθηάζεσλ ζην Δζληθφ χζηεκα Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, ηα 

ινηπά επαίζζεηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ ήδε πθηζηακέλσλ 

ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη νη ηπρφλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.  

δ. Κξηηήξηα αζθαινχο θαη νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο ε αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ θαη 

πεξηνίθσλ, ε νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε, ε νηθνλνκία θαη βησζηκφηεηα ησλ θνηηαζκάησλ.  

ε. Κξηηήξηα πξνζηαζίαο αξραηνηήησλ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

4. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ, ν νηθείνο Πεξηθεξεηάξρεο δηεξεπλά αλα 

πεληαεηία ηελ επάξθεηα ησλ πιηθψλ απφ ηηο ήδε θαζνξηζκέλεο ιαηνκηθέο πεξηνρέο ζε θάζε λνκφ 

ηεο Πεξηθέξεηαο δηθαηνδνζίαο ηνπ. ε πεξίπησζε επάξθεηαο εθδίδεη αηηηνινγεκέλε δηαπηζησηηθή 

πξάμε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, (ν νηθείνο Πεξηθεξεηάξρεο), έπεηηα απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε 

ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο  παξαγξάθνπο 2 θαη 3, ε 

νπνία παξέρεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ, ππνβάιιεη εηζήγεζε πξνο ηνλ 

πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ ιαηνκηθψλ 
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πεξηνρψλ, ν ηειεπηαίνο εθδίδεη ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.      

  

5.Οη ιαηνκηθέο πεξηνρέο εθκεηάιιεπζεο αδξαλψλ πιηθψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

Πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, χζηεξα απφ 

εηζεγεηηθή έθζεζε, πνπ έρεη ην ραξαθηήξα ζχκθσλεο γλψκεο, ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 5, ε νπνία εμεηάδεη ηα δεηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, ηα δεηήκαηα ηνπ 

άξζξνπ 5, θαζψο θαη ηελ ηπρφλ χπαξμε απαγνξεπηηθψλ ιφγσλ ηνπ άξζξνπ 7. Η απφθαζε 

θαζνξηζκνχ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ εθκεηάιιεπζεο αδξαλψλ πιηθψλ εθδίδεηαη εληφο πέληε (5) εηψλ 

απφ ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

6. Δηδηθψο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ.1515/1985 (ΦΔΚ 18/Α), κπνξεί κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 θαη 

ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Αηηηθήο, λα θαζνξίδνληαη ζέζεηο ζπγθέληξσζεο ιαηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο 

αδξαλψλ πιηθψλ κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη  

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

 

Άξζξν 5 

Γηαδηθαζία Καζνξηζκνύ Λαηνκηθώλ Πεξηνρώλ 

1. Η επηηξνπή θαζνξηζκνχ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ είλαη νθηακειήο, ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη απνηειείηαη απφ κέιε ησλ θαησηέξσ ππεξεζηψλ:  

α) Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, εηδηθφηεηαο κεραληθνχ κεηαιιείσλ ή κεραληθνχ 

νξπθηψλ πφξσλ ή δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ άιιεο ηζφηηκεο θαη αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

εηδηθφηεηαο, ή γεσιφγνπ. 

β) Γηεχζπλζε Γαζψλ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο . 

γ) Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, εηδηθφηεηαο πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ ή ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα κεραληθνχ. 

δ) Σερληθή Τπεξεζία ηνπ δήκνπ ηεο έδξαο ηνπ νηθείνπ λνκνχ εηδηθφηεηαο ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ 

ή πνιηηηθνχ κεραληθνχ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί ππάιιεινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηαο νξίδεηαη ππάιιεινο πξνεξρφκελνο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία άιινπ δήκνπ εληφο 

ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ λνκνχ. 

ε) Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,. 

ζη) Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, εηδηθφηεηαο 

κεραληθνχ, θαηά πξνηίκεζε πνιενδφκνπ ρσξνηάθηε. 

δ) Ιλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ & Μειεηψλ (Ι.Γ.Μ.Δ.) εηδηθφηεηαο 

γεσιφγνπ ή κεραληθνχ κεηαιιείσλ ή κεραληθνχ νξπθηψλ πφξσλ ή δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ 

άιιεο ηζφηηκεο θαη αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηαο. 

ε) Ο.Σ.Α., νξηδφκελν απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ (ΠΔΓ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.  

Γηα θάζε ππάιιειν νξίδεηαη θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ εληφο ηνπ λνκνχ φπνπ θαζνξίδνληαη ιαηνκηθέο πεξηνρέο, πεξηιακβάλνληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, νη αλσηέξσ εθπξφζσπνη νξίδνληαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο σο άλσ ππεξεζίεο ηεο έδξαο ηνπ νηθείνπ λνκνχ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππεξεηνχλ ζε απηέο ππάιιεινη ησλ πξνβιεπφκελσλ εηδηθνηήησλ, απφ αληίζηνηρε ππεξεζία εληφο 

ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ λνκνχ. 

2. ηελ πεξίπησζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ζηελ  επηηξνπή ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ζπκκεηέρεη σο έλαην κέινο θαη εθπξφζσπνο ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ 

Μεηξνπνιηηηθψλ Αζηηθψλ & Πεξηαζηηθψλ Πεξηνρψλ (Γ/λζε .Μ.Α.Π.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

3. Η επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία εθφζνλ παξίζηαληαη 5 κέιε θαη νη απνθάζεηο ηεο 

ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν 

ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1. 

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. 

4. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 1 πξνθχπηεη φηη δελ 

θαζίζηαηαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ελφο 

λνκνχ, ν νηθείνο Πεξηθεξεηάξρεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνχ ζε 

αδξαλή πιηθά, αλαζέηεη κε απφθαζε ηνπ ηνλ θαζνξηζκφ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ ή ηελ επέθηαζε 

ησλ ήδε πθηζηακέλσλ ζε επηηξνπή φκνξνπ λνκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο δηθαηνδνζίαο ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε ηεθκεξίσζε πεξί νξζνινγηθήο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ ιαηνκείσλ 

αλαθέξεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

5. Σα ζρέδηα θαζνξηζκνχ ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ πνπ εηζεγείηαη ε επηηξνπή ηεο παξ. 1 

ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζία Πεξηβαιινληηθνχ Πξνειέγρνπ (ΠΠ), ψζηε λα δηαθξηβσζεί αλ 

αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. ε ζεηηθή πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ε 

δηαδηθαζία ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (.Π.Δ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 

ΤΠΔΥΩΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ.107017/28.8.2006 (Β’1225),  ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2001/42/ΔΚ. Σα ζρέδηα ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  ή 

κεξηθψο εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ δηθηχνπ NATURA 2000, 

ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηε δηαδηθαζία .Π.Δ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηεο .Π.Δ. δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο 

επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1, ην απνηέιεζκα απηφ ηίζεηαη ππφςε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη εθ λένπ ηελ εηζήγεζή ηεο, ζπκκνξθνχκελε κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο .Π.Δ. 

6. Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο θαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ θαζνξηζκνχ 

ιαηνκηθήο πεξηνρήο, ν Πεξηθεξεηάξρεο δεηεί ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ, ε νπνία ρνξεγείηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

3028/2002 (Α’153). Η έγθξηζε απηή δελ δεηείηαη εάλ ε αξρή απηή έρεη γλσκνδνηήζεη 

πξνεγνπκέλσο ζην ζηάδην ηεο .Π.Δ. 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζήο ηεο ε επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο ηε γλψκε ή 

ηε ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε άιιεο ππεξεζίαο ή θνξέα, θαηά ηελ θξίζε ηεο. 

7. Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ θάζε ιαηνκηθήο πεξηνρήο πνπ πεξηιακβάλεη  δεκφζηεο ή δεκνηηθέο 

εθηάζεηο, νκάδα εξγαζίαο απνηεινχκελε απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ 

εθπξνζσπνχλ: α) ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, β) ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ 
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ή ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ή δεκνηηθέο εθηάζεηο 

αληίζηνηρα, θαη γ) ην Ι.Γ.Μ.Δ., πξνβαίλεη ζε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ εληφο 

απηήο. 

Η αλσηέξσ εξγαζία νινθιεξψλεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ ηεο 

Απφθαζεο θαζνξηζκνχ ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο. Η ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο σο άλσ νκάδαο 

εξγαζίαο ηεο επηηξνπήο  εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηάξρε.  

8. Η επηηξνπή ηεο παξ. 1 δχλαηαη θαη' εμαίξεζε λα ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε 

θαη θαηφπηλ αηηήζεσο ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ πεξηνρήο πξνζθεξφκελεο σο 

ιαηνκηθήο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 4 θαη 5. Η αίηεζε πξέπεη, επί 

πνηλή απαξάδεθηνπ, λα ζπλνδεχεηαη απφ α) παξάβνιν πέληε ρηιηάδσλ (5.000) ΔΤΡΩ ην νπνίν 

θαηαβάιιεηαη ππέξ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, αλαπξνζαξκνδφκελν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  θαη β) ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν αηηψλ έρεη ην δηθαίσκα 

εθκεηάιιεπζεο αδξαλψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε αίηεζή ηνπ ή έρεη 

πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ηε δέζκεπζε ηεο έθηαζεο (π.ρ. πξνζχκθσλν αγνξάο ή κίζζσζεο ηεο 

πεξηνρήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε), γηα ηνλ ζθνπφ απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

εθκεηάιιεπζεο. Σα έμνδα εθπφλεζεο κειέηεο Π.Π. θαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία .Π.Δ 

ηεο παξ. 5, φπνπ απηή απαηηείηαη,  επηβαξχλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

Άξζξν 6 

Υωξνζέηεζε, ηξνπνπνίεζε θαη απνραξαθηεξηζκόο  

ιαηνκηθώλ πεξηνρώλ  

1. Οη ιαηνκηθέο πεξηνρέο ρσξνζεηνχληαη, ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ (1000) κέηξσλ απφ 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεσο ή νηθηζκψλ πξνυθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923, ηα φξηα ησλ νπνίσλ 

έρνπλ εγθξηζεί κε πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ησλ π.δ. ηεο 21.11-

1.12.1979 (ΦΔΚ 693 Γ’), ηεο 2.3-13.3.1981 (ΦΔΚ 138 Γ’) ή ηεο 24.4-3.5.1985 (ΦΔΚ 181 Γ’).  

Μέζα ζηηο ιαηνκηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ κέηξσλ έμσ απφ ηελ 

νξηνγξακκή ηνπο, απαγνξεχεηαη ε επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο ή ε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ή ε αλέγεξζε νπνηνπδήπνηε θηίζκαηνο, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηε ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εηδηθφηεξα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ 

πξντφλησλ εμφξπμεο θαη ινηπψλ θαηεξγαζηψλ θαζεηνπνίεζεο ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο .  

2. Σν φξην ησλ ρηιίσλ κέηξσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρχεη γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ 

θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο  1 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3982/2011 (Α’143), γηα ηηο κνλάδεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

(γ) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο έξγσλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ρσξνζέηεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ πεληαθνζίσλ κέηξσλ απφ ηα φξηα ησλ 

ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ. Δπίζεο, θαηά ηε ρσξνζέηεζε πιεζίνλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ηξίην κέξνο ηνπ λ.3982/2011, θάησ απφ 

ην φξην ησλ ρηιίσλ θαη ζε απφζηαζε φρη κηθξφηεξε ησλ πεληαθνζίσλ κέηξσλ επηηξέπεηαη κφλν ε 

αλέγεξζε θηηξίσλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ηνπ ηδίνπ λφκνπ.  

Η ειάρηζηε απφζηαζε ρσξνζέηεζεο απφ ηα φξηα ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ππιψλεο αλεκνγελλεηξηψλ, νξίδεηαη ζηα εθαηφλ πελήληα (150) κέηξα.  
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Οκνίσο, ην φξην ησλ ρηιίσλ κέηξσλ δελ ηζρχεη γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

γεσξγνθηελνηξνθηθέο θαη πδαηνθαιιηεξγεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηέγαζηξα ζθαγήο, γεσξγηθέο 

απνζήθεο, δεμακελέο θαη ζεξκνθήπηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 163 ηνπ Κψδηθα 

Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (ΦΔΚ 580/Γ/99), ηα νπνία ρσξνζεηνχληαη ζε απνζηάζεηο 

κεγαιχηεξεο ησλ πεληαθνζίσλ κέηξσλ απφ ηα φξηα ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πηελνηξνθηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη θαη πξνεγνχκελε ζεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηαπιηζκνχ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4056/2012 (Α’52). 

Οη αλσηέξσ απνζηάζεηο κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο 

Δπηζεψξεζεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο, Γφκεζεο, Δλέξγεηαο θαη Μεηαιιείσλ 

(ΔΠΓΔΜ), εθφζνλ ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. 

Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαζψο θαη ηεο παξ. 1 αλαηίζεηαη ζηα 

νηθεία πνιενδνκηθά φξγαλα ηνπ λ. 4067/2012 (Α’79). 

Σα δαζνηερληθά έξγα ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηνπ λ. 998/79 εθηεινχληαη αλεμαξηήησο ηεο 

απφζηαζεο ηνπο απφ ην φξην ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο.  

3. ε λεζησηηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ε ζηελφηεηα ησλ ρψξσλ δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ηήξεζεο ηεο απφζηαζεο ησλ ρηιίσλ  κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ή ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο, ζηηο 

νπνίεο πθίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε εμαζθάιηζεο αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο θαη ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, είλαη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο ηεο απφζηαζεο απηήο, 

απφ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ νξίσλ ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο, κε ηε ζρεηηθή απφθαζε θαζνξηζκνχ 

ηεο. 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλσηέξσ απφζηαζεο, ε επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 

ζπλεθηηκά ηελ έθηαζε ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο, ηε κνξθνινγία θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξψκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εμνξπρζεί θαη ηνλ ηξφπν εμφξπμήο 

ηνπ, θαζψο θαη ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ γεηηληάδνληνο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ 

θηηζκάησλ, κε ζθνπφ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ 

δηεξρφκελσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν πεξηνξηζκφο ηεο αλσηέξσ απφζηαζεο, θαζψο θαη νη απνζηάζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Καλνληζκνχ 

Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΤΑ Γ7/Α/νηθ. 12050/2223/23.5.2011, ΦΔΚ  1227 Β'), 

απφ ηα φξηα ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο ειάρηζηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ εμνξπθηηθψλ εξγαζηψλ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ. 

4. Με αλάινγα θξηηήξηα ηεο  παξαγξάθνπ 3 είλαη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηεο δψλεο 

πξνζηαζίαο ιαηνκηθήο πεξηνρήο, κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε θαζνξηζκνχ ηεο, θάησ ησλ ρηιίσλ 

(1000) κέηξσλ απφ ηκήκα ησλ νξίσλ ηεο ζηηο πεξηπηψζεηο εγθαηαιειεηµµέλσλ, κηθξψλ θαη 

θζηλφλησλ νηθηζκψλ. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκφο εθαξκφδεηαη εθφζνλ ε ιαηνκηθή πεξηνρή 

πεξηθιείεη θαηάιιεια πεηξψκαηα γηα ηελ παξαγσγή θαιήο πνηφηεηαο πιηθψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

πιένλ νξζνινγηθή ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ιαηνκείσλ, ζηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

θαη ζηελ παξακνλή  ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνπο νηθηζκνχο απηνχο. 

Μεηά απφ αίηεκα δήκνπ θαη αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε 

ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, είλαη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο, θάησ 

ησλ ρηιίσλ (1000) κέηξσλ, ηνπ εχξνπο ηεο δψλεο πξνζηαζίαο ιαηνκηθήο πεξηνρήο, πνπ έρεη ήδε 
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θαζνξηζηεί. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο απηνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5, ε νπνία 

θαζνξίδεη ηελ επηηξεπηή απφζηαζε κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ην ζρεηηθφ 

αίηεκα ηνπ δήκνπ θαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δηαβηβάδεηαη ζ' 

απηήλ απφ ηελ  αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

Οκνίσο, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλαηίζεηαη ζηα νηθεία 

πνιενδνκηθά φξγαλα ηνπ λ. 4067/2012 (Α’79). 

5. Η εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ εληφο ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο δεκνζίαο σθειείαο. ηηο πεξηνρέο απηέο ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ 

αδξαλψλ πιηθψλ ππεξηζρχεη θαη' αξράο ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο νπνηαζδήπνηε 

θαηεγνξίαο νξπθηψλ. Καη' εμαίξεζε, αλ ππάξρνπλ θνηηάζκαηα κεηαιιεπκάησλ, βηνκεραληθψλ 

νξπθηψλ ή καξκάξσλ ζε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θαη έρνπλ νπζηψδε ζεκαζία γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία, ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ νξπθηψλ απηψλ ππεξηζρχεη. ηελ πεξίπησζε απηή, 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ΙΓΜΔ, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ελ ζπλερεία πξνθεηκέλνπ πεξί 

ιαηνκηθψλ νξπθηψλ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο άδεηαο εθκεηαιιεχζεσο, ππέξ 

ηνπ λένπ Οξπθηνχ θαη θαη΄αλαινγία κε ηελ παξ11 ηνπ άξζξνπ 11. 

Οη ιαηνκηθέο πεξηνρέο, κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο, θαζψο θαη νη ήδε θαζνξηζζείζεο ζην ζχλνιν ή 

ζε κέξνο απηψλ, δελ κεηαβάιινπλ ραξαθηήξα κε κεηαγελέζηεξεο ηνπ θαζνξηζκνχ πνιενδνκηθέο, 

ρσξνηαμηθέο, δαζηθέο ή άιιεο δηαηάμεηο, κέρξη ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ 

ησλ θνηηαζκάησλ ηνπο.  

6. Με ελεξγνπνηεκέλεο ιαηνκηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα απνραξαθηεξίδνληαη, νιηθά ή κεξηθά κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, κεηά απφ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο επηηξνπήο ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 5, γηα ιφγνπο πνπ ηπρφλ δελ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο ή γηα ιφγνπο 

πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο θαη επηβάιινπλ ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηνπο. ε θάζε 

πεξίπησζε, εθφζνλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο, εληφο πεληαεηίαο απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο, δελ έρεη 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζήο ηνπο απηέο απνραξαθηεξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

πεξηθεξεηάξρε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο . Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

πεληαεηίαο δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα κία αθφκα δηεηία κε απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηνπ Οηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε. 

Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνίεζεο κίαο ιαηνκηθήο πεξηνρήο απνηειεί ε δηελέξγεηα 

ηνπιάρηζηνλ ελφο επηηπρνχο δηαγσληζκνχ εθκίζζσζεο, έζησ θαη ελφο ιαηνκηθνχ ρψξνπ εληφο 

απηήο. 

7. Λαηνκηθέο πεξηνρέο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ θαη έρνπλ πεξηέιζεη ζε αδξάλεηα 

πιένλ ηεο δεθαεηίαο απνραξαθηεξίδνληαη, νιηθά ή κεξηθά κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

Πεξηθεξεηάξρε εθφζνλ θξηζεί φηη δελ ζπληξέρεη πιένλ ιφγνο δηαηήξεζεο ηνπο. Η απφθαζε απηή 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθδίδεηαη κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαη αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  

8. Καζνξηζζείζεο ιαηνκηθέο πεξηνρέο εληφο δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ δελ θεξχζζνληαη 

αλαδαζσηέεο, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπο, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο δαζηθήο ηνπο βιάζηεζεο 

ιφγσ ππξθαγηάο, παξάλνκεο πινηνκίαο ή άιιε αηηίαο, πνπ επηζπλέβε κεηά ηελ έθδνζε ηεο 
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απφθαζεο θαζνξηζκνχ ηνπο αιιά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ή θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εμνξπθηηθψλ 

εξγαζηψλ.  

Απνθάζεηο θήξπμεο αλαδάζσζεο εθηάζεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, αλαθαινχληαη 

ππνρξεσηηθά κε πξάμε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.   

 9. Με δηαδηθαζία αλάινγε εθείλεο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε, επέθηαζε ή 

πεξηνξηζκφο, ησλ νξίσλ ελεξγνπνηεκέλεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο ή ηεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο 

εληφο απηήο.  

10. Σα έξγα ππνδνκήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηα ιαηνκεία πνπ ρσξνζεηνχληαη εληφο ιαηνκηθψλ 

πεξηνρψλ, φπσο ε θαηαζθεπή πξφζζεηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εμσηεξηθήο πξνζπέιαζεο κέρξη ησλ 

νξίσλ ησλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ θαη νη επεθηάζεηο θεληξηθψλ δηθηχσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

πδξνδφηεζεο θαη επηθνηλσληψλ, εθηεινχληαη απφ ηνπο εθκεηαιιεπηέο θαη απνδίδνληαη ζε θνηλή 

ρξήζε. Η εληφο ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο νδνπνηία πνπ εμππεξεηεί ηελ επηθνηλσλία ησλ ιαηνκηθψλ 

ρψξσλ, ρξεζηκνπνηείηαη αθσιχησο απφ ηε δαζηθή θαη ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Η δαπάλε ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ ηπρφλ εμππεξεηνχλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ιαηνκηθνχο ρψξνπο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαιακβάλεηαη απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο κηζζσηέο ησλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ θαη' αλαινγία, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηάξρε κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο πεξηθέξεηαο.  

Πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνζίσλ ή δεκνηηθψλ ιαηνκείσλ εληφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ, ε πξαγκαηηθή 

δαπάλε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζπκςεθίδεηαη κεηά ηελ έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιαηνκείνπ κε ην αλαινγηθφ κίζζσκα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 4. Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπκςεθηζκνχ απαηηείηαη αίηεζε ηνπ κηζζσηή, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ  αξκφδηα ππεξεζία ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο φηαλ  νινθιεξσζεί ζπλνιηθά ε εθηέιεζή ησλ έξγσλ ππνδνκήο ή 

εθηειεζηεί νινθιεξσκέλν ηκήκα απηψλ. Η δηελέξγεηα θαη ην χςνο ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ 

ππνδνκήο εθηηκάηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ηερληθψλ ππαιιήισλ πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Η δηαδηθαζία ηνπ ζπκςεθηζκνχ 

νινθιεξψλεηαη εληφο έμη κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ κηζζσηή, κε ηελ  έθδνζε 

απφθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πξνο 

ζπκςεθηζκφ δαπαλψλ ή πεξί απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ζπκςεθηζκνχ. 

 

Άξζξν 7 

Απαγνξεύζεηο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείωλ 

1. Απαγνξεχεηαη ε εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ, αλ απφ απηήλ δεκηνπξγνχληαη: 

α) θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ή γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ 

δηεξρνκέλσλ, θαζψο θαη βιάβεο ζε έξγα δεκφζηαο σθέιεηαο, 

β) βιάβεο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία ή ηζηνξηθά κλεκεία ή ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, 

γ) ζνβαξέο αιινηψζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ δελ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζζνχλ κε ηε ιήςε αλάινγσλ κέηξσλ θαη κε θφζηνο νηθνλνκηθά απνδεθηφ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απαηηείηαη ε ζπλδξνκή, ζσξεπηηθά, ηνλ αθφινπζσλ πξνυπνζέζεσλ:  

α) ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη 

νξζνινγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 
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β) έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3028/2002 (ΦΔΚ 153 Α΄), 

γ) έγθξηζε ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη είλαη εθηθηφο ν 

ζρεδηαζκφο νξζνινγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ εθάζηνηε 

ηζρχνληα Καλνληζκφ Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΚΜΛΔ), 

δ) έγθξηζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, δελ επηηξέπεηαη εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ, φηαλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο θξηζεί φηη ε αηηνχκελε έθηαζε δελ επαξθεί γηα 

ηελ εμαζθάιηζε νξζνινγηθήο θαη αζθαινχο εθκεηάιιεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΚΜΛΔ. 

3.Δθφζνλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ ιαηνκείνπ απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε θαη εηδηθφηεξσλ 

απαγνξεπηηθψλ ιφγσλ, θαηά ην ζηάδην έγθξηζεο ηεο Σερληθήο Μειέηεο εθκεηάιιεπζεο 

ζπλππνβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε, γλσκνδφηεζε ησλ θαησηέξσ ππεξεζηψλ:  

α)ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ, 

β)ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ.), 

γ)ην Γηαρεηξηζηή Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ ΑΔ (Γ.Δ..Φ.Α. ΑΔ),  

δ)ηελ αξρή ή ην θνξέα δηαρείξηζεο αγσγψλ κεηαθνξάο ή δηαλνκήο ή απνζήθεπζεο (ππέξγεησλ ή 

ππφγεησλ εγθαηαζηάζεσλ) πδξνγνλαλζξάθσλ θαη παξαγψγσλ απηψλ. 

Γηα ηε κε αλαγθαηφηεηα ησλ γλσκνδνηήζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ θαη δ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππνγξάθνληνο ηε ζρεηηθή κειέηε κεραληθνχ. 

Γελ απαηηείηαη ε εθ λένπ γλσκνδφηεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ ή νξγαληζκψλ, εθφζνλ απηέο 

έρνπλ γλσκνδνηήζεη θαηά ην ζηάδην ρνξήγεζεο ηεο έγθξηζεο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ή ηεο 

κίζζσζεο ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ ή ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη δελ έρεη παξέιζεη 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ ελ ιφγσ γλσκνδνηήζεσλ.  

Γηα ηα ιαηνκεία πνπ ρσξνζεηνχληαη εληφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ δελ απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε 

ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ. 

4.Η ίδξπζε ιαηνκείνπ εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ ηνπ λ. 3937/2011 (ΦΔΚ 60 Α’),  είλαη δπλαηή κφλν ζηηο  δψλεο  ή πεξηνρέο εθείλεο, 

φπνπ ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα επηηξέπεηαη είηε απφ ην ζρεηηθφ λφκν, είηε απφ ηα Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα θαη ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πνπ 

εθδίδνληαη θαη’ επηηαγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πεξαηηέξσ εμεηδηθεχζεηο ή 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζε απηέο.  Η ίδξπζε ιαηνκείσλ εληφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζε θάζε 

πεξίπησζε γίλεηαη θαη χζηεξα απφ ηελ εμέηαζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο.    

Άξζξν 8 

Έξεπλα ιαηνκηθώλ νξπθηώλ  

1. Η δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηε δηαπίζησζε θνηηαζκάησλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ, 

καξκάξσλ, θπζηθψλ ιίζσλ θαζψο θαη αδξαλψλ πιηθψλ εηδηθψλ ρξήζεσλ, πιελ ηεο 

καξκαξφζθνλεο, καξκαξνςεθίδαο θαη ησλ αζβεζηνιηζηθψλ αληηνιηζζεξψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 50 θαη 51 ηνπ Κεθαιαίνπ Θ ηνπ λ. 4442/2016 (Α’230). 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=8jP1EcjPHIk%3D&tabid=296&language=el-GR
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2.Γελεπηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη, γηα ηηο 

εξγαζίεο απηέο ή ηηο ελδερφκελεο κειινληηθέο εξγαζίεο εθκεηάιιεπζεο, νη απαγνξεπηηθνί ιφγνη 

ηνπ άξζξνπ 7. Δηδηθφηεξα γηα ηηο δεκφζηεο εθηάζεηο δελ επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα  εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα εθ ησλ θαησηέξσ: 

α) γηα ρψξν ζηνλ νπνίν, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο έγθξηζεο εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ, έρεη εθδνζεί νπνηαδήπνηε πξάμε Γεκφζηαο Αξρήο απφ ηελ νπνία ζπλάγεηαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Γεκνζίνπ λα δηελεξγήζεη έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ή ρνξεγείηαη 

έγθξηζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ή έληαμε ηνπ ρψξνπ ζε ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα εξεπλψλ,   

β) γηα ρψξν ζηνλ νπνίν, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ αίηεζεο, ην ίδην ην Γεκφζην αζθεί 

ην δηθαίσκά ηνπ γηα έξεπλα, 

γ) γηα ρψξν ζηνλ νπνίν είρε δηελεξγεζεί έξεπλα απφ ην Γεκφζην, απφ ηελ νπνία έρνπλ 

δηαπηζησζεί θνηηάζκαηα, 

δ) γηα ρψξν ζηνλ νπνίν είρε παξαζρεζεί δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο νπνηνπδήπνηε ιαηνκηθνχ 

νξπθηνχ θαη δελ έρεη παξέιζεη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δεθαπεληαεηίαο απφ ηε ιήμε, 

παχζε ή αλάθιεζή ηεο. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί είλαη δπλαηή ε 

δεκνπξάηεζεο ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ 6 ηνπ άξζξνπ 11 

3.Η έξεπλα ζε δεκφζηνπο θαη δεκνηηθνχο ρψξνπο  δηελεξγείηαη ζε νξηζκέλε εληαία έθηαζε  κέρξη 

300 ζηξέκκαηα.  Δθηάζεηο, νη νπνίεο δηαζρίδνληαη απφ αγξνηηθφ ή δαζηθφ δξφκν ζεσξνχληαη 

εληαίεο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ έξεπλα επαθνινπζήζεη εθκεηάιιεπζε,  ν εθκεηαιιεπηήο 

ππνρξενχηαη λα κεηαζέζεη ηνπο αλσηέξσ δξφκνπο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εθηφο ηνπ ιαηνκηθνχ 

ρψξνπ. Δηδηθά γηα ηελ κεηάζεζε δαζηθνχ δξφκνπ αθνινπζνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο δαζηθήο 

νδνπνηίαο ζηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε δαζηθή Αξρή. 

4.Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ ιαηνκηθνχ νξπθηνχ πνπ δχλαηαη λα απνιεθζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ Γήισζε πκκφξθσζεο κε Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ Λαηνκείνπ, αλάινγα κε ην είδνο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ νξπθηνχ θαη ηελ 

εθαξκνδφκελε κέζνδν έξεπλαο. Η πνζφηεηα απηή δελ δχλαηαη  λα ππεξβαίλεη ηα 0,5 θπβηθά 

κέηξα (θ.κ.) αλά ζηξέκκα, ελψ ην ζχλνιν ηνπ φγθνπ ηεο εθζθαθήο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 

δεθαπιάζην ηεο πξναλαθεξζείζαο πνζφηεηαο. 

5. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα έξεπλα θαη αλαδήηεζε ιαηνκηθψλ νξπθηψλ ζηηο 

εθηάζεηο ηδηνθηεζίαο ηνπ γίλεηαη ζε θαζνξηζκέλε έθηαζε θάζε θνξά, κεηά απφ αίηεζε ηνπ θνξέα 

εξεπλψλ ζην πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή θνηλνπνίεζε ζην πληνληζηή 

ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πξάμεο Γεκφζηαο Αξρήο εθ ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ 

πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 2, κε ηα νπνία ν θνξέαο εξεπλψλ απνθηά πξνηεξαηφηεηα γηα 

έξεπλα ηνπ ρψξνπ απηνχ.  

Ο θνξέαο ησλ εξεπλψλ πξέπεη λα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πξφγξακκα, ζην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη: 

α) Σα πξνο έξεπλα ιαηνκηθά νξπθηά θαη ε εξεπλεηέα έθηαζε, κε ππεξβαίλνπζα ηα ηξεηο ρηιηάδεο 

ζηξέκκαηα, ηα φξηα ηεο νπνίαο ζα πξνζδηνξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο εμαξηεκέλεο απφ ην 

Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ηνπ 1987. 

β) Οη κέζνδνη ηεο έξεπλαο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα δηεμαγσγήο ηεο κε βάζε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο  ησλ πεξηπηψζεσλ δ.α) έσο θαη δ.ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 101ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ.  
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γ) Η δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί θαη ν θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ν 

πληνληζηήο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ρνξεγεί ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ.  

Γηα ηελ σο άλσ έγθξηζε, εθ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, απαηηνχληαη κφλν νη εγθξίζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 51ηνπ Κεθαιαίνπ Θ ηνπ λ. 4442/2016 (Α’230).  

Η έγθξηζε απηή ρνξεγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξία (3) έηε, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 

γηα έλα (1) έηνο αθφκε, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πιεξέζηεξε έξεπλα. Η παξάηαζε 

απηή ρνξεγείηαη απφ ην πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο χζηεξα απφ έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε 

ηνπ θνξέα έξεπλαο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο έγθξηζεο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ν θνξέαο ησλ εξεπλψλ 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, αλαιπηηθή θαη πιήξε 

έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ. 

Ύζηεξα απφ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ν πληνληζηήο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

εληφο ηξηψλ κελψλ εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία ν εξεπλεζείο ρψξνο ή ηκήκαηα απηνχ, 

δηαηίζεληαη είηε πξνο κίζζσζε κε πξνθήξπμε δεκνπξαζίαο, είηε θαζίζηαληαη ειεχζεξα, αλάινγα 

κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ.  

Δπίζεο, ν ρψξνο θαζίζηαηαη ειεχζεξνο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ, κε φκνηα απφθαζε ηνπ 

πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αλ ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

απνθαζίζεη φηη ην πξφγξακκα δελ εθηειέζηεθε ή δηαθφπεθε ρσξίο απνηειέζκαηα. 

6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο εθηάζεηο ηα 

ζρεηηθά κε ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή 

θαη  έληππε κνξθή ζην Ι.Γ.Μ.Δ, φπνπ θαη δηαθπιάζζνληαη γηα πέληε έηε, κε δπλάκελνο θαλείο λα 

ιάβεη γλψζε απηψλ, νχηε δπλάκελν ην Ι.Γ.Μ.Δ. λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Η κε 

πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ απνηειεί ιφγν θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ηεο άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4442/2016. 

 

Άξζξν 9 

Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείωλ βηνκεραληθώλ νξπθηώλ, καξκάξωλ θαη θπζηθώλ ιίζωλ 

1. Η εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 52, 53 θαη 56 ηνπ Κεθαιαίνπ Θ ηνπ λ. 

4442/2016 (Α’230).  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  κπνξεί λα θαζνξίδνληαη δεκφζηα ή 

δεκνηηθά ιαηνκεία βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ή καξκάξσλ, γηα ηα νπνία έρνπλ  ζπλαθζεί 

κηζζψζεηο, σο απνζεκαηηθά, θαηφπηλ αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Η έθηαζε ησλ απνζεκαηηθψλ 

ιαηνκείσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ησλ ιεηηνπξγνχλησλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ιαηνκείσλ σο απνζεκαηηθψλ είλαη ε χπαξμε ή ε δεκηνπξγία βηνκεραληθήο κνλάδαο, 



18 

 

θαη ιακβάλνληαη επηπιένλ ππφςε νη αλάγθεο ηξνθνδνζίαο απηήο, ε ζπνπδαηφηεηά ηεο, ην 

κέγεζνο ησλ απνζεκάησλ θαη νη ζέζεηο ησλ ιαηνκείσλ, ηα νπνία κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε κε 

ζπλερφκελνπο ρψξνπο, ζηελ πεξηνρή ηνπ ίδηνπ ή γεηηνληθνχ λνκνχ. Οη εθκεηαιιεπηέο 

απνζεκαηηθψλ ιαηνκείσλ θαηαβάιινπλ πάγην κίζζσκα δηπιάζην απηνχ πνπ νξίδεηαη  ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, ελψ απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο αλαγγειίαο έλαξμεο ησλ 

εξγαζηψλ, εληφο έηνπο απφ ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο.  

3. Η αλαγθαία ηπρφλ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηελεξγεζνχλ αξραηνινγηθέο έξεπλεο ή γηα ιφγνπο κε ππαηηηφηεηάο ηνπ εθκεηαιιεπηή, 

παξαηείλεη ηε δηάξθεηα  ηεο δπλαηφηεηαο εθκεηάιιεπζεο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε δηαθνπή απηή. 

Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ ιαηνκείνπ πξέπεη λα απνδείμεη ηε δηάξθεηα δηαθνπήο ηεο εθκεηάιιεπζεο κε 

έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο. Γηα ην ρξφλν ηεο αλαγθαίαο απηήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ 

εθκεηάιιεπζεο ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ ιαηνκείνπ δελ θαηαβάιιεη κηζζψκαηα.  

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ επηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ε εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ, 

κηθξήο παξαγσγήο, ρσξίο εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ησλ νπνίσλ ηα εμνξπζζφκελα πιηθά πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλαζηήισζε αξραηνινγηθψλ θηηζκάησλ, ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ γηα ηα νπνία ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ην αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ 

απαηηνχλ ηε ρξήζε πιηθψλ ίδηαο πξνέιεπζεο κε ηα πιηθά ηεο αξρηθήο θαηαζθεπήο. Πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ ιαηνκείσλ είλαη λα κελ θαζίζηαηαη εθηθηφο ν πξνζπνξηζκφο 

ησλ παξαπάλσ πιηθψλ απφ πθηζηάκελα ιαηνκεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

Η εθκεηάιιεπζε θαη ε πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ιαηνκείσλ γίλεηαη ζχκθσλα 

κε εηδηθή κειέηε. ηελ ελ ιφγσ ΚΤΑ θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιαηνκείνπ, ηα κέηξα 

αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ηα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ 

ιαηνκείνπ θαζψο θαη ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο εθπιήξσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, γηα ηελ έθδνζε θαη ηπρφλ θαηάπησζε ηεο νπνίαο έρνπλ εθαξκνγή ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

Η εθκίζζσζε δεκνζίσλ ιαηνκείσλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηα σο άλσ έξγα, γίλεηαη, κε απεπζείαο 

ζχκβαζε ζηνλ αλάδνρν ησλ έξγσλ απηψλ, κε φξνπο θαη κίζζσκα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

αλσηέξσ ΚΤΑ.  

Καηά ηα ινηπά ε ιεηηνπξγία ησλ ιαηνκείσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΚΜΛΔ.  

5.Η απνθνκηδή δεηγκάησλ ησλ νξπθηψλ θαη πεηξσκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 1 επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ εηδηθήο έγθξηζεο. Οη ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο  θαζψο θαη  ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. 

 

Άξζξν 10 

Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείωλ αδξαλώλ πιηθώλ 

1. Η εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 54, 55 θαη 56 ηνπ Κεθαιαίνπ Θ ηνπ λ. 

4442/2016 (Α’230). 
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2.Η εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ ζε φιε ηε ρψξα, δηελεξγείηαη κέζα ζηηο ιαηνκηθέο 

πεξηνρέο, πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξα 4, 5 θαη 6. Δθηφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ, ε 

εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ επηηξέπεηαη, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) Δάλ απνθιεηζηεί, κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 4 έσο θαη 6, ε δεκηνπξγία ιαηνκηθήο πεξηνρήο, 

ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ηέσο επαξρία ή λήζν, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5. ηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

Πεξηθεξεηάξρε, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ,  νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη επηθαηξνπνηείηαη αλά δέθα  έηε.  

ε πεξίπησζε πνπ ζην κέιινλ θαηαζηεί δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ιαηνκηθήο πεξηνρήο ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ηέσο επαξρία ή λήζν, φπνπ πθίζηαηαη εθκεηάιιεπζε 

ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νη εθκεηαιιεπηέο ησλ 

ιαηνκείσλ απηψλ ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη ιηγφηεξν ησλ δέθα  

εηψλ θαη κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο. Οη 

εθκεηαιιεπηέο ησλ ιαηνκείσλ απηψλ ππνρξενχληαη εληφο έμη κελψλ απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ιαηνκηθήο πεξηνρήο λα ππνβάινπλ γηα έγθξηζε ηξνπνπνηεηηθφ πξνζάξηεκα ηεο ηερληθήο κειέηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ 

ιαηνκηθνχ ρψξνπ εληφο ηνπ ελαπνκείλαληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

β) Δάλ ζηνλ αηηνχκελν ρψξν πεξηθιείνληαη πεηξψκαηα θαηάιιεια γηα εηδηθέο ρξήζεηο θαη ηδίσο 

γηα ηελ παξαγσγή αληηνιηζζεξψλ πιηθψλ, απνθιεηζηηθά καξκαξφζθνλεο θαη καξκαξνςεθίδαο ή 

γηα ηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ, αζβέζηνπ ή ζπιιηπαζκάησλ κεηαιινπξγίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηζηκεληνβηνκεραλίεο, αζβεζηνπνηίεο ή 

κεηαιινπξγίεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηζηκέληνπ ή αζβέζηνπ ή 

κεηαιινπξγηθέο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο.  

Γηα ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ σο άλσ εδαθίνπ εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

ΠΔΝ, κεηά απφ κειέηε-γλσκνδφηεζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ι.Γ.Μ.Δ.. ε πεξηπηψζεηο 

ιαηνκείσλ αληηνιηζζεξψλ πιηθψλ πνπ ε νξπθηνινγηθή ζχζηαζε ηνπ πεηξψκαηνο ζηνηρεηνζεηεί 

ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε πηζαλή παξνπζία ακηάληνπ, ην Ι.Γ.Μ.Δ. ζα πξέπεη  λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ζρεηηθνχο ειέγρνπο θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηε γλσκνδφηεζή ηνπ.  

Δηδηθά, ηα κέησπα ησλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ εηδηθψλ ρξήζεσλ πνπ εμνξχζζνπλ νθηνιηζηθά 

πεηξψκαηα (βαζηθά θαη ππεξβαζηθά) ζα εμεηάδνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο 

Δπηζεψξεζεο ηνπ .Δ.Π.Γ.Δ.Μ., γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ηλσδψλ νξπθηψλ απφ ηξηκειή 

επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη 

απνηεινχκελε απφ ππάιιεινπο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη ηνπ Ι.Γ.Μ.Δ.  

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο αζβέζηνπ ή ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο αζβεζηνπνηψλ ε σο άλσ 

δηάηαμε έρεη εθαξκνγή, εθφζνλ νη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αλάγθεο ηνπο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

ιαηνκηθέο πεξηνρέο ή ηα ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

γλσκνδφηεζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ι.Γ.Μ.Δ. αλαθέξεηαη ηφζν ζηε δπλαηφηεηα θάιπςεο 

ησλ αλαγθψλ ηεο αζβεζηνπνηίαο απφ ηηο ιαηνκηθέο πεξηνρέο ή ηα ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ηεο 

πεξηνρήο ηνπο, φζν θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.  

Σα αλσηέξσ ιαηνκεία, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο, πνπ 

ηξνθνδνηνχλ ηζηκεληνβηνκεραλίεο, κεηαιινπξγίεο ή αζβεζηνπνηίεο κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ηελ 

πιενλάδνπζα παξαγσγή ηνπο δει. ηελ πνζφηεηα ησλ αδξαλψλ πιηθψλ, πνπ ζπλεμνξχζζνληαη ή 



20 

 

ζπκπαξάγνληαη κε ηα θχξηα πιηθά ηξνθνδνζίαο ηεο αζβεζηνπνηίαο, ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο ή 

ηεο κεηαιινπξγίαο θαη ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ή ηεο θνθθνκεηξίαο ηνπο δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 

ηξνθνδνζία απηή. Η ζπλεμνξπζζφκελε πιενλάδνπζα παξαγσγή ζα ππνινγίδεηαη ζηελ 

εγθεθξηκέλε ηερληθή κειέηε πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ επηθαηξνπνηεκέλε ηνπνγξαθηθή 

απνηχπσζε.  

Οη ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηηο κειέηεο ηνπ Ι.Γ.Μ.Δ  ησλ αλσηέξσ εδαθίσλ, βαξχλνπλ ηνπο 

αηηνχληεο. 

Η πιενλάδνπζα παξαγσγή αδξαλψλ πιηθψλ απφ ηα αλσηέξσ ιαηνκεία δηαηίζεληαη θαηφπηλ 

θαηαβνιήο αλαινγηθνχ κηζζψκαηνο θαη εηδηθνχ ηέινπο ππέξ ΟΣΑ, φπσο απηά νξίδνληαη 

αληηζηνίρσο ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 20. 

Σα ιαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ εηδηθψλ ρξήζεσλ καξκαξφζθνλεο θαη καξκαξνςεθίδαο δελ 

επηηξέπεηαη λα δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ηπρφλ ζπκπαξαγφκελα αδξαλή πιηθά. ε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηα αλσηέξσ, επηπιένλ ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 17, παχεη  ε εθκεηάιιεπζε. 

γ) Γηα ηελ εθηέιεζε δεκφζησλ, εζληθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ έξγσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εζληθήο 

ζεκαζίαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.   

Γηα ηελ ίδξπζε ιαηνκείνπ ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεχζεηο 

ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ ΚΜΛΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7.  

3. Γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ εθκίζζσζε ησλ ιαηνκείσλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο 

παξ.2, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ ιαηνκείσλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη καξκάξσλ, κε 

εμαίξεζε ηα ιαηνκεία καξκαξφζθνλεο θαη καξκαξνςεθίδαο θαζψο θαη ηα ιαηνκεία 

αληηνιηζζεξψλ αζβεζηνιηζηθψλ αδξαλψλ πιηθψλ, ηα νπνία κηζζψλνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεκνπξαζίαο,. Γηα ηελ θαηαβνιή κηζζσκάησλ ιαηνκείσλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, πνπ κηζζψλνληαη θαηφπηλ έξεπλαο ζηνπο έρνληεο ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα γηα ηα ιαηνκεία βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ζην εδάθην γγ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ.  

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιαηνκείσλ ηνχησλ εθαξκφδνληαη νη ινηπέο δηαηάμεηο ησλ ιαηνκείσλ 

αδξαλψλ πιηθψλ.  

4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηα 

ιαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ.  

5. Σα εμνξπζζφκελα αδξαλή πιηθά, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ, πεξηθεξεηαθψλ 

θαη δεκνηηθψλ έξγσλ απαγνξεχεηαη λα δηαηίζεληαη πξνο εκπνξία. ε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο εθαξκφδνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Άξζξν 1 1  

Δθκίζζωζε ηωλ δεκνζίωλ ιαηνκείωλ 

1. Η εθκίζζσζε ησλ ιαηνκείσλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηνλ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε απεπζείαο ζχκβαζε ή κε 

πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο.  
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2.Με απεπζείαο ζχκβαζε εθκηζζψλνληαη δεκφζηεο εθηάζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ιαηνκηθψλ 

νξπθηψλ, ζε εθείλνπο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ε έγθξηζε δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ 

άξζξνπ 51 ηνπ Κεθαιαίνπ Θ ηνπ λ.4442/2016 (Α’230) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κέρξη ηε ιήμε ησλ 

εξεπλψλ εληνπηζζνχλ εθκεηαιιεχζηκα θνηηάζκαηα. Σν αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε 

ηεο έγθξηζεο δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή αίηεζε 

κίζζσζεο κε απεπζείαο ζχκβαζε ηεο εξεπλεζείζαο έθηαζεο, ζπλνδεπφκελε απφ απνδεηθηηθφ 

θαηάζεζεο πξνο έγθξηζε, κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ΑΔΠΟ 

αθνινπζεί ε θαηάζεζε πξνο έγθξηζε ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο. 

ηελ ππφςε ηερληθή κειέηε εθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ν εληνπηζκφο 

εθκεηαιιεχζηκνπ θνηηάζκαηνο απφ ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε, ζην πιαίζην ησλ νξηδφκελσλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο δ θαη ε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 101ηνπ ΚΜΛΔ.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν δηελεξγήζαο ηελ έξεπλα  ράλεη νξηζηηθά θάζε δηθαίσκα επί ηνπ 

παξαρσξεζέληνο γηα έξεπλα ρψξνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζεη κίζζσζε, σο αλαινγηθφ κίζζσκα νξίδεηαη ην αλψηαην ζεκηηφ ηνπ 

άξζξνπ 3 παξ. 4. 

Καη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε κε απεπζείαο ζχκβαζε δεκνζίσλ εθηάζεσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ ηεο πεξίπησζεο  γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ησλ 

ιαηνκείσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9, ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.  

3. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2, απαηηνχληαη 

ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

α) Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

β) Έγθξηζε ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ εθάζηνηε 

ηζρχνληα ΚΜΛΔ, 

γ) Δγγπεηηθή επηζηνιή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13, 

δ)Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. 

4.Ο πληνληζηήο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ππνρξενχηαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, λα εθδψζεη απφθαζε έγθξηζεο ηεο απεπζείαο κίζζσζεο ηεο 

δεκφζηαο έθηαζεο, θαζνξίδνληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ Γεκνζίνπ (φπσο χςνο κηζζσκάησλ, χςνο απαηηνχκελσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, παξάδνζε 

θαη παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ) θαη θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο κίζζσζεο εληφο 20 εκεξψλ. Γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο κίζζσζεο 

απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 20 ρξεκαηηθνχ αληηζηαζκίζκαηνο 

(παξαβφινπ). Αθνινπζεί ε θαηάξηηζε ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο κίζζσζεο, ε νπνία επέρεη 

ζέζε εγθξίζεσο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4442/2016, αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνηείηαη άκεζα ζε 

φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο  ππεξεζίεο. 

5. Με δεκνπξαζία, εθκηζζψλνληαη κεηά απφ αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ, δεκφζηεο εθηάζεηο γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ιαηνκηθψλ νξπθηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα εθκίζζσζε κε απεπζείαο ζχκβαζε. Η ππεξεζία ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ 

ελδηαθεξφκελν, θαη πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε ηνπ 

αηηνχκελνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7. 
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Μεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, αθνινπζείηαη 

απφ  ην πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4. 

6.ε πεξίπησζε δεκφζησλ εθηάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε απφ 

ελδηαθεξφκελν, αιιά ζπληξέρνπλ θαηά ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο λφκνπ νη πξνυπνζέζεηο 

εθκίζζσζεο κε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2ηνπ άξζξνπ 8 

θαη, εθφζνλ ηα θνηηαζκαηνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία νδεγνχλ ζε πξφβιεςε γηα χπαξμε 

αμηφινγνπ ελδηαθέξνληνο γηα αμηνπνίεζε ηνπ θνηηάζκαηνο, ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, κεηά απφ ζρεηηθή αμηνιφγεζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα πξνθεξχζζεη 

δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζην ζχλνιν ή ηκήκα ηεο έθηαζεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο θαη εθφζνλ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ απφ έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ ππνςήθην, ν ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο δηαβηβάδεη ηνλ ζρεηηθφ θάθειν 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ ζε δχν δηαδνρηθέο πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο πνπ 

απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο, ηφηε ελεκεξψλεηαη ν πληνληζηήο ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ν νπνίνο εληφο είθνζη εκεξψλ εθδίδεη απφθαζε πεξί ειεπζέξσζεο 

ηνπ εξεπλεζέληνο ρψξνπ ή ηκήκαηνο απηνχ. 

7. Αληηθείκελν ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο είλαη:  

α) Όηαλ  πξφθεηηαη γηα ιαηνκείν καξκάξσλ, θπζηθψλ ιίζσλ ή βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ α θαη γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ή ιαηνκείν εηδηθψλ ρξήζεσλ ηεο πεξίπησζεο  β ηεο 

παξ. 2  ηνπ άξζξνπ 10,  ην πξνζθεξφκελν αλαινγηθφ κίζζσκα, ην νπνίν δελ δχλαηαη λα είλαη 

θαηψηεξν ηνπ πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) αιιά νχηε αλψηεξν ηνπ θαζνξηδφκελνπ, ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3, αλψηαηνπ ζεκηηνχ. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο ηνπ ίδηνπ αλαινγηθνχ 

κηζζψκαηνο απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπκκεηέρνληεο ηφηε αμηνινγείηαη σο θαιχηεξε γηα ην 

δεκφζην ε πξνζθνξά πνπ πξνβιέπεη ην κεγαιχηεξν πνζφ επέλδπζεο γηα κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ιαηνκείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ 

πνπ αθνξά εμφξπμε, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία  εληφο ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο κίζζσζεο.  ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ σο πξνο ακθφηεξα ηα σο άλσ θξηηήξηα, 

ζπλεθηηκψληαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, ε εκπεηξία θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ 

πξνζθέξνληνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

β) Όηαλ πξφθεηηαη γηα ιαηνκείν αδξαλψλ πιηθψλ,   ειάρηζην πξνζθεξφκελν ζπλνιηθφ εηήζην 

κίζζσκα (άζξνηζκα παγίνπ θαη αλαινγηθνχ κηζζψκαηνο). Σν εηήζην πάγην πξνζθεξφκελν 

κίζζσκα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ πξνζθεξφκελνπ πάγηνπ κηζζψκαηνο (ζε επξψ αλά 

ζηξέκκα) επί ηελ έθηαζε ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ (ζε ζηξέκκαηα).Σν πξνζθεξφκελν ειάρηζην 

εηήζην αλαινγηθφ κίζζσκα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαινγηθνχ 

κηζζψκαηνο (πνζνζηνχ επί ηνηο εθαηφ) επί ηελ θαζνξηδφκελε ζηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε ηηκή 

πσιήζεσο επί ηελ πξνζθεξφκελε ειάρηζηε εηήζηα παξαγσγή. Σν πνζνζηφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

αλαινγηθνχ κηζζψκαηνο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%). Σν 

πξνζθεξφκελν πάγην κίζζσκα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ππνινγηδφκελνπ απφ ηνλ ηχπν 

ηεο παξ. 4 (α) ηνπ άξζξνπ 3. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζα θαζνξηζηεί ε ηηκή πψιεζεο 

ζξαπζηνχ πιηθνχ ζην δάπεδν ηνπ  ιαηνκείνπ, ε νπνία ζα δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κέζσ 
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κεζνδνινγίαο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο νξίδεηαη ε ηηκή ησλ 5 επξψ αλά ηφλν, σο 

ηηκή πψιεζεο ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ.  

ε πεξίπησζε πξνζθνξάο ηνπ ίδηνπ ειάρηζηνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

ζπκκεηέρνληεο, αμηνινγείηαη σο θαιχηεξε γηα ην δεκφζην ε πξνζθνξά πνπ πξνβιέπεη ην 

κεγαιχηεξν πνζφ γηα επελδχζεηο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (εμφξπμεο, κεηαθνξάο θαη 

επεμεξγαζίαο) εληφο ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο. ε πεξίπησζε 

ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ σο πξνο ακθφηεξα ηα σο άλσ θξηηήξηα, ζπλεθηηκψληαη ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, ε εκπεηξία θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ πξνζθέξνληνο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

8. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο δεκνπξαζίεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ απαηηείηαη ε θαηάζεζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνζνχ πελήληα (50) επξψ αλά ζηξέκκα ηεο πξνο εθκίζζσζεο έθηαζεο.  

ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή έθπησζεο ηνπ αξρηθνχ πιεηνδφηε απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ, πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ θαηαθχξσζε ππέξ απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, ν πληνληζηήο 

ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κπνξεί λα εθκηζζψζεη ην ρψξν ζηνλ ακέζσο επφκελν 

πιεηνδφηε. 

Ο ππνςήθηνο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζην πληνληζηή ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ιαηνκηθνχ 

ρψξνπ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηε δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε παξέθθιηζεο απφ ην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ ν πληνληζηή ηεο 

νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κπνξεί λα πξνβεί ζε άκεζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο θαη λα παξαρσξήζεη ην ρψξν ηνπ ιαηνκείνπ ζηνλ ακέζσο επφκελν πιεηνδφηε. 

9. ε πεξίπησζε κίζζσζεο θαηαηίζεηαη ζηνλ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

εγγπεηηθή επηζηνιή εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ θαηαπίπηεη πξνο φθεινο ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 2. Οη 

εγγπεηηθέο απηέο επηζηνιέο, επηζηξέθνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ 

εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθαλ, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ 

αξκνδίσο.  

Δπί δεκνζίσλ ιαηνκείσλ, αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιπζεί ε ζχκβαζε κίζζσζεο, παχεη ε 

εθκεηάιιεπζε θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Γηα ηελ ηπρφλ κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ή ηελ πξάμε 

παχζεο ζπλέρηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί παξάλνκεο εθκεηάιιεπζεο. 

10. Η εθκίζζσζε ιαηνκείσλ  εληφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηνπο εληαίνπο 

ρψξνπο πνπ έρνπλ ρσξνζεηεζεί εληφο απηψλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 5. 

ηελ πεξίπησζε  πνπ εληνπίδνληαη  λεζίδεο δεκνζίσλ εθηάζεσλ εληφο εληαίσλ ρσξνζεηεκέλσλ 

ιαηνκηθψλ ρψξσλ, νη νπνίνη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο απνηεινχληαη απφ δεκνηηθέο, 

θνηλνηηθέο ή ηδησηηθέο εθηάζεηο ή εθηάζεηο Ν.Π.Γ.Γ., ε εθκίζζσζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε  

απεπζείαο ζχκβαζε.Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ησλ σο άλσ λεζίδσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

απηή ηνπ πθηζηακέλνπ ιαηνκείνπ θαη γηα ηηο παξαηάζεηο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

Δθφζνλ πθηζηάκελα ιαηνκεία εληαρζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ή θαηά έλα κέξνο ηνπο ζε ιαηνκηθέο 

πεξηνρέο θαη ε έθηαζή ηνπο απνηειεί ηκήκα  εληαίνπ  ρσξνζεηεζέληνο ρψξνπ εληφο ηεο ιαηνκηθήο 

πεξηνρήο, ε εθκίζζσζε ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ ίδηνπ ρσξνζεηεζέληνο ρψξνπζηνπο 
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εθκεηαιιεπηέο ησλ ιαηνκείσλ απηψλ γίλεηαη σο θαησηέξσ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηε 

ρσξνηαμηθή θαηαλνκή πξνθχπηεη έλαο ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ ρψξνο πξνο δηάζεζε:  

α. Με απεπζείαο ζχκβαζε πξνθεηκέλνπ γηα δεκφζηεο εθηάζεηο. 

β. Πξνθεηκέλνπ γηα δεκνηηθέο εθηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ηζρχνπλ. 

γ. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ησλ ιαηνκείσλ ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη απηήλ ηνπ πθηζηακέλνπ ήδε αδεηνδνηεζέληνο ιαηνκείνπ θαη, γηα ηηο ηπρφλ 

παξαηάζεηο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Θ’ ηνπ λ.4442/2016 

(Α’230). 

11. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πξφνδν ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζε ιαηνκείν πνπ ιεηηνπξγεί επί 

δεκφζηαο έθηαζεο, δηαπηζησζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ εθκεηαιιεπηή φηη δελ πθίζηαληαη πιένλ 

θαηάιιεια πεηξψκαηα γηα ηελ παξαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο νξπθηνχ, γηα ηελ νπνία 

έγηλε ε κίζζσζε, αιιά ππάξρεη δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο άιιεο θαηεγνξίαο νξπθηψλ, ηφηε 

κεηά απφ αίηεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα αξρή είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο σο πξνο ην είδνο ηνπ εμνξπζζφκελνπ νξπθηνχ. 

Η αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο 

νξπθηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ή ησλ καξκάξσλ ή ησλ 

πεηξσκάησλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα εηδηθέο ρξήζεηο θαη αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε  β ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10.  

Γηα ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη λα πξνεγεζνχλ: 

α) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, γηα θαηάηαμε ηνπ πεηξψκαηνο ηνπ 

ιαηνκείνπ ζηε λέα θαηεγνξία, κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1.  

β) Σξνπνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο  πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηερληθήο κειέηεο 

εθκεηάιιεπζεο πνπ ζα αθνξνχλ πιένλ ηελ λέα θαηεγνξία νξπθηνχ.  

γ) Έξεπλα ησλ απαγνξεπηηθψλ ιφγσλ ηνπ άξζξνπ 7 εθφζνλ πξνβιέπεηαη νπζηψδεο αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ εθκεηάιιεπζεο, φπσο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ δελ πξνβιεπφηαλ αξρηθά θαη γηα ηελ 

νπνία γλσκνδνηνχλ εθ λένπ κφλνλ εθείλεο νη ππεξεζίεο πνπ απαηηείηαη. 

Η αξκφδηα ππεξεζία εμεηάδεη ηε ζπλδξνκή ησλ σο άλσ πξνυπνζέζεσλ θαη αλαιφγσο απνξξίπηεη 

ηελ αίηεζε ή πξνβαίλεη ζηελ ζρεηηθή αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε ηεο κίζζσζεο ηνπ ρψξνπ. 

Ο πληνληζηήο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ππνρξενχηαη εληφο είθνζη εκεξψλ λα 

εθδψζεη απφθαζε έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο κίζζσζεο ηεο δεκφζηαο έθηαζεο θαζνξίδνληαο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ φπσο χςνο 

κηζζσκάησλ αλάινγα κε ηελ λέα θαηεγνξία νξπθηνχ, χςνο απαηηνχκελσλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ πξνυπάξρνληνο κηζζσηή θαη θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο εληφο είθνζη εκεξψλ. Αληίγξαθν 

ηεο ζχκβαζεο θνηλνπνηείηαη άκεζα ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο  ππεξεζίεο. 

Η ηξνπνπνίεζε ηεο κίζζσζεο απφ ην πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηζρχεη 

γηα ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνυπάξρνπζαο ζχκβαζεο κίζζσζεο. 

12. Αηηήζεηο γηα ηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ  

24 κήλεο πξηλ απφ  ηε ιήμε απηψλ. ε πεξίπησζε παξέιεπζεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο , 

εμεηάδνληαη σο εκπξφζεζκεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη παξέιζεη δηάζηεκα πνπ 

ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο θαη θαηφπηλ ππνβνιήο 
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ρξεκαηηθνχ αληηζηαζκίζκαηνο (παξαβφινπ), αλεξρφκελνπ ζην δεθαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνβιεπνκέλνπ γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο κίζζσζε, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε 1264/19.1.2012 (Β΄230) φπσο ηζρχεη. Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ, απφ επηθαηξνπνηεκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ ζε έμη (6) 

ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθα θιίκαθαο 1:5.000 θαη απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο πξνο έγθξηζε ζηελ αξκφδηα 

αξρή επηθαηξνπνηεκέλεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηερληθήο κειέηεο 

εθκεηάιιεπζεο. 

Ο πληνληζηήο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αθνχ ειέγμεη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο πξνρσξά ζηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. 

13. Η ζχκβαζε κίζζσζεο γίλεηαη γηα εληαία έθηαζε θαη δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ 

έθηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ηξνπνπνίεζε αθνξά επέθηαζε ηνπ ρψξνπ εθκεηάιιεπζεο, ζε ρψξν γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη ήδε 

ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, ε ηξνπνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε επηθαηξνπνηεκέλε ηερληθή 

κειέηε εθκεηάιιεπζεο, ε νπνία εθπνλείηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ. Καηάηκεζε ρψξνπ, γηα ηνλ 

νπνίν έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε κίζζσζεο  εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ, δελ είλαη επηηξεπηή. 

 

Άξζξν 1 2  

Δθκίζζωζε δεκνηηθώλ ιαηνκείωλ 

1. Η εθκίζζσζε ιαηνκείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ησλ πξσηνβάζκησλ O.T.A. 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ νηθείν πξσηνβάζκην Ο.Σ.Α,, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, κε απεπζείαο ζχκβαζε ή κε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο.  

2.Με απεπζείαο ζχκβαζε εθκηζζψλνληαη εθηάζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε καξκάξσλ, θπζηθψλ ιίζσλ  θαη βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη γ 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 θαζψο θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ ζηα 

νπνία αλαθέξεηαη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10, ζ' εθείλνπο πνπ  έρεη ρνξεγεζεί ε έγθξηζε δηελέξγεηαο 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Κεθαιαίνπ Θ ηνπ λ.4442/2016 (Α’230)θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 11. Όπνπ 

ζηηο παξαγξάθνπο απηέο αλαθέξεηαη Γεκφζην ή πληνληζηήο Aπνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνηηθψλ ιαηνκείσλ λνείηαη ν νηθείνο δήκνο θαη ν δήκαξρνο αληηζηνίρσο. 

Καη’ εμαίξεζε εθκηζζψλνληαη κε απεπζείαο ζχκβαζε εθηάζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. γηα ηε 

δεκηνπξγία ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ ηεο πεξίπησζεο  γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ησλ 

ιαηνκείσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9, ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.  

3Με δεκνπξαζία εθκηζζψλνληαη δεκνηηθέο εθηάζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ιαηνκηθψλ νξπθηψλ 

κεηά απφ αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα 

εθκίζζσζε κε απεπζείαο ζχκβαζε. Η ππεξεζία ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ ελδηαθεξφκελν, θαη 

πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 11. . Όπνπ ζηελ παξάγξαθν 7 

αλαθέξεηαη Γεκφζην ή πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνηηθψλ 

ιαηνκείσλ λνείηαη ν νηθείνο δήκνο θαη ν δήκαξρνο αληηζηνίρσο. 

4. Γηα ηελ απφδνζε ησλ κηζζσκάησλ (παγίσλ θαη αλαινγηθψλ), πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εθκίζζσζε δεκνηηθψλ ιαηνκείσλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3. Σα 

κηζζψκαηα απηά, βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ νηθείν δήκν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
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δηαηάμεηο. 

5. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πξφνδν ηεο εθκεηάιιεπζεο δηαπηζησζεί φηη δελ πθίζηαληαη πιένλ 

θαηάιιεια πεηξψκαηα γηα ηελ παξαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο νξπθηνχ, γηα ηελ νπνία 

έγηλε ε κίζζσζε, αιιά ππάξρεη δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο άιιεο θαηεγνξίαο νξπθηψλ, ηζρχνπλ 

ηα πξνβιεπφκελα  ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 11.  

6. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 11 έρνπλ αλαινγηθή εθαξκνγή θαη ζηα 

ιαηνκεία επί δεκνηηθψλ εθηάζεσλ.   

Άξζξν 13 

Πξνζηαζία θαη Απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο ιαηνκείωλ 

1. Οη εθκεηαιιεπηέο ησλ ιαηνκείσλ νθείινπλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηνπο ιαηνκηθνχο ρψξνπο 

ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ εγθεθξηκέλε γηα ην 

ζθνπφ απηφ κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ εθάζηνηε 

έξγνπ.  

Η απνθαηάζηαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο  λφκηκεο 

ιεηηνπξγίαο. Δηδηθψο, γηα ηα ιαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εθηέιεζε 

δεκνζίσλ έξγσλ  ηεο  πεξίπησζεο γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 θαζψο θαη ηα ιαηνκεία ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 9, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απνθαηάζηαζεο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο 

έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3. 

2.Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ανξίζηνπ 

ρξνληθήο ηζρχνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Σν χςνο ηνπ 

πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη σο δαπάλε 

απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο ζηηο αλσηέξσ Απνθάζεηο. Γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο ιαηνκείσλ 

καξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλ, βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ πνπ έρνπλ θαηαβάιεη 

εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έθηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 

λ.998/1979 (Α’289), φπσο ηζρχεη. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ εθκεηαιιεπηή ζηηο ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθε ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη ππέξ  εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. Ο 

ινγαξηαζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζα είλαη πιήξσο αληαπνδνηηθφο θαη ζα αθνξά 

απνθιεηζηηθά ζε έξγα απνθαηάζηαζεο ιαηνκείσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εθκεηάιιεπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία, ην πνζφ 

απνδίδεηαη ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δαζνγελνχο πεξηβάιινληνο. 

Λχζε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ιαηνκείσλ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θαηάπησζε 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε, θαηά ην κέξνο ηεο πνπ αλαινγεί ζην κε 

απνθαηαζηαζέλ ηκήκα. 

Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ σο άλσ εδαθίσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

3. Η κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνθαηάζηαζεο ιαηνκείσλ φπσο απηή νξίδεηαη ζηνπο 

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ 
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πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1650/1986 (Α’ 160) θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζρεηηθά 

κε ηελ κε ηήξεζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Οη πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ ιαηνκείσλ κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηελ θείκελε 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, φπσο απηέο νξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν. 4014/2011(Α΄209).  

4. Η απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ιαηνκείσλ  πνπ  δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ έρνληνο ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή 

ζχκθσλα κε εηδηθή κειέηε, νη πξνδηαγξαθέο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο νπνίαο νξίδνληαη ζηελ 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ππ’ αξηζκ. Γ10/Φ68/νηθ.4437/1.3.2001 (Β΄244), φπσο  ηζρχεη.  

Σα ιαηνκεία  ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ παχνπλ νξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο  κεηά ην πέξαο ηνπ 

νξηδφκελνπ απφ ηελ εηδηθή κειέηε ρξφλνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ νινθιεξψλεηαη  ε απνθαηάζηαζε.  

Ο ρξφλνο απηφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία  έηε. 

5. Ο έιεγρνο ηεο απνθαηάζηαζεο γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Πεξηβάιινληνο ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο, εθηφο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, νη νπνίεο βάζεη ηνπ λ. 998/1979 

δηαρεηξίδνληαη απφ ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο. 

Η κε απνθαηάζηαζε ιαηνκηθνχ ρψξνπ, κεηά ην πέξαο ηεο εθκεηάιιεπζεο,  φπσο απηή νξίδεηαη 

ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ζε εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ζπλεπάγεηαη, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ  παξάγξαθν 3, ηελ 

ππνρξεσηηθή θήξπμε ηεο έθηαζεο σο αλαδαζσηέαο θαη ηελ επηβνιή απφ ηελ αξκφδηα δαζηθή 

αξρή ησλ πνηλψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λφκνπ 998/1979 ζε βάξνο ηνπ 

δηθαηνχρνπ. Με απνθαηαζηαζείζα θαηά ηα αλσηέξσ δαζηθνχ ραξαθηήξα έθηαζε απνθαζίζηαηαη 

απφ ηε δαζηθή ππεξεζία ζχκθσλα κε ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ θαηαπίπηεη ππέξ  

εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ππφ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ.  Οη ηδηνθηήηεο ή δηαθάηνρνη, εάλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθέο ή 

δηαθαηερφκελεο δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο αληίζηνηρα, ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αθψιπηε δηαθίλεζε ησλ ζπλεξγείσλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε, θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, απηνί ππνρξενχληαη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ έθηαζε εληνπίδεηαη απνιήςηκν θνίηαζκα, απηή δελ θεξχζζεηαη σο 

αλαδαζσηέα θαη ν ιαηνκηθφο ρψξνο ηίζεηαη ζε δεκνπξαζία. Δάλ δελ ππάξμεη εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ απηνχ εληφο ηξηεηίαο, ηφηε ε έθηαζε ηνπ 

ιαηνκηθνχ ρψξνπ θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά σο αλαδαζσηέα. 

6. Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (Α.Δ.Κ.Κ.) εληφο  ιεηηνπξγνχλησλ ιαηνκείσλ,  αλεμαξηήησο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο ηνπο, κεηά ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ εγθξίζεσλ θαη αδεηψλ, ζχκθσλα µε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ. Η εγθαηάζηαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ή ζχκπξαμεο ησλ εθκεηαιιεπηψλ ησλ ιαηνκείσλ απηψλ, 

ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη ε εθκεηάιιεπζε, νχηε λα δεζκεχνληαη απνζέκαηα ησλ 

θνηηαζκάησλ. 

Σα αδξαλή πξντφληα ή ηα θαηάινηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ Α.Δ.Κ.Κ., 

δχλαληαη  λα αμηνπνηνχληαη θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο εγθεθξηκέλεο  κειέηεο ηνπ ιαηνκείνπ (ηερληθή θαη πεξηβαιινληηθψλ 
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επηπηψζεσλ) ζηηο νπνίεο ηεθκεξηψλεηαη θαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

εδαθίνπ. 

7. O εθκεηαιιεπηήο ελφο ιαηνκείνπ δηθαηνχηαη, εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο, λα απνθνκίζεη απφ 

ηνλ πξψελ ιαηνκηθφ ρψξν ηνπ νπνίνπ έρεη ιήμεη ε εθκεηάιιεπζε, πιηθά ηα νπνία έρνπλ 

εμνξπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λφκηκεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ιαηνκείνπ.  

Πξνο ηνχην απαηηείηαη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε ηνπ ΔΠΓΔΜ, ζηελ νπνία 

πξέπεη λα νξίδεηαη ε πνζφηεηα ησλ λνκίκσο εμνξπρζέλησλ πιηθψλ, νη φξνη θαζψο θαη ν ρξφλνο 

γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο, απφ ηε ιήμε ή κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν παχζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα 6 επηπιένλ κήλεο. 

Καηά ην ρξφλν απηφ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ηνπ ιαηνκείνπ 

κε ηνπο πιένλ πξφζθαηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ ίζρπαλ κέρξη ηελ κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ιήμε ηεο εθκεηάιιεπζεο.  Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απνθνκηδήο ησλ εμνξπγκέλσλ 

πιηθψλ,  ν εθκεηαιιεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ππέξ Ο.Σ.Α., φπσο 

απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 20, θαζψο θαη ηνπ αλαινγηθνχ κηζζψκαηνο ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο 

εθηάζεσο ηνπ ρψξνπ εθκεηάιιεπζεο..  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηα εμνξπρζέληα πιηθά πνπ ηπρφλ 

παξακέλνπλ ζην ρψξν πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο έθηαζεο. ε πεξίπησζε 

ιαηνκείνπ ζε δεκφζηα έθηαζε εθπνηνχληαη απφ ην πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο.  Η πεξαηηέξσ λφκηκε αμηνπνίεζε ησλ εμνξπρζέλησλ, αιιά κε απνιεθζέλησλ πιηθψλ 

ζε δεκνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ. 

 

Άξζξν 1 4  

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνκεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

1.α.Γηα ηα ιαηνκεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο  λφκνπ ε έγθξηζε ηεο 

ηερληθήο κειέηεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ δχλαηαη λα επέρεη θαη ζέζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εληφο ιαηνκηθψλ ρψξσλ, φπσο απηνί νξίζηεθαλ ζηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 1, κε ζθνπφ  ηελ επεμεξγαζία (κεραληθή, εκπινπηηζκνχ, παξαγσγήο θνληακάησλ, 

ζθπξνδεκάησλ, αζθαιηνκηγκάησλ, αζβέζηνπ θαη ινηπέο θαηεξγαζίεο) ησλ ιαηνκηθψλ νξπθηψλ, 

θαζψο θαη  άδεηαο θαηαζθεπήο ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηή ηερληθψλ δνκηθψλ 

έξγσλ (βάζεσλ έδξαζεο, θαηαζθεπψλ γηα ηελ ηξνθνδνζία  θαη ηελ απνζήθεπζε ρχδελ ζηεξεψλ 

πιηθψλ-ζηιφ, βάζξσλ θαη κεηαιιηθψλ ηθξησκάησλ κε ή ρσξίο ηε ρξήζε νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο).  

ηελ πεξίπησζε απηή ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ ΚΜΛΔ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ 

ηερληθή κειέηε εθκεηάιιεπζεο. 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ιαηνκείσλ, ησλ νπνίσλ ηκήκα βξίζθεηαη εληφο ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ θαη ην 

ππφινηπν εθηφο απηνχ, ζεσξνχληαη σο εληαίν ζχλνιν θαη αληηκεησπίδνληαη  απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ην ηκήκα απηφ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηζρχνο ηνπο, 

β. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία, εληφο ιαηνκηθψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ ρψξσλ, απνζεθψλ 

εθξεθηηθψλ πιψλ απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
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105 θαη 106 ηνπ (ΚΜΛΔ) απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. 

γ. Γηα ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ANFO θαη SLURRIES ή γαιαθησκάησλ 

επξηζθνκέλσλ πάλσ ζε νρήκαηα, εληφο ιαηνκηθψλ ρψξσλ θαη κεηαιιείσλ, απαηηείηαη άδεηα ε 

νπνία ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 53 θαη 107 ηνπ ΚΜΛΔ απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. 

2. Η ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ μεθηλά θαηφπηλ 

ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ.4442/2016 

(Α’230). 

3. Η δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ  β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 1, νξίδεηαη 

ίζε κε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ιαηνκείνπ. Οη ππφςε 

εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη θαη λα παξαηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο  κε 

πξνυπνζέζεηο αλάινγεο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

4 Σα θηλεηά -κεηαζεηά κεραλήκαηα εμφξπμεο, θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη θσηηζκνχ, θαζψο θαη ηα 

θηλεηά κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο ησλ ιαηνκηθψλ νξπθηψλ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα 

θπθινθνξίαο κεραλήκαηνο έξγνπ (Μ.Δ.) θαη εγθεθξηκέλν εηδηθφ θαλνληζκφ αζθαιείαο ηνπ 

άξζξνπ 48 ηνπ ΚΜΛΔ  

5. Η αλέγεξζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη 

επεμεξγαζίαο  ιαηνκηθψλ νξπθηψλ, θαζψο θαη ε αλέγεξζε πξνρείξσλ ή θηλεηψλ θαηαιπκάησλ 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7ηνπΚΜΛΔ εληφο ησλ σο άλσ ρψξσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ λ.δ.210/1973 (Α’277).   

Άξζξν 15 

Απαιινηξίωζε μέλεο ηδηνθηεζίαο 

1. Η εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ, θπζηθψλ ιίζσλ θαη βηνκεραληθψλ νξπθηψλ, 

αδξαλψλ πιηθψλ εληφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ θαη' εμαίξεζε εθηφο ησλ πεξηνρψλ ηνχησλ 

ιαηνκείσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10, ραξαθηεξίδεηαη σο δεκνζίαο σθειείαο. 

2. Όηαλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε η σ λ  ιαηνκείσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ είλαη αλαγθαία ε 

ρξεζηκνπνίεζε μέλεο ηδηνθηεζίαο, ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ ιαηνκείνπ ππνρξενχηαη λα επηδηψμεη ηε 

ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε. ε πεξίπησζε κε παξνρήο ζπλαίλεζεο,  επηηξέπεηαη ε αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο μέλεο ηδηνθηεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ 

εμσηεξηθήο πξνζπέιαζεο.  

Δηδηθά γηα ηα ιαηνκεία καξκάξσλ θαη βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α  θαη γ ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 1 αληίζηνηρα,  εθηφο ησλ αλσηέξσ έξγσλ, είλαη δπλαηή ε απαιινηξίσζε γηα 

επέθηαζε ησλ θεληξηθψλ δηθηχσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη επηθνηλσληψλ, αλέγεξζε 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο η σ λ  εμνξπζζνκέλσλ νξπθηψλ πιψλ, θαηαζθεπή ππνδνκψλ 

πδξνδφηεζεο, απνζεθψλ θαη  ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιαηνκείσλ. 

ηηο απαιινηξηνχκελεο εθηάζεηο  απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα  εμνξπθηηθψλ εξγαζηψλ. 

Οη απαιινηξηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ γίλνληαη κε αίηεζε θαη κε δαπάλεο ηνπ 

εθκεηαιιεπηή ηνπ ιαηνκείνπ θαη ππέξ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ιαηνκείνπ. Γηα ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο 

απαιινηξίσζεο  θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έθηαζεο πνπ απαηηείηαη, απνθαίλεηαη ε θαηά ηφπν 

αξκφδηα Δπηζεψξεζε ηνπ ΔΠΓΔΜ.  
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Οη απαιινηξηψζεηο γηα κελ ηηο πεξηπηψζεηο αθηλήησλ εμππεξεηνχλησλ ηηο αλάγθεο 

εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ καξκάξσλ θαη βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α  θαη γ ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 αληίζηνηρα,  θεξχζζνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, γηα δε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή 

ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

128 έσο θαη 138 ηνπ λ.δ. 210/1973 (Α’ 277), πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο. 

3. ηελ πεξίπησζε µε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, γηα ηα νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε  

απαιινηξίσζε, εληφο ηεηξαεηίαο απφ ηεο ζπληειέζεσο απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ ε 

απαιινηξησζείζα ηδηνθηεζία ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ζθνπνχο, απηή αλαθαιείηαη κε απφθαζε 

ηνπ εθδφζαληνο νξγάλνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.  

Η ζπληειεζκέλε απαιινηξίσζε αλαθαιείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ζηελ 

έθηαζε πνπ έρεη απαιινηξησζεί  πξαγκαηνπνηείηαη εμφξπμε ή απφιεςε ιαηνµηθψλ νξπθηψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, αλεμαξηήησο άιισλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, επηβάιιεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ίζν κε ηελ θαηαβιεζείζα απνδεκίσζε ηεο 

απαιινηξησζείζαο έθηαζεο, ππέξ  εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ κε ζθνπφ  ηελ 

απνθαηάζηαζή ηεο. 

4. Όηαλ  γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ιαηνκείνπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ιαηνκηθψλ νξπθηψλ θξηζεί 

απαξαίηεηε ε ρξήζε άιιεο ηδηνθηεζίαο, ε νπνία αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ιαηνκείνπ, ν 

εθκεηαιιεπηήο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ παξαρψξεζε θαηά ρξήζε ηεο έθηαζεο γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο. Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο θαηά ηα άλσ ηδηνθηεζίαο θαη 

ηεο απαξαίηεηεο έθηαζεο, απνθαίλεηαη ε  αξκφδηα Δπηζεψξεζε ηνπ ΔΠΓΔΜ. Η απνδεκίσζε 

γηα ηε ρξήζε ηεο ηδηνθηεζίαο απηήο θαζνξίδεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηνπ ηφπνπ ηνπ 

ιαηνκείνπ θαη ε ρξήζε ηεο έθηαζεο επηηξέπεηαη ακέζσο κφιηο θαηαβιεζεί ε απνδεκίσζε πνπ ζα 

θαζνξηζζεί.  

5. Γεκφζηεο εθηάζεηο, πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ νπνηαζδήπνηε 

θαηεγνξίαο νξπθηψλ, θαηά ηα αλσηέξσ, κπνξνχλ λα παξαρσξνχληαη θαηά ρξήζε ζηνπο 

εθκεηαιιεπηέο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. 

 

 

Άξζξν 16 

Τπνρξεώζεηο εθκεηαιιεπηή 

1. Ο εθκεηαιιεπηήο ιαηνκείνπ ππνρξενχηαη λα δηελεξγεί ηελ εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο θαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ησλ εγθξίζεσλ πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί, εηδηθφηεξα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηεο ηερληθήο κειέηεο,  

θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ ΚΜΛΔ. 

2.Ο εθκεηαιιεπηήο ιαηνκείνπ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαη κέρξη 

30 Απξηιίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο, δειηίν δξαζηεξηφηεηαο, αλάινγα κε ην εθκεηαιιεπφκελν 

νξπθηφ. ην δειηίν δξαζηεξηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη πεξηβαιινληηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο θαη ηδίσο λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ ιαηνκείνπ, ζηνηρεία 

γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ζηνηρεία αζθάιεηαο θη αηπρεκάησλ,  ζηνηρεία γηα ηηο 
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θαηαλαιψζεηο θπζηθψλ πφξσλ, πεηξειαηνεηδψλ, εθξεθηηθψλ θαη ελέξγεηαο, ηε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη ηηο απνθαηαζηεκέλεο εθηάζεηο, ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ, ηηο επελδχζεηο, θαζψο  θαη θάζε άιιν ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ ππεξεζία.  

Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ δειηίσλ δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ νη θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο  ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ζην ΤΠΔΝ θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

ε πεξίπησζε κε εθκεηάιιεπζεο ή κε δηελέξγεηαο εξεπλψλ, αληί ηνπ αλσηέξσ δειηίνπ, 

ππνβάιιεηαη δήισζε απξαμίαο, κέρξη 30 Απξηιίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη 

ιφγνη ηεο απξαμίαο θαη ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε βαζηκφηεηα ησλ επηθαινπκέλσλ ιφγσλ. 

Η ππνρξέσζε ππνβνιήο δειηίνπ δξαζηεξηφηεηαο ή δήισζεο απξαμίαο πθίζηαηαη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπκπιεξψλεηαη πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο εθκεηάιιεπζεο. 

Σν δειηίν δξαζηεξηφηεηαο ή ε δήισζε απξαμίαο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηήξεζεο ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΓΟΠΤ ηνπ ΤΠΔΝ. Μέρξη λα ξπζκηζηνχλ 

νη δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο παξαγξάθνπ 7, ην δειηίν δξαζηεξηφηεηαο ή ε δήισζε 

απξαμίαο ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίηππα, έλα ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε ηνπ ΔΠΓΔΜ θαη έλα 

ζηελ σο άλσ ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΝ.  Γηα ηα ιαηνκεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δεκφζηεο εθηάζεηο ην 

δειηίν δξαζηεξηφηεηαο ή ε δήισζε απξαμίαο ππνβάιιεηαη θαη ζηελ αξκφδηα γηα ηηο κηζζψζεηο 

ππεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

3. Ο εθκεηαιιεπηήο ιαηνκείνπ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε ηνπ 

ΔΠΓΔΜ, γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαη κέρξη 30 Απξηιίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο, ηνπνγξαθηθφ 

ζρεδηάγξακκα πνπ ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ζα είλαη 

ππνγεγξακκέλν απφ αξκφδην κεραληθφ. Μέρξη λα ξπζκηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ηεο παξαγξάθνπ 7, ην ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα ππνβάιιεηαη ηφζν ζε έληππε φζν 

θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σν ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα ζα είλαη ζε θιίκαθα 1:000 ή 1:2000, 

ψζηε λα εκθαλίδνληαη πιήξσο θαη επθξηλψο φια ηα ζπκπεξηιακβαλφκελα ζηνηρεία, ζα 

πεξηιακβάλεη πιήξε πςνκεηξηθή θαη νξηδνληηνγξαθηθή απνηχπσζε φρη παιαηφηεξε ησλ έμη 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο, ζα είλαη εμαξηεκέλν απφ ην ζχζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ ’87 

θαη ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ ππφκλεκα. ην ζρεδηάγξακκα ζα απνηππψλνληαη θαη ζα 

ζεκεηψλνληαη: ηα φξηα ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ, ηεο εγθεθξηκέλεο ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο, 

ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), ηεο έγθξηζεο επέκβαζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηά είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα φξηα ηεο ΑΔΠΟ, νη βαζκίδεο εμφξπμεο, νη 

εθζθαθέο θαη νη δηακνξθψζεηο ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ, ηα θηίξηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο κέζα ζε 

απηφλ, νη εζσηεξηθνί δξφκνη, θάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ αζθάιεηα 

εξγαζηψλ, θαζψο θαη νη ηπρφλ απνζέζεηο θαη επεκβάζεηο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ100 κέηξσλ 

εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ ηεο. ηεο ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ππφγεησλ έξγσλ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ζα απνηππψλνληαη θαη ζα ζεκεηψλνληαη: φιεο νη 

ππφγεηεο εξγαζίεο, πινπνηεκέλεο θαη ζρεδηαδφκελεο, νη ελεξγνί θαη νη εμνθιεκέλνη ρψξνη, νη 

θχξηεο ζηνέο, ηα θξέαηα, ηα θεθιηκέλα, νη έμνδνη θαη νη δηαδξνκέο δηαθπγήο, ηα δίθηπα 

κεηαθνξάο, ηειεθψλνπ, θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ, νη εγθαηαζηάζεηο, νη απνζήθεο εθξεθηηθψλ 

πιψλ θαη θαςπιιίσλ, ηα θαηαθχγηα θαη ηα ζεκεία παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, θαζψο θαη θάζε 

άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ αζθάιεηα εξγαζηψλ. 

Η ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπνγξαθηθνχ ζρεδηαγξάκκαηνο πθίζηαηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 
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ζπκπιεξψλεηαη πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο εθκεηάιιεπζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο απξαμίαο, ν εθκεηαιιεπηήο δελ έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο 

ηνπνγξαθηθνχ ζρεδηαγξάκκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. 

4. ηνπο εθκεηαιιεπηέο πνπ δελ ππνβάιινπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην παξφλ άξζξν δειηία 

δξαζηεξηφηεηαο ή δειψζεηο απξαμίαο ή ηνπνγξαθηθά ζρεδηαγξάκκαηα κέρξη ηελ πξνβιεθζείζα 

εκεξνκελία, ή ππνβάιινπλ αλαθξηβή ζηνηρεία, θαζψο θαη ζε φζνπο δελ ζπκπιεξψλνπλ, εληφο 30 

εκεξψλ κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ, ηπρφλ ειιηπή ζηνηρεία 

ησλ εκπξνζέζκσο ππνβιεζέλησλ δειηίσλ ή δειψζεσλ ή ηνπνγξαθηθψλ ζρεδηαγξακκάησλ, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ ηελ σο άλσ ππεξεζία. Πξνο ηνχην ζπληάζζεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζην 

Γεκφζην Σακείν ηίηινο βεβαίσζεο (ρξεκαηηθφο θαηάινγνο) γηα ηελ είζπξαμή ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17. 

5. Ο εθκεηαιιεπηήο ιαηνκείνπ, ζε θάζε πεξίπησζε νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο εθκεηάιιεπζεο, 

πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 13, ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεη απφ ην 

ρψξν ηνπ ιαηνκείνπ ηπρφλ πξντφληα, ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη απνξξίκκαηα, πνπ κπνξεί λα 

ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα η σ λ  

πεξηνίθσλ θαη δηεξρνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΜΛΔ θαη ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο 

εληνιέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ.  

ηηο δαζηθνχ ραξαθηήξα ή δεκφζηεο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο ν εθκεηαιιεπηήο ππνρξενχηαη λα 

απνμειψζεη ηηο πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο δαζηθήο 

ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ κε ηελ σο άλσ ππνρξέσζε θαηαπίπηεη ε 

ζρεηηθή πξνο ηνχην εγγπεηηθή επηζηνιή ππέξ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ.  

6. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά εθηφο ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ ιαηνκηθψλ πξντφλησλ κε θνξηεγά 

νρήκαηα, φηαλ δελ θαιχπηεηαη ην θνξηίν ηνπο κε εηδηθφ θάιπκκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

ε εθκεηαιιεπηέο πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά ιαηνκηθψλ πξντφλησλ, πιελ απνθιεηζηηθά 

νγθνκαξκάξσλ ή νγθνιίζσλ, θαηά παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17. 

7. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ε 

ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ή ππνβνιή, κέζσ θαηάιιεινπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο, εγγξάθσλ, δειψζεσλ, αξρείσλ, θαηαζηάζεσλ, θαλνληζκψλ, βηβιίσλ, ηνπνγξαθηθψλ 

ή νπνηνλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ νθείιεη θαηά ηε ιαηνκηθή θαη κεηαιιεπηηθή λνκνζεζία λα ηεξεί 

ή λα ππνβάιιεη ν εθκεηαιιεπηήο ζε έληππε ή ςεθηαθή κνξθή. Με ηελ ίδηα Απφθαζε 

θαζνξίδνληαη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη 

φξνη πξφζβαζεο ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ε δηαδηθαζία 

θαηαρψξεζεο ή ππνβνιήο ζηνηρείσλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο ππνβνιή ζηνηρείσλ, 

θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 
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Άξζξν 17 

Δπνπηεία, έιεγρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη θπξώζεηο 

1. Η εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. 

2. Ο πξντζηάκελνο ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ αζθεί ηνλ έιεγρν ησλ 

ιαηνκείσλ, ειέγρεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΜΛΔ γηα ηελ έξεπλα θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ κέζα 

ζηνπο αληίζηνηρνπο ιαηνκηθνχο ρψξνπο. Διέγρεη επίζεο ηελ εθαξκνγή ηεο εγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο κειέηεο θαη δηαηάζζεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο, επηβάιινληαο ζηνπο δηελεξγνχληεο ηελ 

έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε, ηα ηπρφλ απαηηνχκελα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ νξζνινγηθή 

έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ έξγσλ, ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ. Όπνπ ζηηο πξνυθηζηάκελεο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ δηαηάμεηο, πνπ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ, αλαθέξεηαη «Δπηζεσξεηήο Μεηαιιείσλ», 

λνείηαη ν πξντζηάκελνο ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ. Δηδηθψο, γηα ηα 

ζέκαηα ηήξεζεο ησλ ΑΔΠΟ θαη γεληθφηεξα απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

ιεηηνπξγνχλησλ ιαηνκείσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ, ν έιεγρνο αζθείηαη 

απφ ηηο θαηά ην λφκν αξκφδηεο αξρέο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ άξζξν 20 ηνπ Ν. 

4014/2011. 

3. Κάζε παξάβαζε απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΜΛΔ, ησλ εληνιψλ ηνπ 

πξντζηάκελνπ ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ, θαζψο θαη θάζε παξάβαζε 

ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 16, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ ηξηαθφζηα (300) 

ΔΤΡΩ έσο είθνζη ρηιηάδεο (20.000) ΔΤΡΩ, πνπ επηβάιιεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

πξντζηάκελνπ ηεο  αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ, ν νπνίνο ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη 

ζην Γεκφζην Σακείν ηίηιν βεβαίσζεο (ρξεκαηηθφ θαηάινγν) γηα ηελ είζπξαμή ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Καη' εμαίξεζε, απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίπησζε παξαβάζεσλ, πνπ δελ έρνπλ ηειεζηεί θαζ’ 

ππνηξνπή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ν πξντζηάκελνο ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ 

ΔΠΓΔΜ, αληί ησλ αλσηέξσ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ, κπνξεί λα επηβάιιεη ζηνλ εθκεηαιιεπηή ην 

κέηξν ηεο έγγξαθεο ζχζηαζεο πξνο ζπκκφξθσζε. ηελ έγγξαθε ζχζηαζε νξίδνληαη νη 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν εθκεηαιιεπηήο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πξνζεζκία νινθιήξσζήο ηνπο. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ειέγρεηαη κε θάζε πξφζθνξν 

κέζν ε ζπκκφξθσζή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε ηνπ ΔΠΓΔΜ.  

Απνθιείεηαη ε επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο ζχζηαζεο γηα παξαβάζεηο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ε 

κε ηήξεζή ηνπο κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ πγεία, ζηελ αζθάιεηα, ζηελ νξζνινγηθή 

εθκεηάιιεπζε, ζην αλζξσπνγελέο θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ αλά παξάβαζε εμαξηάηαη απφ ηξεηο ζπληειεζηέο: 1) ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

παξάβαζεο (ζ), 2) ηελ επαλαιεπηηθφηεηα ηεο παξάβαζεο (ε) θαη 3) ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

έξγνπ (α). 

Η επηινγή ηνπ ζπληειεζηή ζ γίλεηαη θαηά ηελ θξίζε ησλ Δπηζεσξεηψλ Μεηαιιείσλ (ειεγθηψλ 

κεραληθψλ) κε ηε βνήζεηα ηνπ Πίλαθα 1: 

 

Πίλαθαο 1 



34 

 

νβαξόηεηα πληειεζηήο ζ 

Υακειή 1 

εκαληηθή 4 

Τςειή 9 

Η επηινγή ηνπ ζπληειεζηή ε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Πίλαθα 2: 

 

Πίλαθαο 2 

Δπαλαιεπηηθόηεηα πληειεζηήο ε 

Η παξάβαζε δελ έρεη επαλαιεθζεί 1 

Η παξάβαζε έρεη επαλαιεθζεί κία θνξά 5 

Η παξάβαζε έρεη επαλαιεθζεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο 10 

Η επηινγή ηνπ ζπληειεζηή α γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Πίλαθα 3: 

Πίλαθαο 3 

Αξηζκόο εξγαδνκέλωλ ζην έξγν πληειεζηήο α 

0-3 1 

4-20 3 

21-50 6 

> 50 9 

Ο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν 

άκεζα θαη εξγνιαβηθά. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ π, ππνινγίδνληαη αξρηθά ηα κφξηα ηεο παξάβαζεο (κπ), πνπ 

πξνθχπηνπλ σο ην γηλφκελν ησλ ηξηψλ ζπληειεζηψλ: 

κπ = ζ · ε · α 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα ππνινγηζκέλα κφξηα ηεο παξάβαζεο κπ, επηιέγεηαη ε θιίκαθα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνζηίκνπ απφ ηνλ Πίλαθα 4, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην εχξνο ηνπ πξνο 

ππνβνιή πξνζηίκνπ: 

Πίλαθαο 4 

Κιίκαθα Μόξηα παξάβαζεο κπ Δύξνο πξνζηίκνπ π (€) 

1 1 - 5 300 - 1.500 

2 6 - 15 1.501 - 3.000 

3 16 - 35 3.001 - 5.000 

4 36 - 75 5.001 - 8.000 

5 76 - 155 8.001 - 12.000 

6 156 - 315 12.001 - 16.000 

7 > 315 16.001 - 20.000 
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4. Ο πξντζηάκελνο ηεο  αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ, κπνξεί λα δηαηάμεη κε πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκεηαιιεπηή θαη ζηελ αξκφδηα 

Αζηπλνκηθή Αξρή, ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηελ έξεπλα ή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ιαηνκείνπ, ηδίσο δε ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ εξγαζηψλ 

έξεπλαο ή  εθκεηάιιεπζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, θαηά ηηο νπνίεο 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε  δσή θαη ε πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ ή ε 

αζθάιεηα θηηζκάησλ, έξγσλ θνηλήο σθειείαο ή δηελεξγείηαη αλνξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΜΛΔ, θαζψο θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ ζε ηζρχ εγθεθξηκέλνη 

πεξηβαιινληηθνί φξνη ηεο εθκεηάιιεπζεο,  ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα, ηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιαηνκείνπ θαη νη πξνζεζκίεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ εθκεηαιιεπηή πξνο ηα κέηξα απηά. 

5. Όπνηνο εθκεηαιιεχεηαη ή εμνξχζζεη ή απνθνκίδεη ιαηνκηθά νξπθηά ρσξίο λα έρεη ην ζρεηηθφ 

δηθαίσκα, ηηκσξείηαη πνηληθψο κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη δηνηθεηηθψο κε 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) ΔΤΡΩ έσο δηαθφζηεο εβδνκήληα ρηιηάδεο 

(270.000) ΔΤΡΩ, πνπ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο  αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο 

ηνπ ΔΠΓΔΜ θαη βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Η αλσηέξσ δηνηθεηηθή θχξσζε επηβάιιεηαη  επηπιένλ ησλ 

θπξψζεσλ  ηνπ άξζξνπ  59 ηνπ λ.4442/2016 (Α’230). 

Η δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηηο  αξκφδηεο Δπηζεσξήζεηο ηνπ 

ΔΠΓΔΜ, ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, ηηο δαζηθέο ή άιιεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ηηο  αξκφδηεο Δπηζεσξήζεηο ηνπ ΔΠΓΔΜ. 

Σν χςνο ηεο ελ ιφγσ επηβαιιφκελεο δηνηθεηηθήο θχξσζεο είλαη αλάινγν κε ηελ 

επαλαιεπηηθφηεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ππνινγίδεηαη δε σο εμήο: 

 Αλ πξφθεηηαη γηα παξάβαζε πνπ ηειείηαη γηα πξψηε θνξά, αλάινγα κε ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν παξαβάηεο επηβάιιεηαη αξρηθφ πξφζηηκν π0, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1 

Σαμηλόκεζε παξάβαζεο Δύξνο πξνζηίκνπ (€) 

Υεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο ή ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

εμφξπμεο-θφξησζεο-κεηαθνξάο 
5.000 ≤ π0 ≤ 30.000 

Υξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο 15.000 ≤ π0 ≤ 60.000 

Υξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ 30.000 ≤ π0 ≤ 90.000 

ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο ηνπ 

Πίλαθα 1, ηφηε ην πξφζηηκν π0 ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζνβαξφηεξε απφ απηέο. 

 Αλ πξφθεηηαη γηα παξάβαζε πνπ έρεη ηειεζηεί γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, ην πξφζηηκν πi 

ππνινγίδεηαη σο ε κέγηζηε ηηκή: 1) ηνπ ηξηπιάζηνπ ηνπ πξνζηίκνπ πi-1 πνπ είρε επηβιεζεί ζηελ 

ακέζσο πξνεγνχκελε παξάβαζε ή 2) ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία ηαμηλνκείηαη ε ηξέρνπζα παξάβαζε κε βάζε ηνλ Πίλαθα 1. 

Σα παξαλφκσο παξαρζέληα ιαηνκηθά πξντφληα πεξηέξρνληαη ζηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε  

Γηνίθεζε, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ δεκφζην ρψξν, ή ζηελ νηθεία πεξηθέξεηα, ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε. Σα πιηθά απηά, θαηαξρήλ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ αλαγιχθνπ θαη 
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ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηα ελαπνκείλαληα εθπνηνχληαη κε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία 

απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο ππεξεζία, ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ην 

πξνθχπηνλ απφ ηελ εθπνίεζε ηίκεκα. 

ε πεξίπησζε θαζ΄ ππνηξνπή ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο, κε ηελ απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, 

δηαηάζζεηαη θαη ε ζθξάγηζε ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ε θαηάζρεζε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ (εμφξπμεο, θφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο) ηνπ δηελεξγνχληνο ηελ παξάλνκε πξάμε. 

Μεηά ηελ απφξξηςε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 19 ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηελ 

παξέιεπζε άπξαθηνπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ άζθεζή ηεο, ε απφθαζε ηεο επηβνιήο 

ηνπ πξνζηίκνπ  θαζίζηαηαη εθηειεζηή   θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Πεξηθέξεηα. Ο αξκφδηνο 

Πεξηθεξεηάξρεο,  εθδίδεη  ακειιεηί, απφθαζε, κε ηελ νπνία ζπγθξνηεί  ηξηκειή επηηξνπή, 

απνηεινχκελε απφ  ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία δηελεξγεί ηε ζθξάγηζε ησλ ηπρφλ 

ππαξρφλησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ θαηάζρεζε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ. 

Η απφθαζε ηεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζε φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηηο 

δηθέο ηνπο ελέξγεηεο, πξνθείκελνπ λα παξάζρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο, εθφζνλ απηή θαζίζηαηαη 

αλαγθαία, ηδίσο ζηελ αξκφδηα Δηζαγγειία Πιεκκειεηνδηθψλ, ζηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή 

θαη ζηηο αξκφδηεο δαζηθέο Τπεξεζίεο, ζε πεξίπησζε παξάλνκεο εμφξπμεο ζε δαζηθέο ή δεκφζηεο 

ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο. Η απφθαζε ζθξάγηζεο θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ πάξνρν ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο. 

Η εθπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα κεηά ηελ επηθχξσζε 

ηεο θαηάζρεζεο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην θαη ζε πεξίπησζε αγφλνπ ηεο εθπνηήζεσο, απηά 

δηαηίζεληαη ζηνλ νηθείν Γήκν ή θαηαζηξέθνληαη κε ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ θαηαζηξνθήο, κε 

επζχλε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο. Σν πξνθχπηνλ απφ ηελ εθπνίεζε ηίκεκα θαηαηίζεηαη ππέξ  

εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ππφ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζα είλαη πιήξσο 

αληαπνδνηηθφο θαη ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ζε έξγα απνθαηάζηαζεο ιαηνκείσλ, απαγνξεπνκέλεο 

ηεο δηάζεζεο ηνπ γηα άιιν ζθνπφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάλνκε εμφξπμε πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία, ην πνζφ απνδίδεηαη ζηηο δαζηθέο 

ππεξεζίεο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δαζνγελνχο πεξηβάιινληνο. Ωο κεζεγγπνχρνο θαη 

επζπλφκελνο γηα ηε θχιαμε ησλ θαηαζρεκέλσλ πιηθψλ νξίδεηαη ν Πεξηθεξεηάξρεο. 

6. Σα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3, πιελ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ δεκνηηθά 

ιαηνκεία, θαζψο θαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 16, απνδίδνληαη ζηνπο  πξσηνβάζκηνπο 

Ο.Σ.Α. ζηελ Πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ην ιαηνκείν, αθαηξνχκελσλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ππέξ ηνπ ΔΠΓΔΜ απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν.4409/2016 (ΦΔΚ 

136Α). 

Σα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5, θαζψο θη εθείλα ηεο παξαγξάθνπ 3 πνπ 

αθνξνχλ ιαηνκεία επί δεκνηηθψλ εθηάζεσλ, αθαηξνχκελσλ ησλ πηζηψζεσλ ππέξ ηνπ ΔΠΓΔΜ 

σο αλσηέξσ, απνδίδνληαη ππέξ  εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζα είλαη πιήξσο αληαπνδνηηθφο θαη ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ζε έξγα 

απνθαηάζηαζεο ιαηνκείσλ, απαγνξεπνκέλεο απνιχησο ηεο δηάζεζεο ηνπ γηα άιιν ζθνπφ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε παξάλνκε εμφξπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε 

δαζηθή λνκνζεζία, ην πνζφ απνδίδεηαη ζηηο δαζηθέο Τπεξεζίεο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 



37 

 

δαζνγελνχο πεξηβάιινληνο. 

7. Σα πξφζηηκα , πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5, νη θιίκαθεο ηνπ Πίλαθα 4 ηεο 

παξαγξάθνπ 3, θαζψο θαη ηα εχξε ησλ ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ, κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

8. Οη ρεκηθέο θαη θπζηθνκεραληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαγφκελα απφ 

ιαηνκεία αδξαλή πιηθά, αλάινγα κε ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, θαζψο θαη ε 

δηαδηθαζία δνθηκψλ θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο θαη εθηίκεζεο η σ λ  απνηειεζκάησλ η σ λ δνθηκψλ 

απηψλ θαζνξίδνληαη κε θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο εθδίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Γ. 

3 3 4 / 1 9 9 4  (ΦΔΚ 176Α). 

Δηδηθφηεξα, ηα αδξαλή ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα δνκηθά έξγα, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΚΤΑ 5328/122/2007 (ΦΔΚ 386Β) θαη λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ γηα ηα Γνκηθά Πξντφληα 305/2011/ΔΔ. 

Η αξκφδηα αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ε νπνία νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ 

Π.Γ. 334/1994, γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ζήκαλζεο CE ζηελ αγνξά θαζψο 

θαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ  ην ζήκα απηφ, ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη θαη’ επαλάιεςε ηίζεληαη ζηελ θπθινθνξία, πσινχληαη, 

αλαιψλνληαη θαη πξννξίδνληαη γηα δνκηθά έξγα, αδξαλή πξντφληα πξνεξρφκελα απφ ιαηνκεία 

ρσξίο ηελ απαηηνχκελε ήκαλζε CE ή πξντφληα κε ςεπδή ή παξαπιαλεηηθή ήκαλζε CE ή 

αδξαλή πιηθά ηα νπνία δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο, αλεμαξηήησο άιισλ 

θπξψζεσλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ελεκεξψλεη ηελ αδεηνδνηνχζα ππεξεζία 

ψζηε λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ηεο αδείαο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο ζηηο νπνίεο παξάγνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα δνκηθά πξντφληα. 

 

Άξζξν 18 

Αλαζηνιή θαη Γηαθνπή ηωλ εξγαζηώλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο –  

Λύζε ηεο ζύκβαζεο κίζζωζεο 

1.Οη εξγαζίεο έξεπλαο ή εθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα αλαζηαινχλ ή λα δηαθνπνχλ κε απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε κηαο 

απφ ηηο αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε θαηά πεξίπησζε ησλ αξκφδησλ γηα ηελ έθδνζε ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ππεξεζηψλ, εθφζνλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ή ηεο εθκεηάιιεπζεο πξνθχςνπλ απαγνξεπηηθνί ηεο ιαηνκίαο ιφγνη, νη 

νπνίνη δελ ππήξραλ θαηά ην ζηάδην έλαξμεο ηεο έξεπλαο ή  εθκεηάιιεπζεο ή γηα ιφγνπο πνπ 

αθνξνχλ ζην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

2. Ο πληνληζηήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ πεξίπησζε ιαηνκείσλ επί δεκνζίσλ 

εθηάζεσλ ή ν Γήκαξρνο ζηελ πεξίπησζε ιαηνκείσλ επί δεκνηηθψλ εθηάζεσλ αληίζηνηρα, κπνξεί 

λα πξνβεί ζε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Αλ δηαπηζησζεί φηη ν εθκεηαιιεπηήο δελ ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο.  

β) Αλ εθδνζεί πξάμε κε ηελ νπνία δηαθφπηνληαη νξηζηηθά νη εξγαζίεο εθκεηάιιεπζεο  θαη δελ 

αζθήζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηνηθεηηθά βνεζήκαηα εληφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ ή αλ απηά κεηά ηελ άζθεζή ηνπο απνξξίθζεθαλ. 
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3. Η ζρεηηθή απφθαζε πεξί θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, επηδίδεηαη ζηνλ κηζζσηή κε απφδεημε θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηελ θαηά 

ηφπν αξκφδηα Δπηζεψξεζε ηνπ ΔΠΓΔΜ θαη ηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή. 

4. Πξηλ απφ ηελ αλαζηνιή ή δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ ηεο έξεπλαο ή ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηε 

ιχζε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ν ελδηαθεξφκελνο θαιείηαη ζε αθξφαζε. Η θιήζε, θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αθξφαζεο.  

5.Ο εθκεηαιιεπηήο ιαηνκείνπ κπνξεί λα παξαηηείηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. ε πεξίπησζε 

δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ εθηάζεσλ  ε παξαίηεζε απηή θαζίζηαηαη νξηζηηθή κφλν κεηά ηελ 

απνδνρή ηεο απφ ηελ αξκφδηα Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ην Γήκν αληίζηνηρα  αθνχ 

δηαπηζησζεί  ε ζπκκφξθσζε ηνπ εθκεηαιιεπηή πξνο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ηνπο φξνπο 

ηεο Σερληθήο Μειέηεο ή θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. 

ε θάζε  πεξίπησζε έρνπλ εθαξκνγή θαη νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 16.    

 

Άξζξν 1 9  

Γηνηθεηηθά θαη έλδηθα βνεζήκαηα 

1. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ,πνπ αθνξνχλ 

έγθξηζε δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4442/2016 (Α’230), κπνξεί λα 

αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπο. 

2. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ εθδίδνληαη 

θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη αθνξνχλ ζε έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ζην πιαίζην ηεο κίζζσζεο δηα πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο ή παξάηαζεο ηεο ζπλαθζείζαο δηα 

πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο ζχκβαζεο κίζζσζεο, θαζψο θαη ζε ιχζε ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο κπνξεί λα αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο  εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπο. 

3. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ κε ηηο νπνίεο 

επηβάιινληαη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ή πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηελ έξεπλα  θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

θαζψο θαη, ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ εξγαζηψλ έξεπλαο ή  

εθκεηάιιεπζεο, κπνξεί λα αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ή επίδνζε ηνπο αληίζηνηρα. 

4. Δπί ησλ πξνζθπγψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

απνθαίλεηαη, κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ άζθεζή ηνπο. Η πξνζεζκία άζθεζεο ησλ αλσηέξσ 

πξνζθπγψλ θαη' εμαίξεζε, έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αζθνχληαη θαηά  

απνθάζεσλ, πνπ απνξξίπηνπλ ηελ παξάηαζε κηζζψζεσλ, θαζψο θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ 

επηβνιήο ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ. 

5. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπ εθδίδνληαη επί ησλ 

πξνζθπγψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3, κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ 

θαζ΄χιε θαη θαηά ηφπν Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.  
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6. Οη απνθάζεηο ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ, θαζψο θαη ηα έγγξαθα 

ζπζηάζεσλ πξνο ζπκκφξθσζε, πνπ επηβάιινπλ κέηξα αζθαιείαο επηδίδνληαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν κέζσ ησλ αξκφδησλ Αζηπλνκηθψλ Σκεκάησλ. Οη απνθάζεηο ηεο θαηά ηφπν 

αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ, πνπ επηβάιινπλ πξφζηηκα, θαζψο θαη θάζε άιιε 

δηνηθεηηθή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο επηβνιήο ησλ αλσηέξσ πξνζηίκσλ, 

θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κέζσ ηαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε απφδεημε 

παξαιαβήο ή επηδίδνληαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ Αζηπλνκηθψλ Σκεκάησλ, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε θνηλνπνίεζε κέζσ ηαρπδξνκείνπ απνβεί άθαξπε.  

Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο ή ν αληίθιεηφο ηνπ δελ αλεπξίζθνληαη ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη 

γλσζηνπνηεζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, ε επίδνζε γίλεηαη ζην Γξακκαηέα ηνπ θαηά ηφπνλ 

αξκνδίνπ Πξσηνδηθείνπ. 

 

Άξζξν 20 

Παξάβνια θαη εηδηθό ηέινο ππέξ πξωηνβαζκίωλ ΟΣΑ 

1.Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ηα είδε θαη ηα πνζά ησλ 

παξαβφισλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε έγθξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή γεληθφηεξα ηε κεηαιιεπηηθή θαη ιαηνκηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη 

γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο νηαζδήπνηε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο, ηα νπνία δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Πνζνζηφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ εζφδσλ απφ ηα σο άλσ παξάβνια πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, εγγξάθεηαη σο 

πίζησζε ζε εηδηθφ θσδηθφ (ΚΑΔ), πνπ ζπζηήλεηαη ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οξπθηψλ Πξψησλ 

Τιψλ (ΓΓΟΠΤ) ηνπ ΤΠΔΝ πνπ ζρεηίδνληαη κε δξάζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε θαη 

βησζηκφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ.  

2. Δηδηθφ ηέινο ππέξ πξσηνβαζκίσλ ΟΣΑ  

α. Οη εθκεηαιιεπηέο ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ εηεζίσο εηδηθφ 

ηέινο ππέξ ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α., ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ ηα ιαηνκεία. Σν 

ηέινο απηφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζηελ ηηκή πψιεζεο κε επεμεξγαζκέλσλ 

πξντφλησλ ή πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, επί 

απηνθηλήηνπ, ζην ρψξν ηνπ ιαηνκείνπ. 

Ο  πξνζδηνξηζκφο ησλ πνζνηήησλ πνπ πσινχληαη γίλεηαη κε βάζε ηα ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιιεη ν 

εθκεηαιιεπηήο καδί κε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ (πνζφηεηεο-ηηκέο) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπνγξαθηθή επηκέηξεζε ηνπ εμνξπρζέληνο πεηξψκαηνο θαη θάζε άιιε 

πξφζθνξε κέζνδν θαηακέηξεζεο ησλ ιαηνκηθψλ πξντφλησλ, φπσο  έιεγρν ησλ βηβιίσλ ηεο 

επηρείξεζεο, δηαζηαχξσζε ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ κε ηα ππνβαιιφκελα ζε άιιεο 

ππεξεζίεο ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαινγηθψλ κηζζσκάησλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη.  

ηελ θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο ππνρξενχληαη θαη νη εθκεηαιιεπηέο πνπ παξάγνπλ αδξαλή πιηθά, 

ηα νπνία εμνξχζζνληαη σο παξαπξντφληα θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ βηνκεραληθψλ 

νξπθηψλ θαη καξκάξσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3, ην νπνίν νξίδεηαη 

ζε πνζνζηφ δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%) ζηελ ηηκή πψιεζεο αθαηέξγαζησλ πιηθψλ ή νθηψ  ηνηο 

εθαηφ (8%) ζηελ ηηκή πψιεζεο επεμεξγαζκέλσλ πιηθψλ. 
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β. Γηα αδξαλή πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψηε χιε ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία θαη 

αζβεζηνπνηία θαη εμνξχζζνληαη απφ ιαηνκεία πνπ εθκεηαιιεχνληαη νη ίδηεο επηρεηξήζεηο, ην πην 

πάλσ εηδηθφ ηέινο ππνινγίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Πεξηθεξεηάξρε σο 5% επί ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ πεηξψκαηνο θνξησκέλνπ επί απηνθηλήηνπ ζην δάπεδν ηνπ ιαηνκείνπ. 

Γηα ηελ Πιενλάδνπζα παξαγσγή ησλ πην πάλσ ιαηνκείσλ νξίδεηαη εηδηθφ ηέινο δψδεθα ηνηο 

εθαηφ (12%) ζηελ ηηκή πψιεζεο αθαηέξγαζησλ πιηθψλ ή νθηψ  ηνηο εθαηφ (8%) ζηελ ηηκή 

πψιεζεο επεμεξγαζκέλσλ πιηθψλ. 

γ. Οη εθκεηαιιεπηέο βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαζψο θαη ιαηνκείσλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ηεο 

πεξίπησζεο β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 10, ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ εηεζίσο εηδηθφ ηέινο 

ππέξ ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ ηα ιαηνκεία. Σν ηέινο 

απηφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο αμίαο ησλ αθαηέξγαζησλ ιαηνκηθψλ 

πξντφλησλ, πνπ δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θνξησκέλσλ επί απηνθηλήηνπ ζην δάπεδν ηνπ 

ιαηνκείνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πνζνηήησλ πνπ πσινχληαη γίλεηαη κε βάζε ηα ηηκνιφγηα , ζε 

ζπλδπαζκφ κε θάζε άιιε πξφζθνξε κέζνδν, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε α, εθφζνλ 

απαηηείηαη.  ε πεξίπησζε αθαηέξγαζησλ πξντφλησλ πνπ δελ πσινχληαη πξνο ηξίηνπο αιιά 

δηαηίζεληαη γηα πεξαηηέξσ ρξήζε ή  επεμεξγαζία ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηδηνθηεζίαο ηνπ ίδηνπ 

θνξέα ηεο εθκεηάιιεπζεο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ, ππνινγίδεηαη επί 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ πεηξψκαηνο θνξησκέλνπ επί απηνθηλήηνπ ζην δάπεδν ηνπ 

ιαηνκείνπ πξνζαπμεκέλνπ θαηά 20%.  

δ. Σα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εηδηθφ ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 βεβαηψλνληαη θαη 

εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ 

εζφδσλ ησλ πξσηνβαζκίσλ Ο.Σ.Α. 

3. Όια ηα ιαηνκεία  πνπ ζπλερίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη κεηά ηα ζαξάληα (40) έηε 

ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή  «πξάζηλνπ ηέινπο» χςνπο έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο αμίαο ησλ 

πσινχκελσλ πξντφλησλ,  ππέξ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ  ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ.  

 

Άξζξν 21 

πγθεληξωηηθά ζηνηρεία Ο.Π.Τ  

1.Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ ηεο ρψξαο, ε 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΝ ζπληάζζεη θαη δεκνζηνπνηεί, ην δεχηεξν εμάκελν θάζε έηνπο   

έθζεζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαιιεπηηθή θαη ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο ε νπνία πεξηιακβάλεη:    

α. ηνηρεία Παξαγσγήο, Απαζρφιεζεο θαζψο θαη ινηπά  Οηθνλνκηθά ηνηρεία, φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηα Γειηία Γξαζηεξηφηεηαο. 

β. ηνηρεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ απφ ηε κεηαιιεπηηθή θαη ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα (κηζζψκαηα, 

ηέιε, θ.ιπ.), φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηκέξνπο αλαθνξέο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 

θαη ησλ Λνηπψλ Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

γ. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη δξάζεηο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο εηαηξείεο θαη αμηνινγνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο (Γαζαξρεία, θ.ιπ.). 
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δ. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Αζθάιεηα θαη ζπγθεθξηκέλα, ηα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ, ηνπο 

πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο πνπ δηεμήρζεζαλ θαζψο θαη ηα ρξεκαηηθά πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ θαηά ηφπν αξκφδησλ Δπηζεσξήζεσλ ηνπ ΔΠΓΔΜ. 

2. Οη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ζπληάζζνπλ θαη δεκνζηνπνηνχλ αλάινγεο εηήζηεο εθζέζεηο γηα 

ηε κεηαιιεπηηθή θαη ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο. 

3.Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ζα θαζνξηζηνχλ κε ηελ ΤΑ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16. 

 

Άξζξν 22 

Ρύζκηζε κεηαιιεπηηθώλ θαη άιιωλ ζεκάηωλ. 

1.  Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ εθαξκνγή 

θαη γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ. Οκνίσο, ηζρχ έρνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 16, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.Γ. 210/73 

(ΦΔΚ 277/Α). 

Δηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ηα ηνπνγξαθηθά ζρεδηαγξάκκαηα 

ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε ηνπ ΔΠΓΔΜ κέρξη  ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ ηνπ επνκέλνπ 

έηνπο, ελψ ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ 

απξαμίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.Γ. 210/73 (ΦΔΚ 277/Α). 

2. Οη εθκεηαιιεπηέο κεηαιιείσλ νθείινπλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηνπο κεηαιιεπηηθνχο ρψξνπο 

ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή απφθαζε 

έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο 

απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ανξίζηνπ ρξνληθήο ηζρχνο, 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απφθαζε έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία έγθξηζεο ηεο ηερληθήο  κειέηεο. Σν χςνο ηνπ 

πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη σο δαπάλε 

απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο ζηηο αλσηέξσ εγθεθξηκέλεο ή ζεσξεκέλεο κειέηεο θαη 

αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ εθκεηαιιεπηή πξνο ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαηαπίπηεη αλαιφγσο, κεξηθψο ή νιηθψο ππέξ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, είηε χζηεξα απφ έιεγρν ηεο 

αξκφδηαο δαζηθήο ππεξεζίαο γηα εθηάζεηο πνπ βάζεη ηνπ λ.998/1979 δηαρεηξίδνληαη νη δαζηθέο 

ππεξεζίεο, είηε χζηεξα απφ έιεγρν ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ δηεπζχλζεσλ πεξηβάιινληνο γηα 

ηηο ινηπέο  εθηάζεηο. 

Οη εθκεηαιιεπηέο κεηαιιείσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία έγθξηζεο ηεο ηερληθήο κειέηεο εγγπεηηθή επηζηνιή, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εληφο 

ελφο (1) έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο επηβάιιεηαη 

πξνζσξηλή δηαθνπή εξγαζηψλ κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΔΜ.   

3. α) Μεηαιιεηνθηήηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ ππνβάιεη ηα δειηία ή ηηο δειψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 118 ηνπ λ.δ. 210/1973 (Α’ 277), φπσο ηζρχεη, εληφο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο απφ ηελ 

ηζρχ ηνπ παξφληνο, εθπίπηνπλ ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαιιεηνθηεζίαο, εθφζνλ εληφο έμη (6) κελψλ 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δελ ηα ππνβάινπλ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, 
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εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 119 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 

121 ηνπ λ.δ. 210/1973 (Α’ 277), φπσο ηζρχνπλ. 

β) Η έθπησζε δηαπηζηψλεηαη κε πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ε νπνία 

εθδίδεηαη κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ εμάκελεο πξνζεζκίαο, σο εκεξνκελία δε  

έθπησζεο ζεσξείηαη ε 1-1-2007. 

γ) Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη πεξί έθπησζεο δηαηάμεηο ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.δ. 

210/1973 (Α’ 277), φπσο ηζρχνπλ, πιελ ησλ άξζξσλ 122 θαη 123 απηνχ.  

4. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.δ. 210/1973 (Α’ 277), φπσο ηζρχεη, 

πξνζηίζεηαη θξάζε «…., αλαηξέρεη δε ζηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 74, φπσο νξίζηεθε ζε απηέο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε». 

5. Σν άξζξν 166 ηνπ Ν.Γ. 210/73 (ΦΔΚ 277/Α), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Όπνηνο πξαγκαηνπνηεί έξεπλα ή εθκεηάιιεπζε κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ ζε ρψξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα εξεπλψλ ζε ηζρχ ή εγθεθξηκέλε ηερληθή κειέηε 

εθκεηάιιεπζεο, αληίζηνηρα, πέξαλ ησλ ηπρφλ αζηηθψλ ζπλεπεηψλ ηηκσξείηαη πνηληθψο κε 

θπιάθηζε απφ δχν (2) έσο δψδεθα (12) κήλεο θαη δηνηθεηηθψο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

εδαθίσλ 1 έσο θαη 3 ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ πεξί ιαηνκείσλ». 

Σα παξαλφκσο εμνξπρζέληα κεηαιιεπηηθά νξπθηά πεξηέρνληαη απηνδίθαηα ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 

Γεκνζίνπ. Η θηεκαηηθή ππεξεζία ηνπ δεκφζηνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ  πξντφλησλ 

απηψλ.»  

6. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Ν.Γ. 210/73 (ΦΔΚ 277/Α), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

«Κάζε παξάβαζε απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή ησλ δηαηάμεσλ ηνλ Καλνληζκνχ Μεηαιιεπηηθψλ θαη 

Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ, ησλ εληνιψλ ηνπ Δπηζεσξεηή Μεηαιιείσλ, ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 31, 32 

θαη 61, θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 158, 159, 160 θαη 163,αλεμάξηεηα απφ άιιεο 

αζηηθέο, δηνηθεηηθέο ή πνηληθέο ζπλέπεηεο, ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ πεξί ιαηνκείσλ».  

7.  Σν άξζξν 169 ηνπ Ν.Γ. 210/73 (ΦΔΚ 277/Α), φπσο ηζρχεη, θαηαξγείηαη. 

8. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ λ.δ. 210/73 (Α’ 277), φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη 

κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4203/13 (Α’ 235), πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην, σο 

εμήο: 

«Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε κε 

θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ή κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο πνπ ηίζεληαη. Οη θπξψζεηο 

ζπλίζηαληαη ζε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, θαζ’ ππνηξνπή δε θαη ζε έθπησζε ηνπ κεηαιιεηνθηήηε, 

ζχκθσλα κε ηηο πεξί έθπησζεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο».  

 

Άξζξν 23 

Μεηά ην άξζξν 48 ηνπ Νφκνπ 4442/2016, πξνζηίζεηαη θεθάιαην Θ σο εμήο: 

 

«ΚΔΦΑΛΑΙΟ Θ 
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ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΚΗΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΛΑΣΟΜΔΙΩΝ   

 

Άρθρο 49 

Πεδίο εθαρμογής 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ εκπίπηνπλ α) νη δξαζηεξηφηεηεο κε Κσδηθνχο 

Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) 8.11,  8.12, 8.99.22.01, 8.99.29  θαη 9.90.  πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ 2ε νκάδα ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη β) ελ γέλεη νη δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο 

θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιαηνκηθψλ νξπθηψλ. 

 

Άρθρο 50 

Διενέργεια ερεσνηηικών εργαζιών για λαηομικά ορσκηά ζε ιδιωηική έκηαζη 

1. Η δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε ηδησηηθή έθηαζε γηα ηε δηαπίζησζε θνηηαζκάησλ 

βηνκεραληθψλ νξπθηψλ, καξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλ, θαζψο θαη αδξαλψλ πιηθψλ εηδηθψλ 

ρξήζεσλ, πιελ ηεο καξκαξφζθνλεο, καξκαξνςεθίδαο θαη ησλ αζβεζηνιηζηθψλ αληηνιηζζεξψλ 

γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη έξεπλα, ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο γλσζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Η γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά απφ ηνλ θνξέα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Άζθεζεο 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη Διέγρσλ (ΟΠ-ΑΓΔ) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

3.Μέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΟΠ-ΑΓΔ γηα ην ηκήκα πνπ αθνξά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη απφ ην θνξέα ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πξνο ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηελ θνηλνπνηεί 

ακειιεηί ζηηο αξκφδηεο αξρέο πξνθεηκέλνπ απηέο λα αζθήζνπλ ηα ειεγθηηθά ηνπο θαζήθνληα. Με 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠ-ΑΓΔ ε ελεκέξσζε απηή ζα γίλεηαη απηφκαηα, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο.  

4.Πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο απαηηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη εμαζθαιίζεη:  

α) απνδεηθηηθφ θαηνρήο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Νφκνπ πεξί Λαηνκείσλ,  

β) απφθαζε ππαγσγήο ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ)θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζην λ. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α’) θαη ζηελ ΤΑ 46294/2013 (Β' 2001), απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αθνχ θαηαηεζεί εγγπεηηθή επηζηνιή εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ηζνχηαη κε πελήληα επξψ 

αλά ζηξέκκα.  Η σο άλσ εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο. Γελ απαηηείηαη ε έθδνζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε πεξίπησζε πνπ ε δηελέξγεηα εξεπλψλ γίλεηαη δηα κεζφδσλ πνπ δελ 

ζπληζηνχλ νπζηψδε επέκβαζε ζην έδαθνο φπσο γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ, γεσρεκηθψλ θαζψο 

θαη γεσηξήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, επαθνινπζήζεη 

εθκεηάιιεπζε γηα ην ζχλνιν ή ηκήκα ηνπ ρψξνπ έξεπλαο, ε ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ Νφκνπ πεξί Λαηνκείσλ 

γ) χκθσλε γλψκε απφ ην νηθείν Σκήκα Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
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Πεξηβάιινληνο, Γφκεζεο, Δλέξγεηαο θαη Μεηαιιείσλ (ΔΠΓΔΜ) ηνπ ΤΠΔΝ, θαηφπηλ 

απνζηνιήο ζε απηφ δήισζεο πξφηππσλ ηερληθψλ δεζκεχζεσλ (ΠΣΓ), ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Α, γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. 

5. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο, ν θνξέαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δχλαηαη λα 

πξνβεί ζε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηα ιαηνκηθά νξπθηά ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηελ 

νξηζκέλε ηδησηηθή έθηαζε. 

6. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, θαζνξίδνληαη ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία ηεο γλσζηνπνίεζεο, ηα ηπρφλ έγγξαθα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ έδξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν ηξφπνο γλσζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε 

πεξίπησζε επηθείκελεο κεηαβνιήο ηνπο, νη αξρέο ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε γλσζηνπνίεζε 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηηο ειεγθηηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο, ε θιηκάθσζε ησλ επηβαιιφκελσλ 

θπξψζεσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηε γλσζηνπνίεζε ζέκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 6. 

 

Άρθρο 51 

Διενέργεια ερεσνηηικών εργαζιών για λαηομικά ορσκηά  

ζε δημόζια ή δημοηική έκηαζη 

1. Η δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε δεκφζηα ή δεκνηηθή έθηαζεγηα ηε δηαπίζησζε 

θνηηαζκάησλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ, καξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλ, θαζψο θαη αδξαλψλ πιηθψλ 

εηδηθψλ ρξήζεσλ, πιελ ηεο καξκαξφζθνλεο, καξκαξνςεθίδαο θαη ησλ αζβεζηνιηζηθψλ 

αληηνιηζζεξψλ, γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη έξεπλα ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο έγθξηζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2.Η έγθξηζε δίδεη ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ 

πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη επέρεη ζέζε απνδεηθηηθνχ παξαρψξεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο. 

3.Ο ελδηαθεξφκελνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ νηθεία 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηα αθφινπζα: 

α) αίηεζε, ζπλνδεπφκελε απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ππφ θιίκαθα 1:5000. Η αξκφδηα 

Τπεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εμεηάδεη αλ εληφο ηεο αηηνχκελεο έθηαζεο: 

i. είρε παξαζρεζεί δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο νπνηνπδήπνηε ιαηνκηθνχ νξπθηνχ θαη δελ έρεη 

παξέιζεη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δεθαπεληαεηίαο απφ ηε ιήμε, παχζε ή αλάθιεζή ηεο, 

ii.δηελεξγείηαη, ή πξνγξακκαηίδεηαη έξεπλα απφ ην Γεκφζην (Ι.Γ.Μ.Δ), ή είρε δηελεξγεζεί ζην 

παξειζφλ θαη έρνπλ δηαπηζησζεί θνηηάζκαηα, 

iii. πξνεγείηαη άιιε αίηεζε πεξί δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ή πεξί κηζζψζεσο.  

ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο, απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. 

Αλ δελ ζπληξέρεη θακηά απφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο, ελεκεξψλεη ακειιεηί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα 

ηελ ππνβνιή ησλ εμήο επηπιένλ δηθαηνινγεηηθψλ: 

β) Γήισζε ππαγσγήο ζε ΠΠΓ, καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 

ηεο ΤΑ 46294/14.8.2013 (Β’ 2001) θαη ζηνλ Ν. 4014/2011, ζπλνδεπφκελε απφ εγγπεηηθή 

επηζηνιή εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 
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ηζνχηαη κε πελήληα επξψ αλά ζηξέκκα.  Η σο άλσ εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο. Γελ 

απαηηείηαη ε έθδνζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε πεξίπησζε πνπ ε δηελέξγεηα εξεπλψλ γίλεηαη δηα 

κεζφδσλ πνπ δελ ζπληζηνχλ νπζηψδε επέκβαζε ζην έδαθνο φπσο γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ, 

γεσρεκηθψλ θαζψο θαη γεσηξήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, 

επαθνινπζήζεη εθκεηάιιεπζε γηα ην ζχλνιν ή ηκήκα ηνπ ρψξνπ έξεπλαο, ε ελ ιφγσ εγγπεηηθή 

επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ Νφκνπ πεξί 

Λαηνκείσλ 

γ) χκθσλε γλψκε απφ ην νηθείν Σκήκα Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Πεξηβάιινληνο, Γφκεζεο, Δλέξγεηαο θαη Μεηαιιείσλ (ΔΠΓΔΜ) ηνπ ΤΠΔΝ, θαηφπηλ 

απνζηνιήο ζε απηφ δήισζεο πξφηππσλ ηερληθψλ δεζκεχζεσλ (ΠΣΓ), ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Α. 

δ) Απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε έθηαζε είλαη δεκνηηθή. 

4. Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε, ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ρνξεγεί, εληφο 20 

εκεξψλ, ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη, ηφζν νη 

ΠΠΓ πνπ νθείιεη λα ηεξεί ν ελδηαθεξφκελνο, φζν θαη ηερληθέο δεζκεχζεηο, νη νπνίεο ηίζεληαη απφ 

ην Σκήκα Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ ζηε γλσκνδφηεζή ηνπ θαη πξέπεη επίζεο λα ηεξνχληαη απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν. Η έγθξηζε απηή ρνξεγείηαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα δχν (2) εηψλ θαη γηα εληαία 

έθηαζε. 

5. Η έγθξηζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε έθηαζε πνπ αλήθεη ζην Γεκφζην ρνξεγείηαη, θαηφπηλ 

δηεξεπλήζεσο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ζ' εθείλνλ ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε θαηαρσξήζεθε πξψηε ζην 

πξσηφθνιιν ηεο. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξψηνπ αηηνχληα ή απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο 

ηνπ γηααηηίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνπο απαγνξεπηηθνχο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ πεξί 

ιαηνκείσλ, δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο επί ηνπ ζπκπίπηνληνο ρψξνπ έρεη εθείλνο πνπ ππέβαιε ηελ 

επφκελε θαηά ζεηξά ζρεηηθή αίηεζε. 

6. Η έγθξηζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε εθηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. 

ρνξεγείηαη ζ' εθείλνπο, ησλ νπνίσλ ε αίηεζε γηα παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο 

θαηαρσξήζεθε πξψηε ζην πξσηφθνιιν ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε νπνία νθείιεη 

λα ηε δηαβηβάζεη ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α., εθφζνλ ζηηο εθηάζεηο απηέο δελ είρε ρνξεγεζεί ζην 

παξειζφλ ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ή δελ είρε δηελεξγεζεί έξεπλα απφ ηνπο Ο.Σ.Α. Μεηά ηελ 

απνπεξάησζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ νη Ο.Σ.Α. ππνρξενχληαη λα εθκηζζψζνπλ ηηο εθηάζεηο 

ζηνπο θαηφρνπο ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ Νφκνπ πεξί 

Λαηνκείσλ. 

7. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαζνξίδνληαη ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο έγθξηζεο, ε θιηκάθσζε 

ησλ επηβαιιφκελσλ θπξψζεσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15, ε δηαδηθαζία 

επηβνιήο ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηελ έγθξηζε ζέκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 8. 

 

Άρθρο 52 

Εκμεηάλλεσζη λαηομείων βιομητανικών ορσκηών, μαρμάρων και θσζικών λίθων  

ζε ιδιωηική έκηαζη 
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1.Η εθκεηάιιεπζε ιαηνκείνπ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ, καξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλζε ηδησηηθή 

έθηαζε ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο γλσζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2.Η γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά απφ ην θνξέα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Άζθεζεο 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη Διέγρσλ (ΟΠ-ΑΓΔ) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

3. Μέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΟΠ-ΑΓΔ γηα ην ηκήκα πνπ αθνξά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη απφ ην θνξέα ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ιαηνκείνπ, πξνο ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο..   

4. Η γλσζηνπνίεζε ζε ηδησηηθή έθηαζε γίλεηαη γηα εληαία έθηαζε θαη δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη 

σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε αθνξά επέθηαζε ηνπ ρψξνπ εθκεηάιιεπζεο, ζε ρψξν γηα ηνλ 

νπνίν πθίζηαηαη ήδε ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, ε ηξνπνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε 

επηθαηξνπνηεκέλε ηερληθή κειέηε εθκεηάιιεπζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ, ε νπνία εθπνλείηαη 

γηα ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ. Καηάηκεζε ρψξνπ, γηα ηνλ νπνίν έρεη γίλεη γλσζηνπνίεζε 

εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ, δελ είλαη επηηξεπηή. 

5.Η Τπεξεζία, πνπ παξαιακβάλεη ηε γλσζηνπνίεζε, νθείιεη λα ελεκεξψζεη φιεο ηηο 

ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα αζθήζνπλ ηα ειεγθηηθά ηνπο θαζήθνληα. Με ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠ-ΑΓΔ ε ελεκέξσζε απηή ζα γίλεηαη απηφκαηα, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο. 

6.Πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο, απαηηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη εμαζθαιίζεη: 

α) Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ή απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, αλαιφγσο κε ηελ θαηάηαμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε Α1 ή Α2, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

β) έγθξηζε ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ εθάζηνηε 

ηζρχνληα ΚΜΛΔ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα  δηθαηνινγεηηθά εδαθνρξεζίαο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ πεξί Λαηνκείσλ.   

γ) έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3028/2002 (Α’153), εθφζνλ απηή δελ έρεη ρνξεγεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ηεο ΑΔΠΟ ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

δ) ε θαηάζεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ πεξί Λαηνκείσλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο..  

7. ε πεξίπησζε ιήμεο ή ιχζεο ηεο ζρέζεο παξαρψξεζεο ηεο ππφ εθκεηάιιεπζε έθηαζεο, παχεη 

λα ηζρχεη θαη ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζήο ηεο.  

8. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, θαζνξίδνληαη ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία ηεο γλσζηνπνίεζεο, ηα ηπρφλ έγγξαθα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ έδξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν ηξφπνο γλσζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε 

πεξίπησζε επηθείκελεο κεηαβνιήο ηνπο, νη αξρέο ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε γλσζηνπνίεζε 
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πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηηο ειεγθηηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο, ε θιηκάθσζε ησλ επηβαιιφκελσλ 

θπξψζεσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηε γλσζηνπνίεζε ζέκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 6. 

 

Άρθρο 53 

Εκμεηάλλεσζη λαηομείων βιομητανικών ορσκηών, μαρμάρων και θσζικών λίθων 

ζε δημόζια ή δημοηική έκηαζη 

1. Η εθκεηάιιεπζε ιαηνκείνπ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ, καξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλζε δεκφζηα 

ή δεκνηηθή έθηαζε ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Η ζχκβαζε κίζζσζεο ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3, 11 

θαη 12 ηνπ  λφκνπ πεξί ιαηνκείσλ επέρεη ζέζε εγθξίζεσο.  

2.Πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο εληφο ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ δεκφζησλ ή δεκνηηθψλ 

εθηάζεσλ, ν θνξέαο νθείιεη λα πξνβεί ζε αλαγγειία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ πξνο ηo ηκήκα 

επηζεψξεζεο κεηαιιείσλ ηνπ ΔΠΓΔΜ θαη ηελ νηθεία Αξραηνινγηθή Τπεξεζία.  Η αλαγγειία  

πξέπεη λα γίλεηαη εληφο  έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Η πάξνδνο 

απξάθηνπ ηεο ηαζζνκέλεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαγγειία 

ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, εθηφο εάλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ν πληνληζηήο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  ζεσξήζεη δηθαηνινγεκέλε ηε κε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

εθκεηάιιεπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη αξκνδίσο απφθαζε, κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη ε 

πξνζεζκία γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

3.Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαζνξίδνληαη ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο έγθξηζεο, ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαζέηεη ν θνξέαο, ε θιηκάθσζε ησλ επηβαιιφκελσλ θπξψζεσλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε 

ηελ έγθξηζε ζέκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 8. 

 

Άρθρο 54 

Εκμεηάλλεσζη λαηομείοσ αδρανών σλικών ιδιωηικών εκηάζεων 

1.Η εθκεηάιιεπζε ιαηνκείνπ αδξαλψλ πιηθψλ ζε ηδησηηθή έθηαζε ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο 

γλσζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ παξφληνο λφκνπ.επεξίπησζειαηνκείνπ ζε 

ηδησηηθή έθηαζεεθηφο ιαηνκηθήο πεξηνρήο εθαξκφδνληαη νη εηδηθφηεξεο  δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Νφκνπ πεξί Λαηνκείσλ. 

2.Η γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά απφ ην θνξέα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Άζθεζεο 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη Διέγρσλ (ΟΠ-ΑΓΔ) ηνπ άξζξνπ 14. 

3.Μέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΟΠ-ΑΓΔ γηα ην ηκήκα πνπ αθνξά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη απφ ην θνξέα ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξνο ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο 

νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηελ θνηλνπνηεί ακειιεηί ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο. Η γλσζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε εθ κέξνπο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελφο ηππνπνηεκέλνπ εγγξάθνπ γλσζηνπνίεζεο. 
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Άρθρο 55 

Εκμεηάλλεσζη λαηομείοσ αδρανών σλικών δημόζιων ή δημοηικών εκηάζεων 

1. Η εθκεηάιιεπζε ιαηνκείνπ αδξαλψλ πιηθψλ ζε δεκφζηα ή δεκνηηθή έθηαζε ππφθεηηαη ζε 

θαζεζηψο έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η ζχκβαζε κίζζσζεο ηνπ 

ιαηνκηθνχ ρψξνπ πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα  κε ηα άξζξα 3, 11 θαη 12 ηνπ  λφκνπ πεξί 

ιαηνκείσλ επέρεη ζέζε εγθξίζεσο. ε πεξίπησζειαηνκείνπ ζε δεκφζηα ή δεκνηηθή έθηαζε εθηφο 

ιαηνκηθήο πεξηνρήο εθαξκφδνληαη νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο  ηνπάξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ πεξί 

Λαηνκείσλ. 

2.Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαζνξίδνληαη ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο έγθξηζεο, ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαζέηεη ν θνξέαο, ε θιηκάθσζε ησλ επηβαιιφκελσλ θπξψζεσλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε 

ηελ έγθξηζε ζέκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 8. 

 

Άρθρο 56 

Εκμεηάλλεσζη λαηομείων ζηις περιοτές  

ηοσ δεσηέροσ εδαθίοσ ηης πρώηης παραγράθοσ ηοσ άρθροσ 62 ηοσ Ν. 998/1979 (Α’289) 

1. ηηο πεξηνρέο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Ν. 998/1979 

(Α’289), φπσο ηζρχεη, γηα ηηο νπνίεο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο δελ έρεη επηιπζεί νξηζηηθά ζην 

πιαίζην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3208/2003 (Α’ 303), ε εθκεηάιιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη, ρσξίο λα 

θαηαξηηζηεί ζχκβαζε κίζζσζεο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί θαηάζεζε αγσγήο αλαγλψξηζεο 

θπξηφηεηαο ή αίηεκα δηνηθεηηθήο αλαγλψξηζεο θπξηφηεηαο ηνπ θεξφκελνπ ηδηνθηήηε θαη  

θαηαηεζεί εγγπεηηθή επηζηνιή, λνκίκσο ιεηηνπξγνχληνο ζηελ Διιάδα πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, 

ανξίζηνπ ηζρχνο θαη ζπληξέρνπλ νη ινηπέο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο.  

2. Η εθκεηάιιεπζε ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο γλσζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξν 5 θαη 52 ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, κέρξη ηελ επίιπζε ηεο ακθηζβήηεζεο γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο κε ηελ 

έθδνζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

3. Πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο ν θνξέαο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 52 θαη επηπιένλ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 

παξαγξάθνπ 1.  

4. Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη 

αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ κέγηζησλ, πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζρεηηθή 

λνκνζεζία, παγίσλ κηζζσκάησλ κίαο ηξηεηίαο. Αλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο δελ έρεη επηιπζεί 

ακεηάθιεηα εληφο ηεο πξψηεο ηξηεηίαο, ν εθκεηαιιεπηήο ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ έθδνζε λέαο 

απφθαζεο θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο. Σν χςνο ηεο λέαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αληηζηνηρεί ζε πνζφ πνπ 

πεξηιακβάλεη, ην ζχλνιν ησλ αλακελφκελσλ κηζζσκάησλ, κεηά απφ ζπκςεθηζκφ παγίσλ θαη 

αλαινγηθψλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο. Η λέα εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο πξνεγνχκελεο, έλαλ (1) 
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ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο θαη ζα θαιχπηεη αζξνηζηηθά ηα κηζζψκαηα φιεο 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο επφκελεο ηξηεηίαο.  

5. Με αλάινγν ηξφπν θαη δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ην πέξαλ 

ηεο θάζε ηξηεηίαο ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ ακεηάθιεηε επίιπζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο. Αλ ν εθκεηαιιεπηήο δελ εθπιεξψζεη ηηο θαηά ηα αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ, ε 

αξκφδηα ππεξεζία πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο εθκεηάιιεπζεο 

κέρξη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

6. ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο  αίηεζεο αλαγλψξηζεο ηδηνθηεζίαο, ην δηθαίσκα 

αζθείηαη απφ ηνλ θνξέα πνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ πξψηε ρξνληθά αξκνδίσο θαηαηεζείζα αλσηέξσ 

αίηεζε. 

7. Μεηά ηελ επίιπζε ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο: 

α) Δάλ ε έθηαζε ραξαθηεξηζζεί σο ηδησηηθή, ε εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη, ρσξίο θακία 

άιιε ππνρξέσζε ή βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ. 

β) Δάλ ε έθηαζε ραξαθηεξηζζεί σο δεκφζηα, θαιείηαη ν εθκεηαιιεπηήο λα ζπλάςεη ζχκβαζε 

κίζζσζεο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην, ε νπνία θαιχπηεη ην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κίζζσζεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Η αξκφδηα ππεξεζία βεβαηψλεη αηφθσο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ νθεηιφκελσλ 

κηζζσκάησλ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή εθάπαμ, εληφο δχν(2) κελψλ απφ ηε 

βεβαίσζή ηνπ θαη θαηφπηλ επηζηξέθεηαη ζηνλ εθκεηαιιεπηή ε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή. 

Δθφζνλ ν εθκεηαιιεπηήο δελ εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ, ε 

αξκφδηα ππεξεζία παχεη ηελ εθκεηάιιεπζε, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη θαη, αλ ην πνζφ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηα νθεηιφκελα κηζζψκαηα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, βεβαηψλεηαη αηφθσο ην επηπιένλ απηφ πνζφ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε δελ ρσξεί 

επηζηξνθή πνζνχ γηα ηε ρξνληθή πεξίπησζε πνπ πξνεγείηαη ηεο επίιπζεο ηεο ακθηζβήηεζεο. 

8. Σν Γεκφζην δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ εθλίθεζε εθ κέξνπο ηξίησλ ησλ εθηάζεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθε ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 669/1979 (Α’ 241) 

θαη ζην άξζξν 9 ηνπ Ν. 1428/1984 (Α’ 43) άδεηα εθκεηάιιεπζεο θαη νη εθηάζεηο θξίζεθαλ 

ηειεζηδίθσο σο κε δεκφζηεο. 

 

Άρθρο 57 

Ηλεκηρομητανολογικές Εγκαηαζηάζεις 

1.Γηα ηελ εγθαηάζηαζε εληφο ιαηνκείσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ησλ εμνξπζζνκέλσλ νξπθηψλ, δελ απαηηείηαη  ε ζρεηηθή άδεηα ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ, 

αιιά ε έγθξηζε ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ, εθφζνλ ζπλππνβιεζνχλ θαη ηα 

θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ. ε πεξίπησζε 

δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ εθηάζεσλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ απαηηείηαη λα έρεη 

πξνεγεζεί ε κίζζσζε ηεο έθηαζεο. 

2. Η ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ππφθεηηαη ζε 

θαζεζηψο γλσζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η γλσζηνπνίεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Άζθεζεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη Διέγρσλ (ΟΠ – ΑΓΔ) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Μέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΟΠ – ΑΓΔ, ε γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα 
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ππεξεζία,ηεο νηθίαο πεξηθέξεηαο  

3.Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο απαηηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη εμαζθαιίζεη:: 

α) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, φπσο ηζρχεη, απφ ηνπο επηβιέςαληεο, ζχκθσλα κε ην Νφκν, 

ηελ θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο, δηπισκαηνχρνπο ή πηπρηνχρνπο ή αδεηνχρνπο ηερληθνχο, φηη ε 

εγθαηάζηαζε έγηλε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη φηη απηή είλαη ζηαηηθψο 

επαξθήο θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα. 

β) Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/86, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ αλάζεζε θαη αλάιεςε ηεο 

επίβιεςεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηνπο ζχκθσλα κε ην Νφκν, 

δηπισκαηνχρνπο ή πηπρηνχρνπο ή αδεηνχρνπο ηερληθνχο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο, απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ 

ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο, κε αξηζκφ 

Γ7/Φ1/4817/15-3-1990 (Β΄ 188), φπσο ηζρχεη. 

δ) Πξνζσξηλή ή νξηζηηθή άδεηα δηάζεζεο πγξψλ απφβιεησλ εθφζνλ απαηηείηαη   

ε) Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απφ ηηο πθηζηάκελεο ζε 

ηζρχ άδεηεο, εγθξίζεηο θ.ι.π.). 

ζη) Οηθνδνκηθέο άδεηεο, φπνπ απαηηείηαη. 

δ) Πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο αλαγλσξηζκέλνπ θαη πηζηνπνηεκέλνπ νίθνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο εζληθέο πξνδηαγξαθέο πηζηνπνίεζεο, γηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα, δεμακελέο απνζήθεπζεο 

θαπζίκσλ, γεξαλνγέθπξεο, απνζέηεο πιηθψλ θ.ι.π.  

ε) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, φπσο ηζρχεη, ηνπ επηβιέςαληα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο θαπζίκσλ, φηη νη εγθαηαζηάζεηο 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1ζ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ 

θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα.  

η) Άδεηα ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ή δψλεο ιηκέλα, εθφζνλ απαηηείηαη θαη έιεμε ε ηζρχο ηεο. 

4.Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, θαζνξίδνληαη ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία ηεο γλσζηνπνίεζεο, ηα ηπρφλ έγγξαθα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ έδξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν ηξφπνο γλσζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε 

πεξίπησζε επηθείκελεο κεηαβνιήο ηνπο, νη αξρέο ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε γλσζηνπνίεζε 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηηο ειεγθηηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο, ε θιηκάθσζε ησλ επηβαιιφκελσλ 

θπξψζεσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηε γλσζηνπνίεζε ζέκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 6. 

 

Άρθρο 58 

Παράβολο 

1.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ηα είδε θαη ηα πνζά ησλ 

παξαβφισλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε γλσζηνπνίεζε θαη γηα ηελ ρνξήγεζε έγθξηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, θαζψο θαη γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο πξνζθπγήο 

ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηα νπνία 

δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη.  
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2. Γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηε δηαπίζησζε θνηηαζκάησλ καξκάξσλ, θπζηθψλ 

ιίζσλ ή βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 

πεξί Λαηνκείσλ, θαζψο θαη αδξαλψλ πιηθψλ εηδηθψλ ρξήζεσλ, πιελ ηεο καξκαξφζθνλεο, 

καξκαξνςεθίδαο θαη ησλ αζβεζηνιηζηθψλ αληηνιηζζεξψλ, ζε δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο εθηάζεηο 

θαηαβάιιεηαη καδί κε ηε ζρεηηθή αίηεζε, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, παξάβνιν, χςνπο ηξηψλ 

ρηιηάδσλ επξψ (3000€) επξψ, ην νπνίν δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ αθνινπζήζεη κίζζσζε ηνπ ρψξνπ, ην πνζφ απηφ ζπκςεθίδεηαη  κε ηα κηζζψκαηα ηνπ 

πξψηνπ έηνπο. 

 

Άρθρο 59 

Κσρώζεις 

1.Αλ ν θνξέαο παξαιείςεη ηελ ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο ή γλσζηνπνηήζεη αλαιεζή ζηνηρεία ή 

παξαιείςεη ηελ ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 

πεξίπησζε επηθείκελεο κεηαβνιήο, επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 15. 

Αξκφδηα αξρή γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ είλαη ε νηθεία ππεξεζία φπνπ ππνβάιιεηαη ε 

γλσζηνπνίεζε. 

2. Αλ ν θνξέαο δελ έρεη εμαζθαιίζεη έγθξηζε επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 

15. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ είλαη ε νηθεία ππεξεζία πνπ ρνξεγεί ηελ 

έγθξηζε. 

3. Καηά ησλ πξάμεσλ επηβνιήο θπξψζεσλ ρσξεί ε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο  θαη Δλέξγεηαο.  

4. Σα ρξεκαηηθά πξφζηηκά ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 επηβάιινληαη ζσξεπηηθά κε ηα πξφζηηκα θαη 

ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ πεξί Λαηνκείσλ. 

5. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο επηκέξνπο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππφθεηληαη ζε γλσζηνπνίεζε ή έγθξηζε εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ νξίδνληαη ζε απηή.  

 

Άρθρο 60 

Σα άξζξα 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 θαη 57 ηνπ λ. 4442/2016 αλαξηζκνχληαη ζε  61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69 αληίζηνηρα.» 

 

Άξζξν 24 

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο  

1.Mε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη: 

α. Η  δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο βεβαίσζεο ησλ κηζζσκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο 

ιαηνκείσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο νξπθηψλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνχ ηνπο, φηαλ 

ζπληξέρνπλ νη αλάινγεο πξνυπνζέζεηο πεξί ζπκςεθηζκνχ.   

β. Ο ηξφπνο  ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 πεξί θαζνξηζκνχ 

ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ,  θαζψο θαη  ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε ζρεηηθή έθζεζε ηεο 
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επηηξνπήο, κε ηελ νπνία εηζεγείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ. 

γ. Η δηαδηθαζία θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη εθκίζζσζεο, εθκεηάιιεπζεο θαη δηαρείξηζεο η σ λ  

δεκνζίσλ ιαηνκείσλ, φπσο:   

γ1) Οη γεληθνί θαη εηδηθνί, θαηά πεξίπησζε, φξνη ηεο πξνθήξπμεο θαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο 

ηεο δεκνπξαζίαο. 

γ2) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη κηζζσηέο θαη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο θαη θαιήο εθηέιεζεο η σ λ  φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ. 

γ3) Οη  κειέηεο πνπ ππνβάιινπλ νη κηζζσηέο θαη ηα ζηνηρεία απηψλ. 

γ4) Η δηαδηθαζία εθκίζζσζεο κε απεπζείαο ζχκβαζε. 

γ5) Ο ηξφπνο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηάπησζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ιχζεσο ησλ ζπκβάζεσλ, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

γ6) Σερληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ αληηζηνηρεί ζηα ηπρφλ 

νθεηιφκελα ζην δεκφζην κηζζψκαηα ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 2. 

γ7) Σνλ ππνινγηζκφ θαη ζπκςεθηζκφ ησλ κηζζσκάησλ κε έξγα ππνδνκήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο. 

δ. Η δηαδηθαζία θαη νη εηδηθνί  φξνη θαη πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ απνθνκηδή ησλ νξπθηψλ θαη 

πεηξσκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 1, απνθιεηζηηθά γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

ε. Η δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 13 εγγπεηηθήο επηζηνιήο, 

θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο, αλαλέσζεο θαη θαηάπησζεο 

απηήο. 

ζη. Σν πεξηερφκελν, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο, ε επεμεξγαζία, ε δπλαηφηεηα δεκνζηνπνίεζεο  

θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ηφζν ηα δειηία δξαζηεξηφηεηαο ή απξαμίαο πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο εθκεηαιιεπηέο ιαηνκείσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο νξπθηψλ, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 16, φζν  θαη  ηα  ζηνηρεία πνπ απνζηέιινληαη απφ ηηο 

ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21. 

2 . Μ ε  θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη ΠΔΝ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη ε δηαδηθαζία εθκίζζσζεο, εθκεηάιιεπζεο 

θαη δηαρείξηζεο η σ λ  ιαηνκείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α.  

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΝ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο, δχλαληαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη:  

α. Σν χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ Ν.Γ. 210/1973 

(ΦΔΚ 277Α') ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ αθνξνχλ ηδίσο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο (πξφζηηκα), ηέιε,  

κηζζψκαηα. 

β. Σν χςνο ησλ παξαβφισλ γηα αίηεζε ρνξήγεζεο ή ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο ή έγθξηζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή γεληθφηεξα ηε κεηαιιεπηηθή θαη 

ιαηνκηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ 

Τπνπξγνχ ΠΔΝ. 
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Άξζξν 25 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

1. Απνθάζεηο ζπλαίλεζεο δηελεξγείαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ επί δεκνζίσλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.669/1977 (Α’241) εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε δχν εηψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο.   

Αληίζηνηρα, εξεπλεηηθέο εξγαζίεο επί δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη 

πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, εμαθνινπζνχλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δχν εηψλ απφ ηελ 

έλαξμή ηνπο. 

2. Δθθξεκεί αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ζπλαίλεζεο δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ επί 

δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ εθηάζεσλ, εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Θ’ ηνπ 

λ.4442/2016 (Α’230). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέηαζή ηνπο είλαη ε  θαηαβνιή ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.4442/2016 (Α’230) παξαβφινπ, εληφο 

ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.  ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ παξαβφινπ, 

ε ζρεηηθή αίηεζε απνξξίπηεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.  

Αληίζηνηρα, εξεπλεηηθέο εξγαζίεο επί ηδησηηθψλ εθηάζεσλ πνπ δελ έρνπλ μεθηλήζεη θαηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, δηελεξγνχληαη θαηφπηλ γλσζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.4442/2016 (Α’230). 

3. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ θαη ε 

ζχκβαζε κίζζσζεο ζε δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο εθηάζεηο επέρεη εθεμήο ζέζε έγθξηζεο  

εθκεηάιιεπζεο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα  53 θαη 54 ηνπ λ.4442/2016 (Α’230). 

4. Μηζζψζεηο ιαηνκείσλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ, καξκάξσλ θαη θπζηθψλ ιίζσλ πνπ έρνπλ 

ζπλαθζεί ή παξαηαζεί κνλνκεξψο ζχκθσλα κε  ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.669/1977 

(Α’241) θαη ζηα  πιαίζηα ηζρπνπζψλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη 

κνλνκεξψο έσο ηε ζπκπιήξσζε είθνζη εηψλ απφ ηελ αξρηθή κίζζσζε.  

Οη αλσηέξσ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ παξαηαζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

λ.669/1977 (Α’241) κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη κνλνκεξψο έσο ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα εηψλ 

απφ ηελ αξρηθή κίζζσζε.  

Μηζζψζεηο πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηα ζαξάληα έηε ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 183 ηνπ λ.4001/2011 (Α’179), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ λ.4203/2013 

(Α’235) θαη 22 ηνπ λ.4351/2015 (Α΄165) κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη κνλνκεξψο έσο ηε 

ζπκπιήξσζε πελήληα εηψλ απφ ηελ αξρηθή κίζζσζε.  

5. Μηζζψζεηο ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί είηε επί δεκνζίσλ εθηάζεσλ, είηε 

ζηα πιαίζηα ηζρπνπζψλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, επί δεκνηηθψλ ή ηδησηηθψλ εθηάζεσλ, κπνξνχλ 

λα παξαηείλνληαη κνλνκεξψο έσο ηε ζπκπιήξσζε είθνζη εηψλ απφ ηελ αξρηθή κίζζσζε.  

Μηζζψζεηο πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηα είθνζη έηε είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ.1428/1984 (Α’43), είηε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ λ.4001/2011 

(Α’179), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ λ.4203/2013 (Α’235) θαη 22 ηνπ λ.4351/2015 

(Α΄165),  κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη κνλνκεξψο έσο ηε ζπκπιήξσζε ζαξάληα εηψλ απφ ηελ 

αξρηθή κίζζσζε.  

6.Δηδηθά γηα ηα ηδησηηθά ιαηνκεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ιαηνκηθψλ νξπθηψλ, φπνπ ν θνξέαο 

εθκεηάιιεπζεο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εδάθνπο, ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο πέξαλ ησλ 40 εηψλ θαη εθφζνλ ε αξρηθή ζχκβαζε έρεη 
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ζπλαθζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ,  δελ κπνξεί λα γίλεη 

κνλνκεξψο απφ ηνλ κηζζσηή αιιά απαηηείηαη ε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο γηα ηελ πξψηε δεθαεηή 

παξάηαζε.  

7. Γηα φζεο δξαζηεξηφηεηεο εκπίπηνπλ εθεμήο ζην θαζεζηψο γλσζηνπνίεζεο θαη γηα ηηο νπνίεο 

πθίζηαηαη άδεηα εθκεηάιιεπζεο ζε ηζρχ, νη θνξείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

ππνρξενχληαη ζε γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ.4442/2016  (Α’230). 

8. Δθθξεκείο αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκηθψλ νξπθηψλ επί δεκνζίσλ 

θαη δεκνηηθψλ εθηάζεσλ, εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Θ’ ηνπ 

λ.4442/2016 (Α’230), εθφζνλ δελ έρεη ζπλαθζεί ζρεηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε κίζζσζεο, ε ζχκβαζε απηή επέρεη ζέζε έγθξηζεο εθκεηάιιεπζεο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα  53 θαη 55 ηνπ λ.4442/2016 (Α’230), εθφζνλ πιεξνί ηηο  ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηξνπνπνηείηαη ή ιχεηαη ε ζχκβαζε θαηφπηλ απφθαζεο ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο, εληφο έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.  

9. Δθθξεκείο αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκηθψλ νξπθηψλ επί ηδησηηθψλ 

εθηάζεσλ, εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Θ’ ηνπ λ.4442/2016 (Α’230). 

Δθφζνλ έρεη ήδε εγθξηζεί ε ηερληθή κειέηε εθκεηάιιεπζεο θαη ην αίηεκα αθνξά αξρηθή άδεηα ή 

επέθηαζε ήδε πθηζηάκελεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε λα 

ππνβιεζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο ηερληθήο κειέηεο 

ππεξεζία, απφθαζε  έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

δηθαηνινγεηηθά (ηίηινη ηδηνθηεζίαο), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6β ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ 

λ.4442/2016 (Α’230) πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζεί  ε ζρεηηθή έγθξηζε.  

10. Δθθξεκείο αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκηθψλ νξπθηψλ ζηηο πεξηνρέο 

ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.998/1979 (Α’289), φπσο 

ηζρχεη, γηα ηηο νπνίεο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο δελ έρεη επηιπζεί νξηζηηθά ζην πιαίζην ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3208/2003 (Α’ 303), εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Θ’ 

ηνπ λ.4442/2016 (Α’230). 

11.  Δθθξεκείο αηηήζεηο γηα παξάηαζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ 

θαη καξκάξσλ, επί δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ εθηάζεσλ, ηα νπνία ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.2702/1999 (Α’70), 

εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Θ’ ηνπ λ.4442/2016 (Α’230),  εθφζνλ  δελ 

εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4. Οη αηηήζεηο απηέο απνξξίπηνληαη, εάλ εληφο ελφο 

έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ έρεη ζπλαθζεί ε ζρεηηθή παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη εθθξεκείο αηηήζεηο αθνξνχλ ηδησηηθέο εθηάζεηο, δελ εμεηάδνληαη 

πεξαηηέξσ  εθαξκνδφκελεο αλαινγηθά ηεο παξαγξάθνπ 7. 

12. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε άδεηα εγθαηάζηαζεο γηα ηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ησλ εμνξπζζνκέλσλ νξπθηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ιαηνκηθψλ ρψξσλ 

θαηαξγείηαη σο δηαθξηηή άδεηα θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ  έγθξηζε ηεο Σερληθήο Μειέηεο ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ. Δθθξεκείο αηηήζεηο εμεηάδνληαη σο αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ηεο 

εγθεθξηκέλεο Σερληθήο Μειέηεο. 

13. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ησλ εμνξπζζνκέλσλ νξπθηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ιαηνκηθψλ ρψξσλ, 
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θαηαξγείηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο  γλσζηνπνίεζεο. Δθθξεκείο αηηήζεηο 

δελ εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ  εθαξκνδφκελεο αλαινγηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ 

λ.4442/2016 (Α’230). 

14.  Τθηζηάκελεο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, εληφο ιαηνκηθψλ 

ρψξσλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έσο ηε ιήμε ηνπο. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ή αλαλέσζεο 

απηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Θ’ ηνπ λ.4442/2016 (Α’230). 

15.Λαηνκεία ιεηηνπξγνχληα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο κε άδεηα εθκεηάιιεπζεο 

απνθιεηζηηθψο καξκαξφζθνλεο ή καξκαξνςεθίδαο, ε νπνία εθδφζεθε πξηλ ην 2000 κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.669/77, ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ.  

 

16. Λαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ πνπ είραλ ζην παξειζφλ εληαρζεί ζην θαζεζηψο απνθαηάζηαζεο 

πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή κειέηε απνθαηάζηαζεο α) ηεο πεξίπησζεο β ηεο 

παξαγξάθνπ 1  ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.2837/2000 (Α’178) σο εκπίπηνληα ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2115/1993 (Α’15), β) ηεο πεξίπησζεο ησλ δηαηάμεσλ  

ησλ παξ. 5 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2115/1993  θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ 

λ.4001/2011 (Α’179) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 17 άξζξνπ 17 ηνπ λ.4203/2013 

(Α’235)  θαη ην άξζξν 22 ηνπ λ.4351/2015 (Α΄165),  παχνπλ νξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο  κεηά ην 

πέξαο ηνπ νξηδφκελνπ απφ ηελ εηδηθή κειέηε ρξφλνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί ε απνθαηάζηαζε.   

17. ε πεξηπηψζεηο ιαηνκείσλ πνπ εληάρζεθαλ ζε ιαηνκηθέο πεξηνρέο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο θαη αδεηνδoηήζεθαλ κφλν γηα ηκήκα ηνπ εληαίνπ ρσξνζεηεζέληνο ιαηνκηθνχ 

ρψξνπ, ε εθκίζζσζε ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ ίδηνπ ρσξνζεηεζέληνο ρψξνπ ζηνπο 

εθκεηαιιεπηέο ησλ ιαηνκείσλ απηψλ γίλεηαη σο εμήο: 

α. Με απεπζείαο ζχκβαζε πξνθεηκέλνπ γηα δεκφζηεο εθηάζεηο. 

β. Πξνθεηκέλνπ γηα δεκνηηθέο εθηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ηζρχνπλ.  

γ. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ησλ ιαηνκείσλ ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη απηήλ ηνπ πθηζηακέλνπ ήδε αδεηνδνηεζέληνο ιαηνκείνπ θαη, γηα ηηο ηπρφλ 

παξαηάζεηο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Θ’ ηνπ λ.4442/2016 

(Α’230). 

18. ε πεξηπηψζεηο ηπρφλ κεηαβνιήο ηεο ρξήζεο γεο, κε πνιενδνκηθέο, ρσξνηαμηθέο ή άιιεο 

δηαηάμεηο, ζε πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ιαηνκεία βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη καξκάξσλ, 

ηα ιαηνκεία απηά εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο αδείαο εθκεηάιιεπζεο, θαη  

ε παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ 

Κεθαιαίνπ Θ’ ηνπ λ.4442/2016 (Α’ 230). 

19. Πάγηα ή αλαινγηθά κηζζψκαηα πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ 

έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο, εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο 

ππφςε ζπκβάζεηο κέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρηαξγφηεξα απφ ηελ 31-

12-2020. 

20. Δληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ν νηθείνο θάζε θνξά 

Πεξηθεξεηάξρεο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ηε δηαπηζησηηθή απφθαζε ειεπζέξσζεο ηνπ ρψξνπ, 
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πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο, γηα φιεο ηηο άδεηεο κεηαιιεπηηθψλ 

εξεπλψλ πνπ ζα έρνπλ ιήμεη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 

21. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, γηα ηα ξπζκηδφκελα απφ ηηο θαλνληζηηθέο απηέο πξάμεηο δεηήκαηα εθαξκφδνληαη 

νη πξντζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

22. Όηαλ γεληθνί ή εηδηθνί λφκνη παξαπέκπνπλ ζε δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνχληαη απφ ηνλ παξφληα 

λφκν, αληί ησλ θαηαξγνπκέλσλ, εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 26 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο  

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ άξζξνπ 25, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαηαξγνχληαη: 

α. Ο λ. 669/1977 (Α’241) εθηφο απφ ηα άξζξα 37 θαη 51. 

β. Ο λ. 1428/1984 (Α’43) εθηφο απφ ην άξζξν 28. 

γ. Σα άξζξα 1 έσο θαη 26 θαη 34ηνπ λ. 2115/1993 (Α’15).     

δ. Σα άξζξα 6,7,8 θαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2702/1999 (Α’70). 

ε. Σν άξζξν 7 θαη ε παξάγξαθνο 1 (β) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2837/2000 (Α’178).  

ζη. Σα άξζξα 13 θαη 17 ηνπ λ. 3335/2005 (Α’95). 

δ. Σν άξζξν 14 ηνπ λ.3438/2006 (Α’33). 

ε. Σα άξζξα 28 θαη 29 ηνπ Ν.Γ. 4029/1959 (ΦΔΚ 250Α). 

ζ. Σν Π.Γ. 285/1979 (Α’83). 

η.Σν άξζξν  183  ηνπ λ.4001/2011 (Α’179), φπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ  

άξζξνπ  17 ηνπ Ν.4203/2013 (Α’235) θαη ην άξζξν 22 ηνπ λ.4351/2015 (Α΄165).  

ηα. Σα άξζξα 10 θαη 11 ηνπ Ν.4203/2013 (Α’235). 

ηβ.Οη παξάγξαθνη 1 έσο θαη 6 ηεο ππνπαξαγξάθνπ  Σ.12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4254/2014 (Α’85). 

ηγ. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ  λ. 4262/2014  (Α’114 ) 

ηδ. Σα άξζξα 41 θαη 69 ηνπ λ.4409/2016 (Α’136). 

 

Άξζξν 27 

Λνηπέο δηαηάμεηο 

1.Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λφκνπ 998/1979 φπσο ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«4. Δγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ κπνξνχλ λα 

πξνβαίλνπλ ζε ελαπφζεζε, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) ζε ιεηηνπξγνχληα κεηαιιεία θαη ιαηνκεία ή ζε 

απηά ησλ νπνίσλ έπαπζε ε ιεηηνπξγία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ρσξίο απνθαηάζηαζε απηψλ, 

θαηφπηλ έγθξηζεο επέκβαζεο ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 3 ηνπ λφκνπ 4030/2011 (ΦΔΚ Α΄/249)». 

2.H παξάγξαθνο 1ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4030/2011 (Α ́ 249) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
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«1. Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 

θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) ζε ιεηηνπξγνχληα θαη αλελεξγά ιαηνκεία, αλεμαξηήησο ηνπ 

ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπο, κεηά ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ θαη 

αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 3 ηνπ 

παξφληνο». 

3. Σα έξγα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζηνηρείν 9, ηνπ Παξαξηήκαηνο V (Οκάδα 5ε) ηεο Τ.Α 

ΓΙΠΑ/νηθ.37674/27.7.2016 (2471Β’)  εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ 

ππαγσγή ζε Π.Π.Γ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τ.Α 

46294/2013 (2001Β’)  είλαη ε Γηεχζπλζε Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο. Οη εγθεθξηκέλεο ΑΔΠΟ γηα ηα αλσηέξσ έξγα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έσο ηε ιήμε 

ηνπο. 

4. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 998/1979(Α’289), φπσο ηζρχεη, 

πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο: 

«Δθκεηαιιεπηέο ιαηνκείσλ, καξκάξσλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ή αδξαλψλ πιηθψλ, νη νπνίνη 

έρνπλ θαηαβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έθηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, φπσο ηζρχεη, απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο αλαδάζσζεο ή δάζσζεο 

έθηαζεο ίδηνπ εκβαδνχ κε εθείλεο ζηελ νπνία εγθξίζεθε ε επέκβαζε θαη ππνρξενχληαη ζηελ 

θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο ρξήζεο, ίζνπ κε ην 100% ηεο θαζνξηδφκελεο, θαηά ην άξζξν 6 ηνπ λ. 

998/1979 (Α’289), φπσο ηζρχεη, αμίαο ηεο έθηαζήο ηνπο. Απνθάζεηο αλαδάζσζεο ή δάζσζεο 

έθηαζεο ίδηνπ εκβαδνχ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί θαη αθνξνχλ εθκεηαιιεπηέο ιαηνκείσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην αλαθαινχληαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, εθφζνλ 

έρεη θαηαβιεζεί σο αληάιιαγκα ρξήζεο ην 100% ηεο θαζνξηδφκελεο, θαηά ην άξζξν 6 ηνπ λ. 

998/1979 (Α’ 289), φπσο ηζρχεη, αμίαο ηεο έθηαζεο επέκβαζεο.» 

 

Άξζξν 28 

Γηαηεξνύκελεο δηαηάμεηο 

Οη θαησηέξσ δηαηάμεηο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ: 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3851/2010 (Α’85), φπσο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 

27 ηνπ λ.4258/2014 (Α’94), θαζψο θαη ην άξζξν 62 ηνπ λ.4305/2014 (Α’237). 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4030/2011(Α’249), φπσο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 

90 ηνπ λ.4313/2014 (Α’261).  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΛΑΣΟΜΙΚΟΤ ΟΡΤΚΣΟΤ  

__________________Έθηαζεο  ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ 

 

Α. ηνηρεία ηνπ Φνξέα ηνπ Έξγνπ  

Δπσλπκία:  

Γ/λζε: 

Σειέθσλν/κέηι/θαμ:    

Νφκηκνο  εθπξφζσπνο:  

Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο: 

 

Β. ηνηρεία ηνπ έξγνπ: 

Θέζε/πεξηνρή: 

Γήκνο: 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα: 

Γεκφζηα έθηαζε    □ Γεκνηηθή Έθηαζε  □ Ιδησηηθή Έθηαζε  □ 

πληεηαγκέλεο  θνξπθψλ πνιπγψλνπ ηνπ ρψξνπ έξεπλαο  (ΔΓΑ 87): 

 

Γ. Πεξηγξαθή Δξγαζηώλ 

ηφρνο ηεο έξεπλαο – Γεληθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ: 
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Αξηζκφο Γεσηξήζεσλ:___ 

πληεηαγκέλεο γεσηξήζεσλ (ΔΓΑ 87): 

1.  

2. 

3. 

 

Αξηζκφο Δθζθαθψλ:___ 

Γηαζηάζεηο εθζθαθψλ θαη θεληξνβαξηθέο ζπληεηαγκέλεο (ΔΓΑ 87): 

1.  

2. 

3. 

Αλακελφκελε πνζφηεηα εμνξπζζφκελνπ ιαηνκηθνχ νξπθηνχ:_______ (Μ3 θαη ΣΟΝ) 

(δεν δύναηαι  να ςπεπβαίνει ηα 0,5 κςβικά μέηπα (κ.μ.) ανά ζηπέμμα) 

Αλακελφκελε ζπλνιηθή πνζφηεηα εμνξπζζφκελνπ πεηξψκαηνο:______(Μ3 θαη ΣΟΝ) 

(δεν δύναηαι  να ςπεπβαίνει ηο δεκαπλάζιο ηηρ ποζόηηηαρ ηος εξοπςζζόμενος οπςκηού) 

 

Γ. Γεζκεύζεηο ηήξεζεο δηαηάμεωλ ΚΜΛΔ 

- Η κέγηζηε θιίζε ηνπ εμσηεξηθνχ δξφκνπ πξφζβαζεο ζα είλαη ___ %. 

- Η κέγηζηε θιίζε ησλ εζσηεξηθψλ δξφκσλ πξφζβαζεο ζα είλαη ___ %. 

- Υξήζε Δθξεθηηθψλ γηα δηάλνημε δξφκσλ: ΟΥΙ  -  ΝΑΙ 
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Δάλ απαηηείηαη ρξήζε εθξεθηηθψλ: 

- Τπνινγηδφκελεο πνζφηεηεο θαη είδνο ζπλνιηθά (εθξεθηηθψλ θαη κέζσλ έλαπζεο): 

- Τπνινγηδφκελεο πνζφηεηεο θαη είδνο αλα ρξφλν ππξνδφηεζεο (εθξεθηηθψλ θαη κέζσλ 

έλαπζεο): 

 

 

 

 

Δ. Μέηξα Αζθάιεηαο Δξγαζηώλ  

Σερληθφο Αζθάιεηαο  (νλνκαηεπψλπκν εθφζνλ ππάξρνπλ ππεχζπλεο δειψζεηο αλάζεζεο 

–αλάιεςεο 

θαζεθφλησλ)______..............................................................................................................

............... 

Δπίβιεςε  (νλνκαηεπψλπκν εθφζνλ ππάξρνπλ ππεχζπλεο δειψζεηο αλάζεζεο 

–αλάιεςεο 

θαζεθφλησλ)______..............................................................................................................

................. 

 

ε όιεο ηηο θάζεηο ηωλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνύ Μεηαιιεπηηθώλ θαη Λαηνκηθώλ Δξγαζηώλ (ΚΜΛΔ – ΦΔΚ 

1227/Β/2011) θαη νη ηπρόλ πεξηνξηζκνί ηεο Γλωκνδόηεζεο ηεο Δπηζεώξεζεο 

Μεηαιιείωλ 

 

Ηκεξνκελία  /                     /   

Τπνγξαθέο  

Νόκηκνο εθπξόζωπνο θνξέα        Δπηβιέπωλ κεηαιιεηνιόγνο κεραληθόο         Σερληθόο   Αζθαιείαο                  
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ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο ζέζεο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1.δ.α ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ θιίκαθαο 1: 5.000,  αξκνδίσο  

ππνγεγξακκέλν. 

2. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ εξεπλψλ ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη νη ζέζεηο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη νη δξφκνη πξνζπέιαζεο, θιίκαθαο 1: 2.000,  αξκνδίσο  

ππνγεγξακκέλν. 

3. Γεσινγηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.δ.β ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ 

Κ.Μ.Λ.Δ, ,  αξκνδίσο  ππνγεγξακκέλν. 

 

 

 

 

 

 

 


