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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι ο εντοπισμός των 

μεταβολών που επέρχονται με τις διατάξεις του νέου νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 

Α΄/17.01.2018) Τμήμα Α - Μέρος Β΄«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», αναφορικά με τα λατομικά 

ορυκτά, συγκριτικά με την προϊσχύουσα νομοθεσία η οποία καταργείται. Για τον 

εντοπισμό των μεταβολών αυτών, επιχειρείται η σύγκριση μεταξύ του προϊσχύοντος 

νομικού πλαισίου με τον ισχύον. Προς διευκόλυνση κατανόησης των 

αναπτυσσόμενων ενοτήτων, η σύγκριση επιχειρείται κατά κατηγορία λατομικού 

ορυκτού αλλά και κατά αντικείμενο της εξορυκτικής δραστηριότητας.  Τέλος, 

εμβαθύνεται η διερεύνηση του εντοπισμού των μεταβολών που προκύπτουν μεταξύ 

του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου με τον ισχύον, κατά την μορφή του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Συγκεκριμένα, προκειμένου να εντοπισθούν οι μεταβολές 

αυτές, τέθηκαν μια σειρά από ερευνητικά ζητήματα. Σε κάθε ζήτημα παρατίθενται 

μόνο οι προϊσχύουσες καταργηθείσες σχετικές διατάξεις οι οποίες έχουν 

διαφοροποιηθεί ή μεταβληθεί και παράλληλα οι διατάξεις του νέου νομικού πλαισίου 

που διέπουν πλέον το εν λόγω αντικείμενο του ερωτήματος.  Από την σύγκριση των 

δύο αυτών αναφορών, προκύπτουν οι μεταβολές που επέρχονται με τις διατάξεις του 

νέου νόμου. Προς διευκόλυνση κατανόησης της διαδικασίας που ακολουθείται, 

ολοκληρώνεται σε μία ενότητα η διαδικασία της αντιπαράθεσης  όλων των 

ζητημάτων που έχουν τεθεί προς διερεύνηση. Ακολούθως παρατίθενται οι μεταβολές 

που εντοπίζονται και προκύπτουν από την διαδικασία που διενεργήθηκε. Από την 

εξέταση των μεταβολών αυτών προκύπτει, ότι με τις διατάξεις του νέου νόμου 

επέρχονται σημαντικές μεταβολές αναφορικά με τα λατομικά ορυκτά. Ωστόσο, 

εντοπίζονται και περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται ασάφειες στη διαχείριση 

θεμάτων, αρνητικές εξελίξεις και αιφνιδιασμοί στον λατομικό κλάδο,  καθώς και 

περιπτώσεις οι οποίες δεν επιλύθηκαν και ιδιαίτερα αυτές που εμπίπτουν στο 

μεταβατικό στάδιο. Τέλος, η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση 

των ευρημάτων και τα συμπεράσματα που συνάγονται, από την συνολική 

επισκόπηση του  εξεταζόμενου ζητήματος, του εντοπισμού των μεταβολών που 
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επέρχονται με τις διατάξεις του νέου νόμου 4512/2018, αναφορικά με τα λατομικά 

ορυκτά, συγκριτικά με την προϊσχύουσα νομοθεσία η οποία καταργείται. 

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για πρώτη φορά στη χώρα μας θεσπίστηκαν διατάξεις για την εκμετάλλευση 

των λατομείων με τον νόμο 669/77. Από τότε και μέχρι την 17η Ιανουαρίου δύο 

χιλιάδες δέκα οχτώ (17-01-2018), ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 

4512/2018, για την εκμετάλλευση των λατομείων, δημιουργήθηκε ένα περίπλοκο και 

δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο που περιελάμβανε διάσπαρτες διατάξεις σε 

περισσότερους από δέκα νόμους, Π.Δ., Υπουργικές Αποφάσεις, εγκυκλίους, 

Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κλπ, που προκαλούσαν 

σύγχυση απαιτώντας διαρκώς νέες ερμηνείες, με αποτέλεσμα αφενός μεν τη 

δυσκολία πρόσβασης των διοικούμενων στην τότε υφιστάμενη νομοθεσία και 

αφετέρου την εμπλοκή πολλών εγκρίσεων και πολλών ενδιάμεσων υπηρεσιών, οι 

οποίες δυστυχώς δεν λειτουργούν παράλληλα ώστε να συντέμνεται ο χρόνος 

εξυπηρέτησης του πολίτη και επί πρόσθετα να υφίσταται και μεγάλη "διάχυση" της 

ευθύνης.  

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμη η διαμόρφωση ενός νέου ενιαίου 

θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων, που θα 

περικλείει τις διατάξεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες των λατομικών ορυκτών. 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας είχαν επέλθει 

σημαντικές εξελίξεις τόσο στις μεθόδους εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των 

λατομικών ορυκτών, όσο και στις διαδικασίες αποκατάστασης και ανακύκλωσης. Οι 

εξελίξεις αυτές κατέστησαν  πλέον αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας 

Τέλος  έχει καταστεί σαφής τα τελευταία χρόνια η σημασία των πρώτων υλών 

για την οικονομία και την ανάπτυξη μιας χώρας. Από την έκρηξη των τιμών των 

βασικών εμπορευμάτων κατά την περίοδο 2004-2005, οι εξορυκτικοί πόροι έχουν 

κινηθεί προς τα πάνω στην ατζέντα της αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο τομέας των εξορυκτικών βιομηχανιών διασταυρώνεται με πολλούς 

τρόπους με τους στόχους της οικονομικής πολιτικής. Στην κατεύθυνση αυτή η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2006 έχει αναλάβει την «Πρωτοβουλία για τις 

Πρώτες Ύλες – Κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για την ανάπτυξη και την 
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απασχόληση στην Ευρώπη» (COM/2008/0699 final) και από το 2012 έχει ξεκινήσει η 

«Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες» (COM/2012/082 final). 

Μεταξύ των στόχων των δράσεων της Ε.Ε. είναι η ορθή πολιτική αξιοποίησης των 

πόρων και η εξασφάλιση της βιώσιμης παροχής των πρώτων υλών για την οικονομία 

και την κοινωνία, σύμφωνα με ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο, χωρίς γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό 

ανάμεσα στις χρήσεις γης. 

Με βάση τις προηγούμενες παρατηρήσεις - επισημάνσεις, κρίθηκε σκόπιμη η 

διαμόρφωση ενός νέου ενιαίου θεσμικού πλαισίου, για την λειτουργία των 

εξορυκτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο : α) Θα διαμορφώνεται ένα ενιαίο 

θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων, που θα 

εμπερικλείει τις διατάξεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες των λατομικών ορυκτών 

σε ενιαίο κείμενο και θα καταργεί αποσπασματικές διατάξεις της υφιστάμενης 

νομοθεσίας, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η 

αποδοτικότητα της διοίκησης. β) Θα επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός της 

υφιστάμενης λατομικής νομοθεσίας. γ) Θα απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης 

της διενέργειας των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης, με στόχο ένα απλό, 

διαφανές, σαφές και με σταθερούς όρους πλαίσιο. 

Με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄/17.01.2018) Τμήμα Α - 

Μέρος Β΄«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  (άρθρα 43-72), καταργούνται όλες οι προϊσχύουσες διατάξεις 

και νόμοι περί λατομείων και θεσπίζονται ρυθμίσεις που αφορούν το δικαίωμα 

έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών, την παραχώρηση του 

δικαιώματος εκμετάλλευσης, τον καθορισμό και τη χωροθέτηση λατομικών 

περιοχών, την εκμετάλλευση και την εκμίσθωση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, 

μαρμάρων και φυσικών λίθων, και αδρανών υλικών, την προστασία και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος λατομείων, την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την 

εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, και 

αδρανών υλικών. Επίσης, εισάγονται διατάξεις για την εποπτεία και τον έλεγχο της 

εκμετάλλευσης και σχετικές κυρώσεις, και τέλος συμπληρώνεται το πλαίσιο για τη 

διενέργεια δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων. 

Συγκεκριμένα, το νέο νομικό πλαίσιο επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν 

όλες τις πτυχές της εξορυκτικής δραστηριότητας, όπως: α) Ορισμός όλων των 

κατηγοριών των λατομικών ορυκτών επακριβώς. β) Δικαίωμα έρευνας και 
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εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών και πως αυτό μεταβιβάζεται / παραχωρείται.  γ) 

Διαδικασία καθορισμού και χωροθέτησης λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης 

αδρανών υλικών – λειτουργία της αρμόδιας επιτροπής. δ) Εκμίσθωση και διαχείριση 

των δημοσίων και δημοτικών λατομείων. ε) Πάγια και αναλογικά μισθώματα. στ) 

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. ζ) 

Προστασία και Αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων. η) Υποχρεώσεις 

εκμεταλλευτή, εποπτεία – έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις. θ) Διαδικασία 

αδειοδότησης, τόσο της διενέργειας των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης, όσο 

και της λειτουργίας των σχετικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός 

λατομείου. 

Με το νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει πλέον την έρευνα και 

εκμετάλλευση λατομείων, εκσυγχρονίζεται και απλουστεύεται η σχετική νομοθεσία 

και επιπλέον οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο κείμενο. Με τις 

διατάξεις του νέου νόμου επέρχονται σημαντικές μεταβολές, αναφορικά με τα 

λατομικά ορυκτά, συγκριτικά με την προϊσχύουσα νομοθεσία, η οποία καταργείται. 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι ο εντοπισμός των 

μεταβολών που επέρχονται με τις διατάξεις του νέου νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 

Α΄/17.01.2018) Τμήμα Α - Μέρος Β΄ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», αναφορικά με τα λατομικά 

ορυκτά, συγκριτικά με την προϊσχύουσα νομοθεσία (Ν. 669/77, Ν. 1428/1984, Ν. 

2115/1993, κλπ.) η οποία καταργείται.  

Για τον εντοπισμό των μεταβολών που επέρχονται με τις ρυθμίσεις που 

θεσπίστηκαν, επιχειρείται η σύγκριση μεταξύ του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου με 

το ισχύον κατά κατηγορία λατομικού ορυκτού καθώς και κατά αντικείμενο της 

εξορυκτικής δραστηριότητας αλλά και κατά τη μορφή του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος, παράλληλα με  σχολιασμό των μεταβολών. Στη συνέχεια ακολουθεί 

αξιολόγηση των μεταβολών που επέρχονται και τέλος επιχειρείται εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

Από την διερεύνηση των ερευνητικών αυτών ζητημάτων και από τις 

απαντήσεις σε αυτά, προκύπτει ότι με τις διατάξεις του νέου νόμου επέρχονται 

σημαντικές μεταβολές αναφορικά με τα λατομικά ορυκτά. 

Ωστόσο, εντοπίζονται και περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται ασάφειες στη 

διαχείριση θεμάτων, αρνητικές εξελίξεις και αιφνιδιασμοί στον λατομικό κλάδο. 

Επίσης εντοπίζονται και περιπτώσεις οι οποίες δεν επιλύθηκαν και ιδιαίτερα αυτές 
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που εμπίπτουν στο μεταβατικό στάδιο, η αντιμετώπιση των οποίων θα έπρεπε να 

προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω 

είναι να υπάρχουν απρόβλεπτες και αρνητικές εξελίξεις αλλά και επιπτώσεις ακόμη 

και για την ίδια την υπόσταση του λατομείου. 

II. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠHΣΗ  

ΙΙ. 1. Ορισμοί   

Λατομικά ορυκτά ονομάζονται τα ορυκτά τα οποία δεν ανήκουν στην 

κατηγορία των μεταλλευμάτων ή μεταλλευτικών ορυκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α' 277).  

Τα λατομικά ορυκτά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

α. μάρμαρα και φυσικοί λίθοι  

αα. Στην κατηγορία των μαρμάρων ανήκουν διάφορα πετρώματα, ποικίλων 

χρωμάτων, εξορυσσόμενα σε όγκους, επιδεκτικά κοπής σε πλάκες, λείανσης και 

στίλβωσης, καθώς και ο πωρόλιθος, το αλάβαστρο και ο όνυχας.  

ββ. Στην κατηγορία των φυσικών λίθων ανήκουν οι λαξευτοί δομικοί λίθοι, οι 

σχιστολιθικές και ασβεστολιθικές πλάκες και τα διακοσμητικά πετρώματα.  

β. αδρανή υλικά  

Στην κατηγορία των αδρανών υλικών ανήκουν αα) τα υλικά διαφόρων 

διαστάσεων, που προέρχονται από την εξόρυξη και θραύση πετρωμάτων ή την 

απόληψη φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων τους και είναι κατάλληλα να 

χρησιμοποιηθούν όπως έχουν ή ύστερα από θραύση ή λειοτρίβηση ή ταξινόμηση για 

την παρασκευή σκυροδεμάτων ή κονιαμάτων ή με μορφή σκύρων ή μεγαλύτερων 

τεμαχίων στην οδοποιία ή λοιπά τεχνικά έργα ή οικοδομές, ββ) τα υλικά που 

προέρχονται από την εξόρυξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων και χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή ασβέστου ή υδραυλικών κονιών ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας, 

γγ) η μαρμαρόσκονη και η μαρμαροψηφίδα όταν εξορύσσονται από λατομικούς 

χώρους, στους οποίους, παρά το γεγονός ότι το περικλειόμενο πέτρωμα είναι 

επιδεκτικό κοπής σε πλάκες, λείανσης και στίλβωσης, εντούτοις δεν μπορεί να 

εξορυχθούν μάρμαρα σε όγκους λόγω τεκτονισμού του πετρώματος.  

γ. βιομηχανικά ορυκτά  
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Στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών ανήκουν όσα λατομικά ορυκτά 

δεν υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες α' και β'  και ιδίως ο καολίνης, ο 

μπεντονίτης, η κιμωλία, ο γύψος, ο περλίτης, η κίσσηρις, η θηραϊκή γη, ο χαλαζίας, η 

χαλαζιακή άμμος, οι ποζολάνες, οι ζεόλιθοι, καθώς και οι άργιλοι και μάργες που 

χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.  

Επίσης, στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών κατατάσσεται και το 

ανθρακικό ασβέστιο, εφόσον τεκμηριώνεται, στην τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, ότι 

το εξορυσσόμενο πέτρωμα διαθέτει την κατάλληλη ορυκτολογική και χημική 

σύσταση και υπάρχει η δυνατότητα διάθεσής του για βιομηχανική χρήση.  

Για κάθε αμφιβολία ή αμφισβήτηση ως προς την υπαγωγή ορυκτού ή 

πετρώματος σε κατηγορία, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω, κατά το στάδιο 

έγκρισης της τεχνικής μελέτης αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του  Ινστιτούτου 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).  

Λατομικοί χώροι ή λατομεία είναι οι ενιαίοι χώροι για τους οποίους έχουν 

χορηγηθεί και βρίσκονται σε ισχύ οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

εγκρίσεις ή γνωστοποιήσεις: α) διενέργειας ερευνητικών εργασιών ή β) 

εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών.  

Δημόσια λατομεία είναι οι λατομικοί χώροι επί δημόσιων εκτάσεων και 

ιδιωτικά ή δημοτικά λατομεία είναι οι λατομικοί χώροι επί ιδιωτικών ή δημοτικών 

εκτάσεων, αντίστοιχα.  

Λατομικές περιοχές αδρανών υλικών είναι οι εκτάσεις εντός των οποίων 

χωροθετούνται ένας ή περισσότεροι λατομικοί χώροι εκμετάλλευσης αδρανών 

υλικών και οι οποίες καθορίζονται με τη διαδικασία και τα κριτήρια των άρθρων 

46,47 και 48 του νόμου 4512/2018. Ως λατομικές περιοχές δύνανται να 

χαρακτηρισθούν δημόσιες, δημοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, ως και εκτάσεις που 

ανήκουν σε ν.π.δ.δ., οι οποίες προσφέρονται, κυρίως από πλευράς ποιότητας 

πετρωμάτων, μορφολογίας της περιοχής, υπάρξεως αποθεμάτων και συνθηκών 

προσπελάσεως προς αυτές και προς τα καταναλωτικά κέντρα, για την εκμετάλλευση 

αδρανών υλικών.  

Πάγια είναι τα μισθώματα που καταβάλλονται από την έναρξη ισχύος της 

σύμβασης μίσθωσης και το ύψος τους είναι ανεξάρτητο από τις ποσότητες των 

παραγόμενων προϊόντων ή παραπροϊόντων του λατομείου.  
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Αναλογικά είναι τα μισθώματα που καταβάλλονται μετά την έναρξη της 

παραγωγικής διαδικασίας του λατομείου και συναρτώνται με το μέγεθος παραγωγής 

αυτού.  

 

ΙΙ.2.  Βασικές έννοιες  

Το δικαίωμα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπόγειας εκμετάλλευσης των 

λατομικών ορυκτών ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία 

υπάρχουν ή σε όποιον ο ιδιοκτήτης παραχώρησε το δικαίωμα αυτό.  

Το δικαίωμα της εκμετάλλευσης εκτείνεται σε όλα τα παραγόμενα 

υποπροϊόντα, καθώς και στην αξιοποίηση των εξορυκτικών αποβλήτων κατά τη 

διαχείρισή τους, που προέρχονται από την εξόρυξη και την επεξεργασία των 

λατομικών ορυκτών.  

Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης σε ιδιωτικές 

εκτάσεις γίνεται και αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης της 

έκτασης, η οποία συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά, όπως 

νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας έγγραφα μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο, 

κτηματολογικό φύλλο και διάγραμμα καθώς και από πρόσφατο τοπογραφικό 

σχεδιάγραμμα κατάλληλης κλίμακας. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα απεικονίζει 

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά τα όρια της έκτασης και όλα τα στοιχεία του 

ανάγλυφου εντός και εκτός αυτής, εξαρτημένα από το Εθνικό Τριγωνομετρικό 

Δίκτυο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87) και 

συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας σε εκτάσεις των πρωτοβάθμιων 

Ο.Τ.Α. γίνεται και αποδεικνύεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και 

του δικαιώματος εκμετάλλευσης των εκτάσεων αυτών με συμβολαιογραφική πράξη 

μίσθωσης.  

Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας σε εκτάσεις του Δημοσίου γίνεται 

και αποδεικνύεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης ενώ η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των εκτάσεων αυτών 

με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης.  
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Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών, που 

βρίσκονται σε δημόσιες δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες 

χορτολιβαδικές, ανήκει στο Δημόσιο.  

Η εκμίσθωση των λατομείων, που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου, 

πραγματοποιείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με 

απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές. Με 

απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται δημόσιες εκτάσεις για την εκμετάλλευση 

λατομικών ορυκτών, σε όσους έχει χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών 

εργασιών, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη των ερευνών εντοπισθούν 

εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.  

Η εκμίσθωση λατομείων που ανήκουν στην κυριότητα των πρωτοβάθμιων 

O.T.A. πραγματοποιείται από τον οικείο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α, μετά από απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, με απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με 

ενσφράγιστες προσφορές.  Με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται εκτάσεις των 

πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. για την εκμετάλλευση μαρμάρων, φυσικών λίθων και 

βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και για την εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών 

υλικών σε όσους έχει χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών. 

 

ΙΙ.3. Θεσμικό πλαίσιο 

Ο ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄ / 17.01.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και 

άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το Τμήμα Α - Μέρος Β΄«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4512/2018, από την έναρξη ισχύος του, 

καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις: 

α. Τα άρθρα 28 και 29 του ν.δ. 4029/1959 (Α' 250) «Περί αργούντων 

μεταλλείων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Μεταλλευτικού 

Κώδικος και της Υπηρεσίας Μεταλλείων».  

β. Ο ν. 669/1977 (Α'241) «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων» εκτός από τα 

άρθρα 37 και 51.  

γ. Ο ν. 1428/1984 (Α'43) «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και 

άλλες διατάξεις» εκτός από τα άρθρα 26 και 28 .  
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δ. Τα άρθρα 1 έως 17, 19 έως 26 και 34 του ν. 2115/1993 (Α'15) 

«Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/1984 

"Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις"».  

ε. Τα άρθρα 6,7,8 και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2702/1999 (Α'70) 

«Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις».  

στ. Το άρθρο 7 και η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 12 του ν. 2837/2000 

(Α'178) «Ρυθμίσειςθεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, 

Τουρισμού και άλλες διατάξεις».  

ζ. Τα άρθρα 13 και 17 του ν. 3335/2005 (Α'95) «Έλεγχος της διακίνησης και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Ανάπτυξης» .  

η. Το άρθρο 14 του ν. 3438/2006 (Α'33) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής 

Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»  .  

θ. Το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α'85) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 

άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής»,  όπως ισχύει.  

ι. Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 (Α'179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 

μεταφοράς Υδρογοναθράκων και άλλες ρυθμίσεις» .  

ια. Τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4203/2013 (Α'235) «Ρυθμίσεις θεμάτων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» . 

ιβ. Οι παράγραφοι 1 έως και 6 της υποπαραγράφου στ' 12 του άρθρου 1 του ν. 

4254/2014 (Α'85) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».  

ιγ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 4262/2014 (Α'114) «Απλούστευση 

της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».  

ιδ. Τα άρθρα 41 και 69 του ν. 4409/2016 (Α'136) «Πλαίσιο για την ασφάλεια 

στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, 

ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες 

διατάξεις».  

ιε. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 4, το άρθρο 102 και το άρθρο 104 

της υπ' αριθμ. 2223/14.6.2011«Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 
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Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής (Β' 1227) καταργείται.  

ιστ. Το άρθρο 104 της αριθμ. 2223/14.6.2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών 

και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 1227) καταργείται. 

 

ΙΙ.4 Λοιπές πηγές 

Στην εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αναζητήθηκαν 

στοιχεία και πληροφορίες πέραν του ανωτέρω αναφερόμενου θεσμικού πλαισίου, οι 

θέσεις και απόψεις φορέων και εκπροσώπων του εξορυκτικού κλάδου, που 

κατατέθηκαν κατά την διαδικασία της διαβούλευσης του νέου λατομικού 

νομοσχεδίου. 

Συγκεκριμένα : α) η Έκθεση του Σχεδίου Νόμου «Λατομικός Κώδικας» του 

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, β) οι «Προτάσεις για τον νέο λατομικό νόμο» 

προτάσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας - Θράκης, γ) τα 

αποτελέσματα της "Ημερίδα"  στη Δράμα  του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρων 

Μακεδονίας- Θράκης, με θέμα : "Ο νέος λατομικός νόμος", δ) η Έκθεση επί του 

νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» της Επιστημονικής 

Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, ε) οι θέσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του 

Πολίτη επί του Σχεδίου Νόμου «Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και 

άλλες διατάξεις», στ) οι προτάσεις και οι θέσεις του Συνδέσμου των Μεταλλευτικών 

Επιχειρήσεων, ζ) οι προτάσεις και οι θέσεις του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ελλάδας,  η) 

οι προτάσεις και οι προβληματισμοί που κατατέθηκαν κατά την διάρκεια της 

διαβούλευσης από το ενδιαφερόμενο κοινό, καθώς επίσης και θ) οι  προτάσεις, 

απόψεις και θέσεις  των λατόμων αδρανών υλικών Βορείου Ελλάδος, στις δύο 

συνελεύσεις που οργανώθηκαν με θέμα «Υποχρέωση  κατάθεσης Εγγυητικής 

επιστολής για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος των εκμεταλλευτών λατομείων 

αδρανών υλικών, που λειτουργούν εντός καθορισμένων Λατομικών Περιοχών και 

πριν από την ισχύ του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄/17.01.2018), ανεξαρτήτως του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος». Επίσης αναζητήθηκε η συνδρομή σχετικών 

Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και νομολογία.  
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III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός των μεταβολών που 

επέρχονται με τις διατάξεις του νέου νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄/17.01.2018) Τμήμα 

Α - Μέρος Β΄«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», αναφορικά με τα λατομικά ορυκτά, συγκριτικά με την 

προϊσχύουσα νομοθεσία (ν. 669/77, ν. 1428/1984, ν. 2115/1993, κλπ.) η οποία 

καταργείται.  

Για τον εντοπισμό των μεταβολών που επέρχονται με τις ρυθμίσεις που 

θεσπίστηκαν, επιχειρείται σύγκριση μεταξύ του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου με 

τον ισχύον, σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση κατά κατηγορία λατομικού 

ορυκτού. Περεταίρω, για την καλύτερη εξέταση και εντοπισμό των μεταβολών που 

επέρχονται, επιχειρείται σύγκριση μεταξύ του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου με τον 

ισχύον, κατά αντικείμενο της εξορυκτικής δραστηριότητας. Τέλος, εμβαθύνεται η 

διερεύνηση του εντοπισμού των μεταβολών που προκύπτουν μεταξύ του 

προϊσχύοντος νομικού πλαισίου με τον ισχύον, κατά την μορφή του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος. 

Προκειμένου να εντοπισθούν οι μεταβολές αυτές, τέθηκαν τα παρακάτω 

ερευνητικά ζητήματα: 

Μεταβολές που επέρχονται με τις διατάξεις του νέου νόμου :  

1. Γενικά στην έρευνα και εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών και 

ειδικότερα: 

1.1  Στο δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης. 

1.2  Στην παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και στη διάρκεια 

μίσθωσης λατομείου. 

1.3  Στα πάγια και αναλογικά μισθώματα. 
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1.4 Στην εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού εντός λατομικών χώρων, με σκοπό την επεξεργασία των λατομικών 

ορυκτών. 

2. Στη έρευνα και εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και 

φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων και ειδικότερα: 

2.1 Στη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την διαπίστωση κοιτασμάτων. 

2.2 Στην εκμετάλλευση λατομείων. 

3. Στην εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και ειδικότερα:  

3.1 Στην εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών σε ιδιωτική, δημόσια ή 

δημοτική έκταση. 

3.2 Στη χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμό λατομικών 

περιοχών. 

3.3 Στην εκμίσθωση δημόσιων λατομείων. 

3.4 Στην εκμίσθωση δημοτικών λατομείων. 

4. Στις υποχρεώσεις του εκμεταλλευτή και συγκεκριμένα: 

4.1 Στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων. 

4.2 Στις υποχρεώσεις εκμεταλλευτή.  

5. Στην εποπτεία, στον έλεγχο της εκμετάλλευσης και στις κυρώσεις. 

 

 

IV. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

IV.1 Μεταβολές που επέρχονται με τις διατάξεις του νέου νόμου 

γενικά στην έρευνα και εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών και 

ειδικότερα: 

IV.1.1 Στο δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο το δικαίωμα εκμετάλλευσης των  

λατομείων  αδρανών  υλικών  που βρίσκονται σε  χαρακτηρισμένα  ως  

διακατεχόμενα  δάση,  δασικές  και χορτολιβαδικές εκτάσεις ανήκε  στο  Δημόσιο.   

Η παρεμπόδιση  από το διακάτοχο της άσκησης του παραπάνω δικαιώματος 



19 
 

απαγορευόταν. Συμβάσεις μισθώσεως λατομείων αδρανών υλικών, που είχαν 

καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ως 

εκμισθωτή και τρίτων, εξακολουθούσαν να είναι έγκυρες και ισχυρές και μετά την 

τυχόν αναγνώριση δικαστικώς ή διοικητικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των 

λατομείων τρίτου προσώπου. Οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούσαν να ισχύουν με 

τους ίδιους όρους και συμφωνίες, στη δε θέση του εκμισθωτή Δημοσίου υπεισέρχεται 

αυτοδικαίως ο αναγνωρισθείς τρίτος (ν. 1428/1984 άρθρο 2, παράγραφος 4, όπως 

τροποποιήθηκε από το ν. 2115 άρθρο 2, παράγραφος 4). Οι διατάξεις αυτές είχαν 

εφαρμογή και επί των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρου (ν. 2115/1993  

άρθρο 21, παράγραφος 2). 

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης 

των λατομικών ορυκτών, που βρίσκονται σε δημόσιες δασικού εν γένει χαρακτήρα 

εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές, ανήκει στο Δημόσιο. Η αμφισβήτηση του 

δικαιώματος κυριότητας του Δημοσίου επί των εκτάσεων αυτών δεν εμποδίζει την 

εκμετάλλευση λατομείων. Οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται δημόσιες μέχρι την οριστική 

επίλυση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. Μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος αποδίδονται στο Δημόσιο τα οφειλόμενα μισθώματα και το 

προβλεπόμενο από τη δασική νομοθεσία αντάλλαγμα χρήσης και τηρούνται οι λοιπές 

απορρέουσες από τις οικείες διατάξεις υποχρεώσεις. Σε περίπτωση αναγνώρισης της 

κυριότητας των εκτάσεων υπέρ φυσικού ή νομικού προσώπου, τα καταβληθέντα υπέρ 

του Δημοσίου μισθώματα επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη, ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα. Επίσης επιστρέφεται το αντάλλαγμα χρήσης κατά ποσοστό 20% λόγω 

της διαφοράς του ποσοστού αυτού από το αντάλλαγμα χρήσης δημόσιας δασικής 

έκτασης, σε σχέση με αυτό της χρήσης ιδιωτικής (ν. 4512/2018 άρθρο 44.5). 

Στις περιπτώσεις των διακατεχόμενων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, οι 

οποίες ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο Δημόσιο, ο διακάτοχος δεν 

μπορεί να εμποδίσει την εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος (ν. 4512/2018 άρθρο 44.6). 

Συμβάσεις μίσθωσης λατομείων εκτάσεων δημόσιων ή δημοτικών ή 

ιδιωτικών εξακολουθούν να είναι έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν 

αναγνώριση διοικητικώς ή δικαστικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των λατομείων 

τρίτου προσώπου. Οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους 
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όρους και συμφωνίες, στη θέση δε του εκμισθωτή υπεισέρχεται ο τρίτος που έχει 

αναγνωρισθεί ως ιδιοκτήτης (ν. 4512/2018 άρθρο 44.7). 

Η διαχείριση της εκμετάλλευσης των λατομικών χώρων, των οποίων το 

Δημόσιο ή ο Δήμος είναι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 

50%, ασκείται από το Δημόσιο ή το Δήμο, το οποίο αποδίδει σε καθέναν από τους 

λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο από τα εισπραττόμενα μισθώματα, που τους 

αναλογεί, κατά το επί τοις εκατό ποσοστό της συνιδιοκτησίας του. Στις περιπτώσεις 

αυτές, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της μειοψηφίας των ιδιωτών για την έρευνα 

λατομικών ορυκτών (ν. 4512/2018 άρθρο 44.8). 

Αρμόδιος για την εκμίσθωση λατομείων εντός εκτάσεων, η διαχείριση των 

οποίων ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ο 

Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου ευρίσκεται το ακίνητο, 

εφαρμοζόμενων των διατάξεων του παρόντος νόμου (ν. 4512/2018 άρθρο 44.9). 

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες ρυθμίσεις τίθεται ο γενικός κανόνας ότι το δικαίωμα έρευνας και 

εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών που βρίσκονται σε δημόσιες δασικού εν 

γένει χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές ανήκει στο Δημόσιο, η 

αμφισβήτηση, δε, του δικαιώματος κυριότητας του Δημοσίου επί των εκτάσεων 

αυτών δεν εμποδίζει την εκμετάλλευση των λατομείων, αναγνωριζομένου συνεπώς 

τεκμηρίου υπέρ της κυριότητας του Δημοσίου1, η δε επέμβαση επιτρέπεται μόνον αν 

ο σκοπός δεν μπορεί να εκπληρωθεί με άλλον τρόπο, που, έστω και δαπανηρότερος, 

δεν θα έθιγε την υπάρχουσα στην έκταση δασική βλάστηση2.  Επίσης διευκρινίζεται, 

ότι ο διακάτοχος δεν μπορεί να εμποδίσει την εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών, οι 

οποίες ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο Δημόσιο. Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η τύχη 

των μισθωτικών συμβάσεων λατομείων σε περίπτωση που αναγνωρίζεται ως 

ιδιοκτήτης της επίμαχης έκτασης τρίτο πρόσωπο. Τέλος ρυθμίζει τον τρόπο 

διαχείρισης λατομικών χώρων, στους οποίους το Δημόσιο έχει συνιδιοκτησία κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.  

                                                           
1 πρβλ. άρθρο 62 του ν. 998/1979: «Επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων ή διενέξεων ή δικών 

μεταξύ του Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος είτε ως εναγομένου είτε ως αιτούντος είτε ως καθ' ου ή 

αίτηση, και φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο προβάλλει ή αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα, 

εμπράγματο ή μη, επί των δασών, των δασικών εκτάσεων το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

οφείλει να αποδείξει την παρ' αυτώ ύπαρξη του δικαιώματος του». 
 

2 (πρβλ. ΣτΕ 2763/2006 επταμ., 2089/2004, 1986/2002, 3395/2001)» (ΣτΕ 3297/2007). 
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Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές αποβλέπουν στην 

απρόσκοπτη συνέχιση της εκμετάλλευσης και τελικά στην προάσπιση του δημοσίου 

συμφέροντος.  

 

 

IV.1.2 Στην παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και στη 

διάρκεια της μίσθωσης 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο το δικαίωμα εκμετάλλευσης των 

λατομικών ορυκτών ανήκε στον ιδιοκτήτη του εδάφους, όπου αυτά βρίσκονταν, ή σε 

εκείνον προς τον οποίο ο ιδιοκτήτης παραχώρησε το δικαίωμά του (ν. 669/1977 αρ. 

3.1). 

Σε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης εκ μέρους του 

ιδιοκτήτη του εδάφους, απαιτείτο συμβολαιογραφικό έγγραφο που να αποδεικνύει 

την παραχώρηση αυτή (ν. 669/1977 άρθρο 3.2). 

Οι συμβάσεις μισθώσεως εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων και 

βιομηχανικών ορυκτών καταρτίζονταν, επί ποινή ακυρότητας, δια 

συμβολαιογραφικού εγγράφου και συνομολογούνταν για μια τριετία δυνάμενοι να 

παρατείνονται μονομερώς, υπό του μισθωτού ανά τριετία και μέχρι συμπληρώσεως 

δεκαπενταετίας (ν. 669/1977 άρθρο 18.1). 

Η δεκαπενταετία μπορούσε να παραταθεί με μονομερή δήλωση, που γίνεται 

με συμβολαιογραφικό έγγραφο του μισθωτή, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες της 

σύμβασης που παρατείνεται μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από την 

συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης. Η παράταση της σύμβασης γίνονταν δύο (2) 

φορές με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία. Την πρώτη φορά κατά δεκαπέντε 

(15) έτη και την δεύτερη κατά το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να 

συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από την συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης (ν. 

669/1977 άρθρο 18.3). 

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των αδρανών υλικών ανήκε στον ιδιοκτήτη της 

εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία υπάρχουν αυτά, ή σε εκείνον στον οποίο ο 

ιδιοκτήτης παραχώρησε το δικαίωμά του αυτό (ν. 1428/1984 άρθρο 2.1).  
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Σε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης εκ μέρους του 

ιδιοκτήτη του εδάφους, απαιτείτο συμβολαιογραφικό έγγραφο που να αποδείκνυε την 

παραχώρηση αυτή και το οποίο να συνοδεύονταν από τοπογραφικό διάγραμμα 

1:5000, όπου απεικονίζονταν τα όρια της λατομικής έκτασης (ν. 1428/1984 άρθρο 

2.3). 

Η διάρκεια μίσθωσης δημοτικών λατομείων ήταν είκοσι (20) έτη με 

δυνατότητα παρατάσεως ανά 5ετία μέχρι συμπληρώσεως 30ετίας [ΚΥΑ 19690/1995 

(Β΄ 402) άρθρο 3.β]. 

Η διάρκεια μίσθωσης δημόσιων λατομείων ήταν είκοσι (20) έτη με 

δυνατότητα παρατάσεως ανά 5ετία μέχρι συμπληρώσεως 30ετίας [ΥΑ 

Δ10/Φ68/οικ.30842/1993 (Β΄ 917) άρθρο 3.2.γ],. (ν.1428/1984 άρθρο 6 παράγραφος  

1 & 2, όπως αντικαταστάθηκαν από τις παραγράφους 1 & 2 αντίστοιχα του άρθρου 6 

του ν. 2115/1993).  

Απαγορεύεται πάσα υπομίσθωση του μισθωτικού δικαιώματος. Επιτρεπόταν η 

εισφορά του μισθωτικού δικαιώματος σε υφιστάμενη ή εις συσταθεισομένη εταιρεία 

(ν. 669/1977 άρθρο 18.2).  

Η υπομίσθωση και κάθε άλλη μορφή μεταβίβασης των μισθωτικών 

δικαιωμάτων απαγορεύονταν. Επιτρέπονταν μόνο, ύστερα από έγκριση του νομάρχη, 

η εισφορά του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων σε εταιρεία (ν. 1428/1984 

άρθρο 6 παράγραφος  3).  

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμβάσεις μίσθωσης δημοσίων, 

δημοτικών και ιδιωτικών εκτάσεων για την εκμετάλλευση λατομείων οποιασδήποτε 

κατηγορίας ορυκτών καταρτίζονται εγκύρως με συμβολαιογραφικό έγγραφο 

συνοδευόμενο από τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και συνομολογούνται για διάρκεια 

είκοσι (20) ετών, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους 

(ν. 4512/2018 άρθρο 45, παράγραφος 1.α). 

Η διάρκεια των είκοσι (20) ετών των συμβάσεων της προηγούμενης 

παραγράφου για δημόσια και δημοτικά λατομεία μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από 

συμφωνία των μερών, με συμβολαιογραφικό έγγραφο για μια ακόμη εικοσαετία, 

εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει όλους τους όρους της ισχύουσας σύμβασης. Σε 

κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης του χώρου διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της 

σύμβασης, αν δεν τηρούνται οι όροι αυτής (ν.  4512/2018 άρθρο 45, παράγραφος 

2.α). 
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Για τα ιδιωτικά λατομεία, η παράταση της ισχύος της σύμβασης μίσθωσης για 

μια ακόμη εικοσαετία μπορεί να πραγματοποιείται μονομερώς από το μισθωτή με 

συμβολαιογραφική πράξη (ν. 4512/2018 άρθρο 45, παράγραφος 2.β.). 

Για τα λατομεία δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών εκτάσεων, στα οποία 

υφίστανται ακόμη εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων 

μίσθωσης μπορεί να παρατείνεται και πέραν των σαράντα (40) ετών ανά δεκαετία, με 

την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 68 και ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2, μέχρι να 

ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό εκμετάλλευση 

ορυκτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη σχετική τεχνική μελέτη και την 

εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και πάντως όχι πέραν των 

εβδομήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη της μίσθωσης (ν. 4512/2018 άρθρο 

45.3). 

Η υπομίσθωση της εκμετάλλευσης λατομείων απαγορεύεται. Επιτρέπεται η 

μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης, ύστερα 

από έγκριση του εκμισθωτή. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στον εκμισθωτή μέσα σε προθεσμία 

ενός (1) μήνα από την απόφαση έγκρισης της μεταβίβασης. (ν. 4512/2018 άρθρο 

45.9). 

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες ρυθμίσεις ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά για την κατάρτιση 

σύμβασης μίσθωσης δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών εκτάσεων για την εκμετάλλευση 

λατομείων. Επίσης, εναρμονίζεται η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης όλων 

των λατομικών ορυκτών. Γίνεται αναφορά για τα λατομεία αδρανών υλικών, μικρής 

παραγωγής, των οποίων τα εξορυσσόμενα υλικά προορίζονται αποκλειστικά για την 

αναστήλωση αρχαιολογικών μνημείων. Επί πλέον ορίζεται η δυνατότητα παράτασης 

της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης για 20 έτη, διμερώς στην περίπτωση 

των δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων για λόγους εξασφάλισης του δημοσίου 

συμφέροντος και μονομερώς, στην περίπτωση των ιδιωτικών εκτάσεων, για λόγους 

μείωσης της γραφειοκρατίας. Οι νέες ρυθμίσεις παρέχουν επίσης τη δυνατότητα 

παράτασης των συμβάσεων μίσθωσης και πέραν του συνολικού χρόνου των σαράντα 

ετών για τα μάρμαρα και τα βιομηχανικά ορυκτά (και των τριάντα ετών για τα 

αδρανή υλικά), που προβλέπουν οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα, 

ορίζονται τα εβδομήντα έτη ως η μέγιστη χρονική διάρκεια των μισθώσεων όλων των 
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κατηγοριών ορυκτών, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκμεταλλεύσιμα 

κοιτάσματα.  

Συμπερασματικά με τις νέες ρυθμίσεις αποφεύγεται ο κατακερματισμός των 

διοικητικών διαδικασιών και ακολουθείται ενιαία τακτική τόσο από τις διοικητικές 

υπηρεσίες όσο και από τους πολίτες και εξασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό, τόσο την 

ορθολογική εκμετάλλευση και οικονομία των κοιτασμάτων, χωρίς εκπτώσεις στην 

προστασία του περιβάλλοντος, όσο και την ασφάλεια των επενδύσεων όσων 

δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό αυτόν τομέα.  

IV.1.3 Στα πάγια και αναλογικά μισθώματα 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου περί δημόσιων 

λατομείων αδρανών εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών, η δαπάνη των έργων 

υποδομής συμψηφίζονταν με το αναλογικό μίσθωμα. (ν.1428/1984 άρθρο 3, όπως 

αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993 άρθρο 3). Το ποσό, που απέμενε, μετά την 

αφαίρεση από τα πάγια και τα αναλογικά μισθώματα δημόσιων λατομείων της δαπάνης των 

έργων υποδομής, που συμψηφίζονταν με τα αναλογικά μισθώματα, διατίθετο στο 

Νομαρχιακό Ταμείο για εκτέλεση έργων, ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου 

(ν. 1428/1984 άρθρο 7.4, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993 άρθρο 7.4 ). 

Επί εκμισθώσεως του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως μαρμάρων ορίζονταν : α) 

Ανώτατον όριο ετησίου παγίου θεμιτού μισθώματος, ανά 1.000 τετραγωνικά μέτρα 

της μισθωμένης έκτασης, κατά μεν την πρώτη  τριετία ισχύος της σύμβασης, ποσόν 

δραχμές χιλίων πεντακοσίων (1.500) ή εφόσον πρόκειται περί λατομικής   έκτασης 

επί της οποίας δεν έλαβε χώρα εκμετάλλευσης ποσό δραχμές πεντακόσιες (500), κατά 

δε την δεύτερη περίπτωση και μέχρι της καθ΄ οιονδήποτε τρόπον λήξεως της ισχύος 

αναπροσαρμόζεται ανά τριετία, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και 

Ενεργείας, μετά γνώμη του Συμβουλίου Μεταλλείων. Το κατά τα άνω 

αναπροσαρμοζόμενο μίσθωμα τύγχανε εφαρμογής για όλες τις, κατά τον χρόνο της 

αναπροσαρμογής, που τελούσαν εν ισχύει συμβάσεις, κατόπιν όμως κοινής 

συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, εν διαφωνία δε τούτων το μίσθωμα θα 

καθορίζονταν, αιτήσει του εκμισθωτού, υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

δικάζοντας κατά την διαδικασία των άρθρων 647 έως 662 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας. β) Ανώτατο όριο αναλογικού θεμιτού μισθώματος ποσοστό 8% επί της 

τιμής πωλήσεως των εξορυσσομένων εκ του μισθίου λατομείου ογκομαρμάρων  επί 

του δαπέδου του λατομείου και ποσοστόν 10% επί της τιμής πωλήσεως ομοίως επί 
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του δαπέδου του λατομείου, επί των ακατεργάστων υποπροϊόντων και των πάσης 

φύσεως απορριμμάτων. Αναλογικό μίσθωμα καταβάλλονταν μόνον εφ` όσον τούτο 

ήταν μεγαλύτερο του παγίου, τυχόν δε καταβαλλόμενο τοιούτο συμψηφίζονταν εις το 

καταβληθέν πάγιο. Ο συμψηφισμός αυτός θα διενεργείτο εις το τέλος εκάστου 

μισθωτικού έτους (ν. 669/1977 άρθρο 20.). 

Επί μισθώσεως δημοτικού ή κοινοτικού λατομείου μαρμάρων, οποτεδήποτε, 

και αν είχε συνομολογηθεί, ακόμη και πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου 669/1977, 

το πάγιο μίσθωμα ήταν δυνατό και αναπροσαρμόζονταν ανά τριετία, κατόπιν 

αιτήσεως του εκμισθωτή Δήμου ή Κοινότητας, υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

(ν. 669/1977 άρθρο 30.1).  

Τα αδρανή υλικά, που εξορύσσονταν κατά την εκμετάλλευση οποιασδήποτε 

κατηγορίας ορυκτών (εκτός των λατομείων αδρανών υλικών), διατίθεντο ελεύθερα 

από τον εκμεταλλευτή, ο οποίος υποχρεούνταν στην καταβολή αναλογικού 

μισθώματος στον ιδιοκτήτη της εκτάσεως του χώρου εκμεταλλεύσεως και για όσο 

χρόνο είχε το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως. Το ανωτέρω μίσθωμα ανέρχονταν σε 

ποσοστό 10% στην τιμή πώλησης επί δαπέδου των ακατέργαστων υλικών 5% στην 

τιμή πωλήσεως επί δαπέδου των επεξεργασμένων υλικών (ν. 1428/1984 άρθρο 3, 

όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993 άρθρο 3). 

Το αναλογικό θεμιτό μίσθωμα λατομείου μαρμάρων βεβαιώνονταν επί τη 

βάσει της τιμής πωλήσεως των προϊόντων επί του δαπέδου του λατομείου της 

αναγραφομένης εις τα εκδιδόμενα εις το λατομείο τιμολόγια. Το ως άνω μίσθωμα 

καταβάλλονταν μόνο, εφόσον ήταν μεγαλύτερο του παγίου, τυχόν δε καταβαλλόμενο 

τοιούτο συμψηφίζονταν εις το καταβληθέν πάγιο.  

Τα διακινούμενα προϊόντα του λατομείου για τα οποία δεν εκδίδονταν 

τιμολόγιο εις το δάπεδο του λατομείου, έπρεπε να συνοδεύονται από δελτίο 

αποστολής και η τιμή μονάδος αυτών προσδιορίζονταν από Επιτροπή, 

συγκροτούμενης με απόφαση Νομάρχη (ν. 669/1977 άρθρο 33.2). 

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ο μισθωτής δημόσιου, δημοτικού και 

ιδιωτικού λατομείου υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο μίσθωμα στον ιδιοκτήτη του. 

Το μίσθωμα αναλύεται σε πάγιο και αναλογικό. Η υποχρέωση καταβολής του πάγιου 

μισθώματος υφίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης μίσθωσης, 

ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση για το αναλογικό μίσθωμα από την ημερομηνία έναρξης 

της παραγωγικής διαδικασίας.  
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α. Πάγιο Μίσθωμα.  

Το ύψος του πάγιου μισθώματος σε ευρώ, για όλες τις κατηγορίες λατομικών 

ορυκτών του ν. 4512/2018, εκτός από τις περιπτώσεις δημοπρασιών για λατομεία 

αδρανών υλικών, καθορίζεται από την παρακάτω μαθηματική σχέση:  

ΣΠΜΛ=Σ1ΠΜ + Σ2ΠΜ όπου,  

ΣΠΜΛ= Συνολικό Πάγιο Μίσθωμα Λατομείου Σ1ΠΜ= Σύνολο 1 Πάγιου 

Μισθώματος (για έκταση λατομικού χώρου μικρότερη ή ίση με 100 στρέμματα) 

Σ2ΠΜ= Σύνολο 2 Πάγιου Μισθώματος (για την έκταση του λατομικού χώρου πάνω 

από τα 100 στρέμματα).  

β. Αναλογικό μίσθωμα.  

αα. Για τα λατομεία μαρμάρων και φυσικών λίθων ορίζεται ανώτατο όριο 

αναλογικού μισθώματος ποσοστό 8% επί της τιμής πώλησης των εξορυσσομένων 

ογκομαρμάρων και φυσικών λίθων, 10% επί εκείνης των ξοφαριών και 

ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί εκείνης των επεξεργασμένων 

παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατομείου.  

ββ. Για τα λατομεία αδρανών υλικών δεν ορίζεται ανώτατο όριο αναλογικού 

μισθώματος. Το αναλογικό μίσθωμα των λατομείων αδρανών υλικών, δεν μπορεί να 

ορίζεται σε ποσοστό μικρότερο του πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της τιμολογηθείσας 

αξίας πώλησης, είτε πρόκειται για απευθείας μισθώσεις είτε για μισθώσεις που 

συνάπτονται ύστερα από δημοπρασία.  

γγ. Για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ορίζεται ανώτατο όριο 

αναλογικού μισθώματος ποσοστό 8% επί της τιμής πώλησης των εξορυσσομένων 

προϊόντων, 10% επί εκείνης των ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί της τιμής 

πώλησης των εντός του λατομείου επεξεργασμένων προϊόντων ή παραπροϊόντων στο 

δάπεδο του λατομείου (ν.4512/2018 άρθρο 45.) 

Για τον υπολογισμό των μισθωμάτων των λατομείων αδρανών υλικών, 

ειδικών χρήσεων, στα οποία  περικλείονται πετρώματα κατάλληλα για ειδικές χρήσεις 

και ιδίως για την παραγωγή αντιολισθηρών υλικών, αποκλειστικά μαρμαρόσκονης 

και μαρμαροψηφίδας ή για την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου ή συλλιπασμάτων 

μεταλλουργίας,  που μισθώνονται ύστερα από έρευνα στους έχοντες το σχετικό 

δικαίωμα, ορίζεται ανώτατο όριο αναλογικού μισθώματος ποσοστό 8% επί της τιμής 

πώλησης των εξορυσσομένων προϊόντων, 10% επί εκείνης των ακατέργαστων 

παραπροϊόντων και 5% επί της τιμής πώλησης των εντός του λατομείου 

επεξεργασμένων προϊόντων ή παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατομείου, δηλαδή 
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ισχύουν όσα ορίζονται για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών (ν. 4512/2018 άρθρο 

5.3). 

Τα αναλογικά μισθώματα προσδιορίζονται με βάση τις ποσότητες των υλικών 

που πωλούνται κάθε έτος και υπολογίζονται από τα τιμολόγια πώλησης που 

υποβάλλει ο μισθωτής μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία πωλήσεων 

(ποσότητες τιμές) σε συνδυασμό με τοπογραφική επιμέτρηση των ποσοτήτων του 

εξορυχθέντος πετρώματος ή με άλλη πρόσφορη μέθοδο, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Σε 

περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων του 

μισθωτή, η τιμή πώλησης για τον υπολογισμό του αναλογικού μισθώματος 

προσδιορίζεται με βάση είτε προγενέστερα τιμολόγια του ιδίου λατομείου είτε με 

βάση την τιμή εξορυσσόμενων προϊόντων αντίστοιχης ποιότητας προϊόντων 

γειτονικών λατομείων, ενώ αν ελλείπουν και τα στοιχεία αυτά, λαμβάνεται υπόψη το 

κόστος εξόρυξης, η θέση και η προσπελασιμότητα του λατομείου, η ποιότητα του 

κοιτάσματος και οι συνθήκες εκμετάλλευσης, το επιχειρηματικό κέρδος και λοιπά 

στοιχεία που συνεκτιμώνται από την αρμόδια υπηρεσία  (ν. 4512/2018 άρθρο 45.5). 

Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού ποσού των μισθωμάτων, 

πάγιων και αναλογικών, των δημοσίων λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και 

βιομηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ στην περιφέρεια του 

οποίου λειτουργεί το λατομείο και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται 

στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε)   (ν. 

4512/2018 άρθρο 45, παράγραφος 6.α). 

Από το συνολικό ποσό των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων των 

δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 

αυτού αποδίδεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε., ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) αποδίδεται στο Δημόσιο και είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται στην οικεία 

Περιφέρεια και διατίθεται αποκλειστικά για έργα που αποτελούν αντιστάθμισμα των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων, των σχετιζομένων με τη λατομική 

δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα, στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί 

το λατομείο (ν. 4512/2018 άρθρο 45, παράγραφος 6, εδάφιο β). 

Για δημόσια ή δημοτικά λατομεία εντός λατομικών περιοχών, η πραγματική 

δαπάνη των έργων υποδομής συμψηφίζεται μετά την έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας του λατομείου με το αναλογικό μίσθωμα (ν. 4512/2018 άρθρο 48.10). 
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iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες ρυθμίσεις ορίζεται η διαδικασία υπολογισμού πάγιων και αναλογικών 

μισθωμάτων όλων των λατομικών ορυκτών. Ειδικότερα, τα πάγια μισθώματα 

προσδιορίζονται με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο με αυστηρά προσδιορισμένους 

συντελεστές, οι τιμές των οποίων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με Κ.Υ.Α. των 

Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τα αναλογικά 

μισθώματα ορίζονται ανώτατα όρια ποσοστών (επί των πωληθέντων υλικών) στα 

μάρμαρα και βιομηχανικά ορυκτά. για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του 

κλάδου. Στα αδρανή υλικά ορίζεται κατώτατο όριο ποσοστού. Επίσης περιγράφεται ο 

τρόπος προσδιορισμού των αναλογικών μισθωμάτων με βάση τα τιμολόγια πώλησης 

υλικών και το ύψος της επιτευχθείσας παραγωγής, αλλά και η περίπτωση της 

ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή. 

Τέλος ορίζονται τα ποσοστά απόδοσης των μισθωμάτων των δημόσιων λατομείων 

πάσης φύσεως, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τα αδρανή υλικά που 

εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκμετάλλευση οποιασδήποτε κατηγορίας 

ορυκτών. Τέλος ορίζεται ότι επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων, που 

απορρέουν από τη μίσθωση, κατόπιν έγκρισης του εκμισθωτή και περιγράφεται η 

σχετική διαδικασία.  

Συμπερασματικά οι εν λόγω ρυθμίσεις εκσυγχρονίζουν και απλουστεύουν την 

σχετική νομοθεσία για τον κλάδο των λατομείων για λόγους που ανάγονται στην 

ευχερέστερη και επωφελέστερη για την εθνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον 

εκμετάλλευση των λατομείων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πραγματικά 

τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης.  

IV.1.4 Στο ειδικό τέλος υπέρ Ο.Τ.Α. 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο οι εκμεταλλευτές δημόσιων και 

ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ. αδρανών υλικών, πλην των 

λατομείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υποχρεούνταν να καταβάλλουν 

ετησίως ειδικό τέλος υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιοχή των 

οποίων λειτουργεί το λατομείο. Το τέλος αυτό ορίζονταν σε πέντε τοις εκατό (5%) 

στην τιμή πωλήσεως των λατομικών προϊόντων επί αυτοκινήτου στο χώρο του 

λατομείου (ν. 1428/1984 άρθρο 19.1, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993 

άρθρο 15.1). 
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Για  αδρανή  υλικά,  που  χρησιμοποιούνταν  ως  πρώτη  ύλη στην 

τσιμεντοβιομηχανία και ασβεστοποιία και εξορύσσονταν από  λατομεία  που  

εκμεταλλεύονται  οι  ίδιες  επιχειρήσεις,  το  πιο πάνω ειδικό τέλος 4%  

υπολογίζονταν με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη επί του κόστους  παραγωγής του 

πετρώματος φορτωμένου στο δάπεδο του λατομείου (ν. 1428/1984 άρθρο 19.2). 

Τα αδρανή υλικά που εξορύσσονταν ως παραπροϊόντα κατά την 

εκμετάλλευση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων,  διατίθεντο 

ελεύθερα από τον εκμεταλλευτή, ο οποίος υποχρεώνονταν  στην καταβολή του 

ειδικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α., καθώς και του αναλογικού μισθώματος στον ιδιοκτήτη 

της έκτασης. Το μίσθωμα αυτό καθορίζονταν ως ο μέσος όρος των αντίστοιχων 

μισθωμάτων των λατομείων αδρανών υλικών του νομού-περιφέρειας ή, σε περίπτωση 

που στον οικείο νομό-περιφέρεια δεν υπήρχαν λατομεία αδρανών υλικών του νομού-

περιφέρειας, των λατομείων αδρανών υλικών γειτονικού νομού-περιφέρειας, και 

επιμερίζονταν ανάλογα στα ακατέργαστα και κατεργασμένα υλικά αντιστοίχως (ν. 

4262/2015 άρθρο 43, παράγραφος3.α).  

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων 

από τα παράβολα που απαιτούνται για την χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της λατομικής και μεταλλευτικής νομοθεσίας, 

εγγράφεται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που συνιστάται στον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ν. 4512/2018 άρθρο 

62.1). 

Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών υποχρεούνται να καταβάλλουν 

ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων 

λειτουργούν τα λατομεία σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση. Το τέλος αυτό ορίζεται σε 

ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) στην τιμή πώλησης μη επεξεργασμένων προϊόντων ή 

τέσσερα τοις εκατό (4%) στην τιμή πώλησης των επεξεργασμένων προϊόντων στο 

δάπεδο του λατομείου. Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την 

τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή η τιμή πώλησης για τον υπολογισμό του 

τέλους προσδιορίζεται με βάση είτε προγενέστερα τιμολόγια του ίδιου λατομείου, 

είτε την τιμή εξορυσσόμενων προϊόντων αντίστοιχης ποιότητας γειτονικών 

λατομείων, ενώ αν δεν υπάρχουν και τα στοιχεία αυτά, λαμβάνεται υπόψη το κόστος 

εξόρυξης, η θέση και η προσπελασιμότητα του λατομείου, η ποιότητα του 

κοιτάσματος και οι συνθήκες εκμετάλλευσης, το επιχειρηματικό κέρδος και λοιπά 
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στοιχεία που συνεκτιμώνται από την αρμόδια υπηρεσία (ν. 4512/2018 άρθρο 62, 

παράγραφος 2.α). 

Στην καταβολή ειδικού τέλους υποχρεούνται και οι εκμεταλλευτές που 

παράγουν αδρανή υλικά, τα οποία εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την 

εκμετάλλευση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων. Το ειδικό τέλος 

ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων 

υλικών ή έξι τοις εκατό (6%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών (ν.  

4512/2018 άρθρο 62, παράγραφος 2.α). 

Για αδρανή υλικά, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην 

τσιμεντοβιομηχανία, ασβεστοποιία και μεταλλουργία και εξορύσσονται από λατομεία 

που εκμεταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις, το ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων 

Ο.Τ.Α., υπολογίζεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη σε 4% επί του 

κόστους εξόρυξης του πετρώματος στο δάπεδο του λατομείου, αυξημένο κατά το 

επιχειρηματικό κέρδος. Για την πλεονάζουσα παραγωγή των πιο πάνω λατομείων 

ορίζεται ειδικό τέλος δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων 

υλικών ή έξι τοις εκατό (6%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών (ν. 

4512/2018 άρθρο 62, παράγραφος 2.β). 

Οι εκμεταλλευτές βιομηχανικών ορυκτών υποχρεούνται να καταβάλλουν 

ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων 

λειτουργούν τα λατομεία. Το τέλος αυτό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί 

της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο 

δάπεδο του λατομείου (ν. 4512/2018 άρθρο 62, παράγραφος 2. γ).  

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με τα παράβολα που 

απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς επίσης και θέματα σχετικά με τα υπέρ των 

ΟΤΑ, στις περιοχές των οποίων λειτουργούν λατομεία. Επιπλέον ορίζεται, για πρώτη 

φορά, ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων να διατίθεται για δράσεις της Γενικής 

Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών που σχετίζονται με την ορθολογική αξιοποίηση των 

ορυκτών (Διοργάνωση συνεδρίων – ημερίδων, ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος, κλπ). 
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Συμπερασματικά οι εν λόγω ρυθμίσεις εκσυγχρονίζουν και απλουστεύουν την 

σχετική νομοθεσία , οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο κείμενο και 

ρυθμίζουν θέματα υπέρ των ΟΤΑ, στις περιοχές των οποίων λειτουργούν λατομεία.   

IV.1.5 Στην εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρομηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού εντός λατομικών χώρων, με σκοπό την επεξεργασία των 

λατομικών ορυκτών 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο το άρθρο 12 του ν.  1428/1984, όπως 

αυτό είχε συμπληρωθεί από το άρθρο 12 του ν.2115/1993 και είχε τροποποιηθεί από 

το άρθρο ΣΤ12.1 του ν. 4254/2014,  το οποίο, δυνάμει του άρθρου 21.2 του ν. 

2115/1993, ίσχυε όχι μόνο για λατομεία αδρανών, αλλά και για τα λατομεία 

βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, προέβλεπε ότι για την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία εντός λατομείων, μηχανημάτων κατεργασίας των εξορυσσομένων 

ορυκτών και των δια την εγκατάσταση αυτών απαιτούμενων τεχνικών έργων 

(βάθρων, Silos κλπ.), απαιτείτο άδεια, που χορηγείτο σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 158, 159, 160 και 161 του ν.δ. 210/1973 (Α’277) «Περί Μεταλλευτικού 

Κώδικος». Τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για  τη  χορήγηση  των  αδειών 

εγκατάστασης  και  λειτουργίας  καθορίζονταν  με  απόφαση  του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενεργείας. 

Τα άρθρα 103 και 104 της ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 «Κανονισμός 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» (Β΄ 1227) περιγράφουν τη 

διαδικασία,  τις προϋποθέσεις  και τα δικαιολογητικά χορήγησης της άδειας 

εγκατάστασης και της άδειας λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ορυκτών, οι οποίες βρίσκονται εντός των 

λατομείων. 

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων χορηγούνταν: α) για εγκαταστάσεις εντός μεταλλείων και ορυχείων 

βιομηχανικών ορυκτών από τη Δ/νση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και 

Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ (π.δ. 100/2014, άρθρο 46, παρ.3.α.γγ και 3.β.εε). 

β) .για εγκαταστάσεις εντός λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών από τη 

Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών υλικών του ΥΠΕΝ (π.δ. 100/2014, άρθρο 

47, παρ.3.γ.δδ)..γ) για εγκαταστάσεις  εντός  λατομείων αδρανών υλικών από την 

Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας (π.δ. 78/2006 άρθρο 3.12).  
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ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού εντός λατομικών χώρων των εξορυσσομένων ορυκτών, υπόκειται σε 

καθεστώς γνωστοποίησης (ν. 4442/2016 άρθρο 65, παράγραφος 1.α, του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 

άρθρο 66). 

Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ)  

(ν. 4442/2016 άρθρο 65, παράγραφος 1.β, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως 

τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

Σε περίπτωση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, πριν από την έναρξη των 

σχετικών εργασιών απαιτείται να έχει συναφθεί η μίσθωση της έκτασης (ν. 

4442/2016 άρθρο 65, παράγραφος 1, τελευταίο εδάφιο, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως 

τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης (ν. 4442/2016 άρθρο 65.2, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες ρυθμίσεις επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στις απαιτούμενες 

διαδικασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία εγκαταστάσεων 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών 

εντός λατομικών χώρων, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Σε περίπτωση 

δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών 

απαιτείται να έχει προηγηθεί η μίσθωση της έκτασης. Επίσης και η λειτουργία των 

εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υπόκειται σε καθεστώς 

γνωστοποίησης. 

Συμπερασματικά, με τις διατάξεις του νέου νόμου εκσυγχρονίζεται η 

υφιστάμενη λατομική νομοθεσία και απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης της 

εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

στοχεύουν σε ένα απλό, διαφανές, σαφές και με σταθερούς όρους πλαίσιο, ενώ 

μειώνονται και τα διοικητικά βάρη για τους εμπλεκομένους φορείς.  
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IV.2 Μεταβολές που επέρχονται με τις διατάξεις του νέου 

νόμου στη έρευνα και εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών, 

μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών 

χρήσεων: 

IV.2.1 Στη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την διαπίστωση 

κοιτασμάτων 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τη διενέργεια ερευνητικών ή 

άλλων εργασιών, που αποσκοπούσαν στη διαπίστωση της ύπαρξης βιομηχανικών 

ορυκτών ή μαρμάρων, δεν απαιτείτο η λήψη κάποιας άδειας, αλλά η συναίνεση του 

ιδιοκτήτη του εδάφους (ν. 669/1977, άρθρο 10.1).  

Στην περίπτωση που ιδιοκτήτης της ερευνητέας εκτάσεως είναι το Δημόσιο, 

την συναίνεση χορηγούσε, με απόφασή του, 0 Γεν. Γραμματέας της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  (νυν Συντονιστής) (ν .669/1977 άρθρο 10.1). 

Στην περίπτωση των δημοτικών εκτάσεων η συναίνεση χορηγείτο με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν περισσότεροι του ενός είχαν αιτηθεί τη 

διενέργεια ερευνητικών εργασιών, τότε προτιμιόνταν  εκείνος του οποίου η αίτηση 

καταχωρήθηκε πρώτη στο πρωτόκολλο του Δήμου (ν. 669/1977 άρθρο 25.1). 

Ο ενδιαφερόμενος να διενεργήσει ερευνητικές ή άλλες εργασίες, που 

αποσκοπούσαν στη διαπίστωση της ύπαρξης βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, 

όφειλε να εφοδιασθεί μεταξύ άλλων και με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) έγγραφη 

συναίνεση του ιδιοκτήτη του εδάφους, που θα φέρει βεβαία χρονολογία (ν. 669/1977, 

άρθρο 10.1), β)  εγκεκριμένη τεχνική μελέτη (ΚΜΛΕ άρθρο 101.1. παράγραφος δ), γ) 

απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), εφόσον απαιτείται (ΥΑ 

1958/2012 (Β΄ 21) παράρτημα V). Σημειώνεται ότι αν οι ερευνητικές εργασίες 

υπάγονται σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) σύμφωνα 

με το παράρτημα V της ΥΑ 1958/2012 (Β΄ 21), οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης [ΥΑ 46294/2013 (Β΄2001), άρθρο 3.3].. 

Σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις δεν παρέχονταν συναίνεση αν: α) εντός 

της αιτούμενης έκτασης έλαβε χώρα εκμετάλλευση οποιασδήποτε μορφής,  β) έχουν 

γίνει ερευνητικά έργα από το ΙΓΜΕ, γ) προηγείτο αίτηση περί μισθώσεως με 

απευθείας σύμβαση ( Π.Δ. 285/1979, άρθρο 12) 
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Επίσης, ορίζονταν ότι η συναίνεση θα έπρεπε να αναφέρεται σε έκταση ενιαία 

και όχι μεγαλύτερη από εκατό (100) στρέμματα και κάτω από είκοσι (20) στρέμματα. 

(ν. 669/1977, άρθρο 4.3). 

Αν περισσότεροι του ενός είχαν αιτηθεί για συναίνεση διενέργειας 

ερευνητικών εργασιών, στον ίδιο χώρο, προτιμιόταν ο πρώτος που υπέβαλε στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση τη σχετική αίτηση (Π.Δ. 285/1979 άρθρο 17.1). 

Οι ερευνητικές εργασίες θα έπρεπε να περατωθούν εντός ενός έτους από τη 

συναίνεση του ιδιοκτήτη. Με έγκριση του αρμόδιου Επιθεωρητή Μεταλλείων, 

επιτρεπόταν  παράταση των ερευνητικών εργασιών για ένα (1) ακόμα έτος (ν. 

669/1977 άρθρο 10.3).  

Στον ενεργούντα την έρευνα σε δημόσια έκταση επιτρέπονταν η απόληψη 

μέχρι δέκα κυβικά μέτρα (10κ.μ.) ογκομαρμάρων προς τον σκοπό επεξεργασίας, 

αντοχής και λοιπών δοκιμών των πετρωμάτων (Εγκύκλιος αριθ. 50857/7276/1487/10-8-

1978 του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας.) 

ii. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε ιδιωτική 

έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και 

φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, υπόκειται σε καθεστώς 

γνωστοποίησης (ν. 4442/2016 άρθρο 58.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως 

τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να 

έχει εξασφαλίσει: α) αποδεικτικό κατοχής του σχετικού δικαιώματος, β) απόφαση της 

αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υπαγωγή σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

νόμο 4014/2011 (Α' 209) και στην 46294/2013 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 2001), ύστερα από την 

κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ισούται με 

πενήντα ευρώ ανά στρέμμα. Η εγγυητική επιστολή είναι αόριστης χρονικής ισχύος 

και εκδίδεται υπέρ του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η 

έκδοση εγγυητικής επιστολής αν η διενέργεια ερευνών γίνεται με μεθόδους που δεν 

συνιστούν ουσιώδη επέμβαση στο έδαφος, όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, 

γεωχημικών και γεωτρήσεων. γ) σύμφωνη γνώμη του οικείου Τμήματος 

Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 
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Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα 

από αποστολή σε αυτό δήλωσης πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ), για τη 

σκοπιμότητα και το σχεδιασμό των ερευνητικών εργασιών (ν. 4442/2016 άρθρο 58.4 

του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 

άρθρο 66).  

Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης σε ιδιωτικές 

εκτάσεις γίνεται και αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης της 

έκτασης, η οποία συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά (ν. 

4512/2018, άρθρο 44, παράγραφος 2.β).                                                                                                

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της οικονομικής 

δραστηριότητας μπορεί να διενεργεί ερευνητικές εργασίες για τα λατομικά ορυκτά 

της παρ. 1 στην ορισμένη ιδιωτική έκταση (ν. 4442/2016 άρθρο 58.5 του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 

άρθρο 66).  

Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση για τη 

διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, 

καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης (ν. 

4442/2016 άρθρο 59.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από 

το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

Η έγκριση χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δίδει τη δυνατότητα διενέργειας ερευνητικών εργασιών 

και επέχει θέση αποδεικτικού παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας (ν. 4442/2016 

άρθρο 59.2  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 

4512/2018 άρθρο 66). 

Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης οφείλει να υποβάλει στην 

οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σχετική Αίτηση και μεταξύ άλλων, επί ποινή 

απαραδέκτου, και παράβολο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (ν. 4442/2016 άρθρο 

59, παράγραφος 3.α  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το 

ν. 4512/2018 άρθρο 66). Αν μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών 

ακολουθήσει μίσθωση του χώρου, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα μισθώματα του 

πρώτου έτους (ν. 4442/2016 άρθρο 66, παράγραφος 2  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως 

τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

Ακολούθως η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξετάζει αν 

εντός της αιτούμενης έκτασης: α) είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης 
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οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο πενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της, β) διενεργείται, ή 

προγραμματίζεται έρευνα από το Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε.), ή είχε διενεργηθεί στο 

παρελθόν και έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα, γ) προηγείται άλλη αίτηση για 

διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή μίσθωση  (ν. 4442/2016 άρθρο 59, παράγραφος 3.α  

του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 

66). 

Αν συντρέχει μία από τις παραπάνω τρεις (3) προϋποθέσεις τότε απορρίπτει 

την αίτηση (ν. 4442/2016 άρθρο 59, παράγραφος 3.α  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως 

τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). Σε αντίθετη περίπτωση 

ενημερώνει αμελλητί τον ενδιαφερόμενο για την υποβολή των εξής επιπλέον 

δικαιολογητικών:  

1) Δήλωση για την υπαγωγή σε ΠΠΔ, μαζί με εγγυητική επιστολή για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Το ύψος της 

εγγυητικής επιστολής ισούται με πενήντα ευρώ ανά στρέμμα. Δεν απαιτείται η 

έκδοση εγγυητικής επιστολής αν η διενέργεια ερευνών γίνεται με μεθόδους που δεν 

συνιστούν ουσιώδη επέμβαση στο έδαφος όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, 

γεωχημικών καθώς και γεωτρήσεων (ν. 4442/2016 άρθρο 59, παράγραφος 3.β  του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

2) Σύμφωνη γνώμη του οικείου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του 

Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από αποστολή σε αυτό δήλωσης 

πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ), (ν. 4442/2016 άρθρο 59, παράγραφος 3.γ  του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66), 

3) Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της 

διενέργειας ερευνητικών εργασιών, αν η έκταση είναι δημοτική (ν. 4442/2016 άρθρο 

59, παράγραφος 3.δ  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το 

ν. 4512/2018 άρθρο 66).   

Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση χορηγεί, 

την έγκριση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών. Η έγκριση αυτή χορηγείται για 

χρονική διάρκεια δύο (2) ετών και για ενιαία έκταση (ν. 4442/2016 άρθρο 59.4,  του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε έκταση που ανήκει στο Δημόσιο 

χορηγείται, ύστερα από διερεύνηση από την αρμόδια αρχή, σ' εκείνον του οποίου η 
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αίτηση καταχωρίστηκε πρώτη στο πρωτόκολλό της. Αν ο πρώτος αιτών υποβάλει 

παραίτηση ή απορριφθεί το αίτημά του για αιτίες που δεν εμπίπτουν στους 

απαγορευτικούς λόγους του άρθρου 49 του νόμου "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" η έκταση καθίσταται ελεύθερη (ν. 4442/2016 άρθρο 59.5,  του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε εκτάσεις που ανήκουν στους 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. χορηγείται σ' εκείνους, των οποίων η αίτηση για παραχώρηση 

του δικαιώματος έρευνας καταχωρίστηκε πρώτη στο πρωτόκολλο της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει στον οικείο Ο.Τ.Α., 

εφόσον στις εκτάσεις αυτές δεν είχε χορηγηθεί στο παρελθόν η δυνατότητα 

εκμετάλλευσης ή δεν είχε διενεργηθεί έρευνα από τους Ο.Τ.Α. Μετά την 

αποπεράτωση των ερευνητικών εργασιών οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εκμισθώσουν 

τις εκτάσεις στους κατόχους του δικαιώματος έρευνας με τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία του νόμου "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ". (ν. 4442/2016 άρθρο 

59.6, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 

άρθρο 66). 

Ειδικότερα, για τις δημόσιες εκτάσεις δεν επιτρέπεται η διενέργεια 

ερευνητικών εργασιών, αν πρόκειται για χώρο ως προς τον οποίο συντρέχει 

τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση έγκρισης 

ερευνητικών εργασιών έχει εκδοθεί οποιαδήποτε πράξη δημόσιας αρχής από την 

οποία συνάγεται ο προγραμματισμός του Δημοσίου να διενεργήσει έρευνα στο 

συγκεκριμένο χώρο ή χορηγείται έγκριση για χρηματοδότηση ή ένταξη του χώρου σε 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ερευνών,  

β) για χώρο στον οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης, το 

ίδιο το Δημόσιο ασκεί το δικαίωμά του για έρευνα,  

γ) για χώρο στον οποίο είχε διενεργηθεί έρευνα από το Δημόσιο, από την 

οποία έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα,  

δ) για χώρο στον οποίο είχε παρασχεθεί δικαίωμα εκμετάλλευσης 

οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα της 
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μεγαλύτερο της πενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή του. Στο χρονικό αυτό 

διάστημα που μεσολαβεί είναι δυνατή η δημοπράτηση του χώρου σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 53 (ν.  4512/2018 άρθρο 50.2). 

Η έρευνα σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις διενεργείται σε ορισμένη ενιαία 

έκταση μέχρι τριακόσια (300) στρέμματα (ν.  4512/2018 άρθρο 50.3). 

Ο συνολικός όγκος του λατομικού ορυκτού που μπορεί να ληφθεί και να 

αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της έρευνας θα καθορίζεται κάθε φορά από τη Δήλωση 

Συμμόρφωσης με Τεχνικές Προδιαγραφές Ερευνητικών Εργασιών Λατομείου, 

ανάλογα με το είδος, τις ιδιαιτερότητες του ορυκτού και την εφαρμοζόμενη μέθοδο 

έρευνας. Η ποσότητα αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ανά 

στρέμμα, ενώ το σύνολο του όγκου της εκσκαφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

δεκαπλάσιο της προαναφερθείσας ποσότητας (ν.  4512/2018 άρθρο 50.4). 

iii. Σχολιασμός : Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες ρυθμίσεις ο βασικός κανόνας της αλλαγής που επέρχεται στη διενέργεια 

ερευνητικών εργασιών για την διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, 

μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, είναι η 

υπαγωγή τους σε καθεστώς γνωστοποίησης, όταν οι δραστηριότητες αυτές πρόκειται 

να ασκηθούν σε ιδιωτική έκταση (για την οποία δεν υπάρχει πλέον χρονικός 

περιορισμός παρά μόνο αυτός, που ορίζεται από την ΑΕΠΟ, η οποία πρέπει να 

βρίσκεται σε ισχύ), ενώ όταν πρόκειται να ασκηθούν σε δημόσια ή δημοτική έκταση, 

σε καθεστώς έγκρισης, η οποία χορηγείται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών για 

ενιαία έκταση. Επίσης, επισημαίνεται ότι, τίθενται οι κανόνες αντιμετώπισης της 

χρονικής προτεραιότητας των αιτήσεων χορήγησης έγκρισης ερευνητικών εργασιών, 

όταν αυτές πρόκειται να ασκηθούν σε δημόσια ή δημοτική έκταση. Τέλος, 

διαπιστώνεται ότι αναφέρονται οι ενέργειες που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προ 

της υποβολής της γνωστοποίησης από τον φορέα.  

Συμπερασματικά, με τις διατάξεις του νέου νόμου εκσυγχρονίζεται και 

απλουστεύεται η σχετική νομοθεσία, μειώνεται η γραφειοκρατία και βελτιώνεται η 

αποδοτικότητα των πόρων της διοίκησης. 

 

IV.2.2 Στην εκμετάλλευση λατομείων 
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i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο η εκμετάλλευση λατομείων 

βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, επιτρέπονταν έπειτα από άδεια 

εκμετάλλευσης η οποία χορηγείτο στον έχοντα το δικαίωμα εκμετάλλευσης του 

λατομείου (ν .669/1977 άρθρο 4.1). 

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών ανήκε στον ιδιοκτήτη 

του εδάφους, όπου αυτά βρίσκονται, ή σε εκείνον προς τον οποίο ο ιδιοκτήτης 

παραχώρησε το δικαίωμά του (ν. 669/1977 άρθρο 3.1). 

Από τον οικείο Περιφερειάρχη χορηγούνταν οι άδειες εκμετάλλευσης για 

λατομεία αργίλλων και μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας (ν.669/1977 άρθρο 

5.2), καθώς και για λατομεία σχιστολιθικών πλακών (ν. 2115/1993 άρθρο 21.1). 

Η Διάρκεια ισχύος της άδειας εκμετάλλευσης ήταν δεκαπέντε έως εικοσιπέντε 

(15-25) έτη (ν. 669/1977 άρθρο 7.2), με δυνατότητα παράτασης για άλλα δεκαπέντε 

(15) έτη, ή αναλόγως μέχρι τη συμπλήρωση της μέγιστης χρονικής διάρκειας που 

ήταν τα σαράντα (40) έτη (ν. 669/1977 άρθρο 7.6 και ν. 2702/1999 άρθρο 7.1 ως 7.3). 

Στην περίπτωση των δημοτικών εκτάσεων : α) για την απόκτηση της άδειας 

εκμετάλλευσης απαιτείτο προηγουμένως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, β) η 

άδεια εκμετάλλευσης εκδίδονταν επ’ ονόματι του Δήμου (ν. 669/1977 άρθρο 24.1) 

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καταργείται η άδεια εκμετάλλευσης 

λατομείων. Η σύμβαση μίσθωσης δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, η οποία έχει 

συναφθεί με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις επέχει εφεξής θέση έγκρισης 

εκμετάλλευσης των εκτάσεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 63 του ν. 

4442/2016 (ν. 4512/2018 άρθρο 68. 3).   

Η εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών 

λίθων σε ιδιωτική έκταση υπόκειται πλέον σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με 

το άρθρο 5 (ν. 4442/2016 άρθρο 60.1,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  

και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66).,   

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά από το φορέα της 

οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 (ν. 

4442/2016 άρθρο 60, παράγραφος 2,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  

και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

Η εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών 

λίθων σε δημόσια ή δημοτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης. Η σύμβαση 
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μίσθωσης του λατομικού χώρου επέχει θέση έγκρισης (ν. 4442/2016 άρθρο 61, 

παράγραφος 1,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από 

το ν. 4512/2018 άρθρο 66).  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, 

η εκμετάλλευση λατομείων μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικούς σκοπούς, των 

οποίων τα εξορυσσόμενα υλικά προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση 

και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για τα οποία σύμφωνα με τις 

διεθνείς αρχές και συμβάσεις απαιτείται η χρήση υλικών ίδιας ή συμβατής 

προέλευσης της αρχικής κατασκευής. Η εκμετάλλευση και η περιβαλλοντική 

αποκατάσταση των ανωτέρω λατομείων γίνεται σύμφωνα με ειδική μελέτη. Κατά τα 

λοιπά η λειτουργία των λατομείων της παρούσας παραγράφου διέπεται από τις 

διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε. (ν. 4512/2018 άρθρο 51.4).   

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες ρυθμίσεις ο βασικός κανόνας της αλλαγής που επέρχεται στη εκμετάλλευση 

λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και 

αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, είναι η κατάργηση της άδειας εκμετάλλευσης των 

λατομείων. Η εκμετάλλευση πλέον των εν λόγω λατομείων σε ιδιωτική έκταση, 

υπόκειται σε γνωστοποίηση και αναφέρονται οι ενέργειες που θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί προ της υποβολής της γνωστοποίησης από τον φορέα, ενώ η 

εκμετάλλευσή τους  σε δημόσια ή δημοτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης. 

Η σύμβαση μίσθωσης δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, που καταρτίζεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επέχει θέση έγκρισης εκμετάλλευσης των 

εκτάσεων αυτών.  

Συμπερασματικά, με τις διατάξεις του νέου νόμου εκσυγχρονίζεται και 

απλουστεύεται η σχετική νομοθεσία, και λόγω του περιορισμού της γραφειοκρατικής 

διαδικασίας και των διοικητικών βαρών, που θα προκύψει από τη μείωση των 

αναγκαίων πράξεων της διοίκησης, συνεπάγεται ευνοϊκό περιβάλλον για την 

προσέλκυση επενδύσεων, διευκόλυνση των επενδύσεων, θετική επίδραση στην 

ανταγωνιστικότητα  και καλύτερη αξιοποίηση των μεταλλευτικών και λατομικών 

πρώτων υλών.   
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IV.3 Μεταβολές που επέρχονται με τις διατάξεις του νέου 

νόμου στην εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και 

ειδικότερα: 

IV.3.1 Στην εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών σε ιδιωτική, 

δημόσια ή δημοτική έκταση. 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο η εκμετάλλευση των δημοτικών, 

κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων, καθώς και των λατομείων των ν.π.δ.δ., 

επιτρέπονταν μόνο κατόπιν αδείας εκμετάλλευσης, που χορηγούσε ο νομάρχης (ν. 

1428/1984 άρθρο 9.1, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 2115 άρθρο 9). 

Η διάρκεια ισχύος της άδειας εκμετάλλευσης ήταν είκοσι (20) έτη με 

δυνατότητα παράτασης, μέχρι δύο (2) πενταετίες (ν. 1428/1984 άρθρο 9.2, όπως 

τροποποιήθηκε από το ν.2115 άρθρο 9) με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από 

γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ν. 1428/1984 άρθρο 6.2). 

Για τα δημόσια λατομεία η σύμβαση μίσθωσης είχε θέση άδειας 

εκμεταλλεύσεως (ν. 1428/1984 άρθρο 9.3, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 

2115/1993 άρθρο 8). 

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών ανήκε στον ιδιοκτήτη 

του εδάφους, όπου αυτά βρίσκονται, ή σε εκείνον προς τον οποίο ο ιδιοκτήτης 

παραχώρησε το δικαίωμά του (ν. 669/1977 αρ. 3.1 και ν. 1428/1984  άρθρο 2, παρ.1). 

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καταργείται η άδεια εκμετάλλευσης 

λατομείων (ν . 4512/2018 άρθρο 68.3).   

Η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε ιδιωτική έκταση υπόκειται σε 

καθεστώς γνωστοποίησης (ν. 4442/2016 άρθρο 62.1,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως 

τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66).  

 Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά από το φορέα της 

οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) (ν. 4442/2016 

άρθρο 62.2,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το 

ν. 4512/2018 άρθρο 66).  

Η   εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε δημόσια ή δημοτική έκταση 

υπόκειται πλέον σε καθεστώς έγκρισης. Η σύμβαση μίσθωσης του λατομικού χώρου 
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επέχει πλέον θέση έγκρισης (ν. 4442/2016 άρθρο 63.1,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως 

τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66).  

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες ρυθμίσεις ο βασικός κανόνας της αλλαγής που επέρχεται στη εκμετάλλευση 

λατομείων αδρανών υλικών, είναι η κατάργηση της άδειας εκμετάλλευσης των 

λατομείων. Η εκμετάλλευση πλέον των εν λόγω λατομείων σε ιδιωτική έκταση, 

υπόκειται σε γνωστοποίηση και αναφέρονται οι ενέργειες που θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί προ της υποβολής της γνωστοποίησης από τον φορέα, ενώ η 

εκμετάλλευσή τους  σε δημόσια ή δημοτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης. 

Η σύμβαση μίσθωσης δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, που καταρτίζεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επέχει θέση έγκρισης εκμετάλλευσης των 

εκτάσεων αυτών.  

Συμπερασματικά, λόγω του περιορισμού της γραφειοκρατικής διαδικασίας και 

των διοικητικών βαρών, που θα προκύψει από τη μείωση των αναγκαίων πράξεων 

της διοίκησης, συνεπάγεται ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων, 

διευκόλυνση των επενδύσεων, θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα  και 

καλύτερη αξιοποίηση των μεταλλευτικών και λατομικών πρώτων υλών.   

 

IV.3.2 Στη χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμό λατομικών 

περιοχών 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο οι λατομικές περιοχές σε κάθε νομό 

καθορίζονταν εντός πέντε (5) ετών με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, η οποία 

δημοσιεύονταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη της επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών, κατόπιν 

αιτιολογημένης γνώμης του νομαρχιακού συμβουλίου, που παρέχεται εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφότου ζητηθεί (ν. 1428/1984, άρθρο 3, 

παράγραφος 2.α, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993, άρθρο 3, παράγραφος 

2.α). Η εν λόγω  επιτροπή μπορούσε κατ` εξαίρεση να συγκροτείται από τον αρμόδιο 

νομάρχη και κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου για τον καθορισμό περιοχής 

προσφερόμενης ως λατομικής. Η αίτηση έπρεπε επί ποινή απαραδέκτου να 

συνοδεύεται από παράβολο ενός εκατομμυρίου ( 1.000.000) δραχμές (ν. 1428/1984, 
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άρθρο 3, παράγραφος 2.β, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993, άρθρο 3, 

παράγραφος 2.β). 

Ο καθορισμός λατομικών περιοχών ίσχυε για πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία δημοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας3 μπορούσε δε να παραταθεί για μία ακόμη διετία με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν 

αιτιολογημένης προτάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Εφόσον δεν 

γινόταν ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσμιών αυτών, η έκταση 

αποχαρακτηρίζονταν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας που 

δημοσιεύονταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως4 . 

Η χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων, που βρίσκονταν σε 

λατομικές περιοχές εντός δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων ή εκτάσεων 

ν.π.δ.δ., η περιγραφή των απαιτούμενων έργων υποδομής και  η εκτίμηση της 

δαπάνης εκτελέσεως των έργων αυτών, ολοκληρώνονται εντός έξι (6) μηνών από τον 

καθορισμό των λατομικών περιοχών (ν. 1428/1984, άρθρο 4.2, όπως 

αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993, άρθρο 4.2). 

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε νησιωτικές περιοχές, αν δεν υφίσταται 

η δυνατότητα τήρησης της απόστασης των χιλίων μέτρων της παρ. 1 ή σε 

παραμεθόριες περιοχές, στις οποίες υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης 

αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημόσιων 

έργων, είναι δυνατός ο περιορισμός της απόστασης αυτής, από μέρος ή το σύνολο 

των ορίων της λατομικής περιοχής, με τη σχετική απόφαση καθορισμού της. Για τον 

περιορισμό της ανωτέρω απόστασης, η Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών, 

συνεκτιμά την έκταση της λατομικής περιοχής, τη μορφολογία και το ανάγλυφο του 

εδάφους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πετρώματος που πρόκειται να εξορυχτεί 

και τον τρόπο εξόρυξής του, καθώς και το μέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος 

ρυμοτομικού σχεδίου και των κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχόμενων, καθώς και την προστασία του 

                                                           
3 Όπου στο άρθρο 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, 

αναφέρεται νομάρχης νοείται Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, όπου αναφέρεται νομαρχιακό 

συμβούλιο νοείται το περιφερειακό συμβούλιο και όπου αναφέρεται Υπουργός Ανάπτυξης νοείται 

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
4 Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

2115/1993 αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 άρθρου 182 Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011. 

 



44 
 

περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός της απόστασης και των 

αποστάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 85 του Κανονισμού 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011) 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 1227) από τα 

όρια της λατομικής περιοχής, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από τις ελάχιστες 

προβλεπόμενες από το συγκεκριμένο κανονισμό για τη χωροθέτηση των εξορυκτικών 

εργασιών αν γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών (ν.4512/2018 άρθρο 48.3). 

Ύστερα από αίτημα ενός δήμου και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου 

περιφερειακού συμβουλίου, είναι δυνατός ο περιορισμός, κάτω των χιλίων (1000) 

μέτρων, του εύρους της ζώνης προστασίας λατομικής περιοχής που έχει ήδη 

καθοριστεί. Ο περιορισμός του εύρους αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής καθορισμού 

λατομικών περιοχών, η οποία καθορίζει την επιτρεπτή απόσταση, το σχετικό αίτημα 

του δήμου και τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που διαβιβάζεται σ' 

αυτήν από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας (ν. 4512/2018 άρθρο 48.4). 

Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών, ο οικείος Περιφερειάρχης 

διερευνά ανά πενταετία την επάρκεια των υλικών από τις ήδη καθορισμένες 

λατομικές περιοχές σε κάθε νομό της Περιφέρειας. Σε περίπτωση επάρκειας εκδίδει 

αιτιολογημένη διαπιστωτική πράξη. Στην αντίθετη περίπτωση, ο Περιφερειάρχης, 

ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, υποβάλλει εισήγηση προς τον 

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό νέων 

λατομικών περιοχών. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει σχετική 

εγκριτική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ν. 

4512/2018 άρθρο 46, παράγραφος 4). 

Αν από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών 

προκύπτει ότι δεν καθίσταται δυνατός ο καθορισμός λατομικών περιοχών εντός των 

γεωγραφικών ορίων ενός νομού, ο οικείος Περιφερειάρχης, για την κάλυψη των 

αναγκών του συγκεκριμένου νομού σε αδρανή υλικά, αναθέτει με απόφασή του τον 

καθορισμό λατομικών περιοχών ή την επέκταση των ήδη υφισταμένων σε επιτροπή 

όμορου νομού της Περιφέρειας δικαιοδοσίας του. (ν. 4512/2018 άρθρο 47.4). 

Η Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών μπορεί, κατ' εξαίρεση, να 

συνιστάται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένου για 

τον καθορισμό περιοχής προσφερόμενης ως λατομικής. Η αίτηση πρέπει, επί ποινή 
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απαραδέκτου να συνοδεύεται από: αα) παράβολο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και 

ββ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης αδρανών 

υλικών στην έκταση, στην οποία αναφέρεται η αίτησή του ή έχει προβεί σε ενέργειες 

για τη δέσμευση της έκτασης, όπως προσύμφωνο αγοράς ή μίσθωσης της περιοχής 

για την συγκεκριμένη χρήση με σκοπό την απόκτηση του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης. Τα έξοδα εκπόνησης μελέτης Π.Π. και τα σχετικά με τη διαδικασία 

Σ.Π.Ε., όπου αυτή απαιτείται, επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο (ν. 4512/2018 άρθρο 

47.8).  

Οι λατομικές περιοχές, μετά τον καθορισμό τους, καθώς και οι ήδη 

καθορισθείσες στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα τους 

με μεταγενέστερες του καθορισμού τους πολεοδομικές, χωροταξικές, δασικές ή άλλες 

διατάξεις, μέχρι τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αποθεμάτων των κοιτασμάτων 

τους (ν. 4512/2018 άρθρο 48, παράγραφος 5. β).  

Λατομικές περιοχές που έχουν ενεργοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν 

περιέλθει σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας αποχαρακτηρίζονται, ολικά ή μερικά με 

απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος 

διατήρησής τους. Η απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 

Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας και αιτιολογημένη γνώμη του περιφερειακού 

συμβουλίου (ν. 4512/2018 άρθρο 48.7.).  

Με διαδικασία ανάλογη εκείνης του καθορισμού της είναι δυνατή η 

τροποποίηση, επέκταση ή περιορισμός των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής 

περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός αυτής, ύστερα από αίτηση που 

συνοδεύεται από παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ το οποίο καταβάλλεται υπέρ 

της οικείας Περιφέρειας, και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργεια. (ν. 4512/2018 άρθρο 48.9). 

Για δημόσια ή δημοτικά λατομεία εντός λατομικών περιοχών, η πραγματική 

δαπάνη των έργων υποδομής συμψηφίζεται μετά την έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας του λατομείου με το αναλογικό μίσθωμα της παρ. 4 του άρθρου 45. Για 

την έναρξη της διαδικασίας συμψηφισμού απαιτείται αίτηση του μισθωτή, η οποία 

υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν 

ολοκληρωθεί συνολικά η εκτέλεσή των έργων υποδομής ή εκτελεστεί ολοκληρωμένο 

τμήμα αυτών (ν. 4512/2018 άρθρο 48.10). 
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iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα χωροθέτησης των λατομικών περιοχών, 

περιορισμού αποστάσεων, απενεργοποίησης και τροποποίησης αυτών, καθώς και 

θέματα έργων υποδομής για τα λατομεία που χωροθετούνται εντός των περιοχών 

αυτών. Επισημαίνεται ότι οι ενεργοποιημένες λατομικές περιοχές, ο σχεδιασμός των 

οποίων επιβάλλεται ενόψει του σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος της προστασίας 

του περιβάλλοντος5  και οι πράξεις καθορισμού τους είναι κανονιστικές6  δεν 

μεταβάλλουν χαρακτήρα με νεότερες διατάξεις, δεδομένης της επικαιροποιημένης 

διαδικασίας καθορισμού αυτών.  

Συμπερασματικά, με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται χρόνια ζητήματα του 

κλάδου των λατομείων, με άμεσο επακόλουθο την δημιουργία ενός ευνοϊκού 

περιβάλλοντος για την θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα  και καλύτερη 

αξιοποίηση των μεταλλευτικών και λατομικών πρώτων υλών.  

 

IV.3.3 Στην εκμίσθωση δημόσιων λατομείων 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο η διάρκεια μίσθωσης των είκοσι (20) 

ετών (των λατομείων αδρανών υλικών) μπορούσε να παραταθεί μέχρι δύο (2) 

πενταετίες. Η παράταση χορηγείται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από 

γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στην ίδια απόφαση. Για την παράταση αυτήν υποβάλλεται από το 

μισθωτή κατά τη διάρκεια του προτελευταίου έτους της μισθώσεως αίτηση (ν. 

1428/1984, άρθρο 6.2, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993, άρθρο 6.2). 

Στις περιπτώσεις μίσθωσης ή εισφοράς του δικαιώματος εκμετάλλευσης 

βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, η δεκαπενταετία μπορούσε να παραταθεί με 

μονομερή δήλωση, που γινόταν με συμβολαιογραφικό έγγραφο, του μισθωτή ή 

εκείνου προς το οποίο είχε γίνει η εισφορά του δικαιώματος εκμετάλλευσης, με τους 

ίδιους όρους και συμφωνίες της σύμβασης που παρατείνονταν, μέχρι να 

συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης (ν. 

669/1977, άρθρο 18.3, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 2702/1999, άρθρο 7.5). 

Η διάρκεια της ισχύος της χορηγηθείσας αδείας εκμεταλλεύσεως μπορούσε, 

να παραταθεί επί μία ακόμη δεκαπενταετία. Το περί παρατάσεως αίτημα έπρεπε να 

                                                           
5 Άρθρο 24 του Συντάγματος 
6 ΣΕ 17848/93, 4726/95, 1897/97, 3746/2004 
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υποβληθεί εις τον Νομάρχη δύο τουλάχιστον έτη προ της λήξεως της ισχύος της 

προηγουμένης αδείας (ν. 669/1977, άρθρο 7.6). 

Η διάρκεια της ισχύος της χορηγηθείσας αδείας εκμεταλλεύσεως, λατομείων 

μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, δύναται να παρατείνεται επί μίαν εισέτι 

δεκαπενταετία. Το περί παρατάσεως αίτημα δέον να υποβάλλεται δύο τουλάχιστον 

έτη προ της λήξεως της ισχύος της προηγουμένης αδείας (ν. 669/1977, άρθρο 18.6). 

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται 

δημόσιες εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών, σε όσους έχει 

χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών (ν. 4512/2018 άρθρο 53.2). 

Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποχρεούται, μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τη συμπλήρωση του σχετικού φακέλου, να εκδώσει απόφαση 

έγκρισης της απευθείας μίσθωσης της δημόσιας έκτασης, καθορίζοντας τους 

οικονομικούς όρους για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου και καλεί 

τον ενδιαφερόμενο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες (ν. 4512/2018 άρθρο 53.4). 

Σε περίπτωση δημόσιων εκτάσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση 

από ενδιαφερόμενο αλλά συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης με πλειοδοτική 

δημοπρασία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να προκηρύσσει 

δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος στο σύνολο ή τμήμα της 

έκτασης. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και εφόσον εκδηλωθεί 

ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία και στη συνέχεια 

ακολουθείται η διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας. Αν δεν εκδηλωθεί 

ενδιαφέρον σε δύο διαδοχικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος που απέχουν μεταξύ τους 

τουλάχιστον έξι (6) μήνες, ενημερώνεται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, ο οποίος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες εκδίδει απόφαση για ελευθέρωση 

του ερευνηθέντος χώρου ή τμήματος αυτού (ν.4512/2018 άρθρο 53.6). 

Αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης 

υποβάλλονται τουλάχιστον 24 μήνες πριν από τη λήξη τους. Αν παρέλθει η ανωτέρω 

προθεσμία, εξετάζονται ως εμπρόθεσμες, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της 

σύμβασης και ύστερα από την κατάθεση παραβόλου, που ανέρχεται στο δεκαπλάσιο 

του αντίστοιχου προβλεπομένου για την έκδοση απόφασης για την έγκριση 

μίσθωσης, σύμφωνα με την αρ. 1264/19.1.2012 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 
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Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής (Β'230) (ν. 4512/2018 άρθρο 53.12). 

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την διαδικασία εκμίσθωσης 

δημοσίων εκτάσεων, είτε με απ΄ ευθείας σύμβαση σε όσους έχουν προηγουμένως 

διενεργήσει έρευνα ή σε αναδόχους τεχνικών έργων, είτε με δημοπρασία στις λοιπές 

περιπτώσεις. Επίσης καθορίζονται οι διαδικασίες τροποποίησης ή λύσης των 

συμβάσεων. 

Συμπερασματικά, με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα του κλάδου 

των λατομείων, με άμεσο επακόλουθο την καλύτερη αξιοποίηση των μεταλλευτικών 

και λατομικών πρώτων υλών.  

 

IV.3.4 Στην εκμίσθωση δημοτικών λατομείων 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παράταση συμβάσεων 

μισθώσεως λατομείων αδρανών υλικών δήμων και κοινοτήτων, εντός λατομικής 

περιοχής, απαιτείτο η υποβολή μεταξύ άλλων και Αίτηση του μισθωτή, η οποία 

κατατίθετο ένα τουλάχιστον χρόνο πριν από την λήξη της μίσθωσης (Υ.Α. 19690/19-

4-1995, άρθρο 8.1)  

Η διάρκεια της ισχύος της χορηγηθείσας αδείας εκμεταλλεύσεως μπορούσε, 

να παραταθεί επί μίαν ακόμη δεκαπενταετία. Το περί παρατάσεως αίτημα έπρεπε να 

υποβληθεί στον Νομάρχη δύο τουλάχιστον έτη προ της λήξεως της ισχύος της 

προηγουμένης αδείας (ν. 669/1977, άρθρο 7.6). 

Η εκμετάλλευση των δημοτικών, κοινοτικών και των λατομείων των ν.π.δ.δ., 

επιτρέπονταν μόνο κατόπιν άδειας εκμεταλλεύσεως, που χορηγούσε ο νομάρχης (ν. 

428/1984, άρθρο 9, παράγραφος 1, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993, 

άρθρο 9.1). 

Η διάρκεια της άδειας εκμεταλλεύσεως των δημοτικών και κοινοτικών  

λατομείων αδρανών υλικών των είκοσι (20) ετών μπορούσε να παραταθεί μέχρι δύο 

(2) πενταετίες. Η παράταση χορηγείτο με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από 

γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στην ίδια απόφαση. Για την παράταση αυτήν υποβάλλονταν από τον 
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εκμεταλλευτή κατά τη διάρκεια του προτελευταίου έτους της αδείας αίτηση (ν. 

1428/1984, άρθρο 9.2, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993, άρθρο 9.2). 

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με δημοπρασία εκμισθώνονται δημοτικές 

εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών ύστερα από αίτηση 

ενδιαφερόμενου, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για εκμίσθωση με απευθείας 

σύμβαση (ν. 4512/2018 άρθρο 54.3). 

Αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης 

υποβάλλονται τουλάχιστον 24 μήνες πριν από τη λήξη τους (ν. 4512/2018 άρθρο 

53.12 και άρθρο 54.6). Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, εξετάζονται ως 

εμπρόθεσμες, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της σύμβασης και ύστερα από την 

κατάθεση παραβόλου, που ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του αντίστοιχου 

προβλεπομένου για την έκδοση απόφασης για την έγκριση μίσθωσης (αριθμός 

1264/19.1.2012 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β'230))  

Ο Δήμαρχος του οικείου Δήμου υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τη συμπλήρωση του σχετικού φακέλου, να εκδώσει απόφαση έγκρισης της απευθείας 

μίσθωσης της δημόσιας έκτασης, καθορίζοντας τους οικονομικούς όρους για την 

προστασία των συμφερόντων του Δήμου, όπως ύψος μισθωμάτων, ύψος 

απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του 

μισθίου, και καλεί τον ενδιαφερόμενο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

μίσθωσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες (ν. 4512/2018 άρθρο 53.11, και άρθρο 54.7). 

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία εκμίσθωσης 

δημοτικών εκτάσεων, είτε με απ΄ ευθείας σύμβαση σε όσους έχουν προηγουμένως 

διενεργήσει έρευνα ή σε αναδόχους τεχνικών έργων, είτε με δημοπρασία στις λοιπές 

περιπτώσεις, καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τα υπέρ των ΟΤΑ, στις περιοχές 

των οποίων λειτουργούν λατομεία. 

 

 

ΙV.4 Στις υποχρεώσεις του εκμεταλλευτή και ειδικότερα: 
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IV.4.1 Στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος των 

λατομείων 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο πριν από τη μίσθωση ή τη χορήγηση 

άδειας εκμεταλλεύσεως σε λατομεία αδρανών υλικών εκτός Καθορισμένων 

Λατομικών Περιοχών, λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται η 

κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο στον αρμόδιο νομάρχη εγγυητικής επιστολής 

εκπληρώσεως των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εγκεκριμένες ή Θεωρημένες 

από τις αρμόδιες, κατά την κείμενη νομοθεσία υπηρεσίες, μελέτες αποκαταστάσεως 

του περιβάλλοντος. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται ίσο με 

το ποσά που αναφέρεται στις ανωτέρω εγκεκριμένες ή θεωρημένες μελέτες για τις 

δαπάνες αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος και προσαυξάνεται κατά 40% ανά 

πενταετία (ν. 1428/1984, άρθρο 8.3, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2115/1993, 

άρθρο 8.α  και ν. 2115/1993 άρθρο 21.2). 

Σε έγγραφο (αρ. πρωτ. Δ10/Β/Φ.46.5/20225/5167/11-10-2006) της 

Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών υλικών, αναφέρεται ότι «Τα υλικά 

που εξορύσσονται κατά την περίοδο της νομίμου λειτουργίας των λατομείων 

αδρανών υλικών έχουν ενσωματωμένο το κόστος εξόρυξής τους, το οποίο έχει 

δαπανήσει ο εκμεταλλευτής, καλόπιστα, και ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της χρηστής 

διοίκησης, ιδιαίτερα όταν η ακριβής ημερομηνία διακοπής της νομίμου λειτουργίας 

δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, αυτός δικαιούται να τα επεξεργαστεί και να τα 

αποκομίσει από τον πρώην λατομικό χώρο, εντός ευλόγου προθεσμίας μετά την λήξη 

της νομίμου περιόδου λειτουργίας του λατομείου του, με βάσει τις διατάξεις της 

νομοθεσίας περί λατομείων αδρανών υλικών, αφού πρόκειται για υλικά που 

πρωτογενώς έχουν εξορυχτεί νομίμως μα βάσει τις εν λόγω διατάξεις». 

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους (αριθμ.471/2007 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους) : «είναι δυνατή η αποκομιδή από τον χώρο, μη λειτουργούντος πλέον 

λατομείου, των  υλικών που εξορύχτηκαν καθ΄ όν χρόνον το λατομείο λειτουργούσε 

νόμιμα». 

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, 

που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), 

απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου χρονικής ισχύος από τον 
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ενδιαφερόμενο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το ύψος του ποσού της 

εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με βάση το ποσό που αναφέρεται ως δαπάνη 

αποκατάστασης περιβάλλοντος στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ν. 

4512/2018 άρθρο 55, παράγραφος 2. α.). 

Αν στην έκταση εντοπιστεί κοίτασμα που μπορεί να αξιοποιηθεί, αυτή δεν 

κηρύσσεται ως αναδασωτέα και ο λατομικός χώρος τίθεται σε δημοπρασία. Αν δεν 

υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση του χώρου αυτού μέσα σε 

τρία (3) έτη από την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκληση του 

δικαιώματος εκμετάλλευσης, τότε η έκταση του λατομικού χώρου κηρύσσεται 

υποχρεωτικά αναδασωτέα (ν. 4512/2018 άρθρο 55, παράγραφος 5.γ.). 

Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) εντός λειτουργούντων 

λατομείων, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, μετά την έκδοση όλων 

των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

για τους σκοπούς του επόμενου εδαφίου. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται ύστερα 

από συναίνεση ή σύμπραξη των εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών, των οποίων 

δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση, ούτε να δεσμεύονται αποθέματα των 

κοιτασμάτων. Τα αδρανή προϊόντα ή τα κατάλοιπα που προκύπτουν από την 

επεξεργασία των Α.Ε.Κ.Κ., μπορεί να αξιοποιούνται και για την αποκατάσταση των 

λατομικών χώρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες του 

λατομείου (τεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώσεων) στις οποίες τεκμηριώνεται και 

η συνδρομή των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου (ν. 4512/2018 άρθρο 55. 

6). 

O εκμεταλλευτής ενός λατομείου δικαιούται, μέσα σε εύλογη προθεσμία, να 

αποκομίσει από τον πρώην λατομικό χώρο του οποίου έχει λήξει η εκμετάλλευση, 

υλικά τα οποία έχουν εξορυχτεί κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου λειτουργίας 

του λατομείου. Προς τούτο απαιτείται σχετική έγκριση από την αρμόδια 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην οποία ορίζεται η ποσότητα και η ποιότητα των 

νομίμως εξορυχθέντων υλικών, η θέση τους, οι όροι καθώς και ο χρόνος για την 

αποκομιδή τους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, από τη λήξη ή 

με οποιονδήποτε τρόπο παύση της εκμετάλλευσης, με δυνατότητα ανανέωσης για έξι 

(6) επιπλέον μήνες. Κατά το χρόνο αυτό επιτρέπεται η λειτουργία των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας του λατομείου με τους πλέον πρόσφατους 

περιβαλλοντικούς όρους που ίσχυαν μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της 
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εκμετάλλευσης. Κατά το χρονικό διάστημα αποκομιδής των εξορυγμένων υλικών, ο 

εκμεταλλευτής υποχρεούται να καταβάλει το ειδικό τέλος υπέρ Ο.Τ.Α.,  καθώς και 

στον ιδιοκτήτη της έκτασης του χώρου εκμετάλλευσης το αναλογικό μίσθωμα. Μετά 

την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος τα εξορυχθέντα υλικά που τυχόν 

παραμένουν στο χώρο περιέρχονται στην κυριότητα του ιδιοκτήτη της έκτασης. Σε 

περίπτωση λατομείου σε δημόσια έκταση εκποιούνται από το Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η περαιτέρω νόμιμη αξιοποίηση των εξορυχθέντων 

υλικών που παραμένουν στα λατομεία δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος και 

πραγματοποιείται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του χώρου (ν. 4512/2018 άρθρο 55.7). 

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων που διακόπτουν ξαφνικά 

τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκμετάλλευσή τους, 

πραγματοποιείται από τον εκμεταλλευτή σύμφωνα με ειδική μελέτη7. Τα εν λόγω 

λατομεία παύουν οριστικά τη λειτουργία τους μετά το πέρας του οριζόμενου από την 

ειδική μελέτη χρόνου, εντός του οποίου ολοκληρώνεται η αποκατάσταση. Ο χρόνος 

αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη, ώστε να μη γίνεται καταστρατήγηση 

της διακοπής της λατομικής δραστηριότητας (ν. 4512/2018 άρθρο 55.4). 

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την προστασία και την 

αποκατάσταση περιβάλλοντος των λατομείων και καθορίζεται η απαίτηση κατάθεσης 

εγγυητικής επιστολής αορίστου χρονικής ισχύος για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΑΕΠΟ) για τους εκμεταλλευτές λατομείων όλων των κατηγοριών λατομικών 

ορυκτών και ορίζεται η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως η αρμόδια υπηρεσία 

διαχείρισης των επιστολών. Επίσης, προβλέπεται ρύθμιση για την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος των λατομείων που διακόπτουν ξαφνικά τη λειτουργία τους χωρίς 

υπαιτιότητα του έχοντος την εκμετάλλευσή. Ακόμη, επιτρέπεται η εγκατάσταση 

μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(Α.Ε.Κ.Κ.) και εντός λειτουργούντων λατομείων υπό προϋποθέσεις. Τέλος,  ρύθμιση, 

                                                           
7 Οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της οποίας ορίζονται με τη Δ10/Φ68/οικ. 4437/1.3.2001 

(Β'244) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των 

Υφυπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας. 
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η οποία αποτελεί διοικητική πρακτική τα τελευταία έτη, κατόπιν και σχετικής 

γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους8  

Συμπερασματικά, με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται χρόνια ζητήματα του 

κλάδου των λατομείων, με άμεσο επακόλουθο την δημιουργία ενός ευνοϊκού 

περιβάλλοντος με θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα  και καλύτερη 

αξιοποίηση των μεταλλευτικών και λατομικών πρώτων υλών σε συνδυασμό με την 

αξιοποίηση των υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων.   

 

IV.4.2 Στις υποχρεώσεις εκμεταλλευτή 

i. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο ο μισθωτής λατομείου υποχρεούται 

στην υποβολή για κάθε ημερολογιακού έτους και μέχρι την 30 Απριλίου του 

επόμενου έτους, Δελτίου Δραστηριότητας ή δήλωσης απραξίας. Σε περίπτωση 

υποτροπής ο εκμισθωτής δήμος ή κοινότητα έχει δικαίωμα να καταγγείλει την 

σύμβαση και να ζητήσει τη λύσης της, καθώς και την επανόρθωση κάθε ζημιάς που 

έχει προκληθεί (Υ.Α. 19690/19-4-1995, παράγραφος 4). 

ii. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται 

πλέον να υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής 

Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου 

του επόμενου έτους, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με αναλυτικό υπόμνημα, 

προκειμένου να υπάρχει σαφής και πλήρη εικόνα της πορείας των λατομικών 

εργασιών και να είναι υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό (ν. 4512/2018 άρθρο 

58.3). 

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες διατάξεις εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής από τους 

εκμεταλλευτές, στην αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ, για κάθε ημερολογιακό 

έτος και μέχρι 30 Απριλίου του επομένου έτους, πλήρες και αναλυτικό τοπογραφικό 

σχεδιάγραμμα του λατομικού χώρου, το οποίο θα συνοδεύεται από αναλυτικό 

υπόμνημα του αρμόδιου επιβλέποντος μηχανικού, προκειμένου να υπάρχει σαφής 

                                                           
8 Γνωμοδότηση 471/2007 Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 
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εικόνα της πορείας των λατομικών εργασιών και να δύναται η αρμόδια ελεγκτική 

υπηρεσία να προγραμματίσει τις περαιτέρω ενέργειές της. 

Συμπερασματικά, οι εν λόγω νέες ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες 

προκριμένου να προσαρμοστεί το υφιστάμενο πλαίσιο στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

 

ΙV.5 Στην εποπτεία, στον έλεγχο της εκμετάλλευσης και στις 

κυρώσεις. 

i. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή 

των διατάξεων του ΚΜΛΕ, των εντολών του Προϊσταμένου του αρμόδιου Σώματος 

Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και κάθε παράβαση σχετικά με την 

υποβολή δελτίων δραστηριότητας ή δήλωσης απραξίας, τιμωρείται από το αρμόδιο 

Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών 

και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με χρηματικό πρόστιμο, 

το ύψος του οποίου, ανά παράβαση, εξαρτάται από τρεις συντελεστές: την 

σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και τον αριθμό εργαζομένων του 

εργοταξίου (ν .4512/2018 άρθρο 59.3). 

Κατ' εξαίρεση, αποκλειστικά στην περίπτωση παραβάσεων χαμηλής 

σοβαρότητας που δεν έχουν τελεστεί καθ' υποτροπή, μπορεί ο Προϊστάμενος του 

αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών 

και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να επιβάλει στον 

εκμεταλλευτή το μέτρο της έγγραφης σύστασης προς συμμόρφωση αντί των ανωτέρω 

χρηματικών προστίμων. Στην έγγραφη σύσταση ορίζονται οι ενέργειες στις οποίες 

οφείλει να προβεί ο εκμεταλλευτής, καθώς και συγκεκριμένη χρονική προθεσμία 

ολοκλήρωσής τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας ελέγχεται με κάθε πρόσφορο 

μέσο από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του 

Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

η συμμόρφωσή του. Για κάθε παράβαση για την οποία μετά τον ανωτέρω έλεγχο δεν 

τεκμηριώνεται πλήρης συμμόρφωση, επιβάλλεται η μέγιστη τιμή του εύρους 

προστίμου (ν. 4512/2018 άρθρο 59.4).  

Στις περιπτώσεις διενέργειας, χωρίς σχετική άδεια, αμμοληψιών φυσικών 

αποθέσεων θραυσμάτων από τις κοίτες και εκβολές ποταμών, χειμάρρων και από τις 

θαλάσσιες και λιμναίες ακτές, επιπλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων της σχετικής 
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νομοθεσίας, επιβάλλεται τιμωρία ποινικώς φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών 

και διοικητικώς χρηματικό πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως 

διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του 

Προϊστάμενου του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας 

Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(ν. 4512/2018 άρθρο 59, παράγραφος 3 και 7). 

iii. Σχολιασμός: Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αναφορές, διαπιστώνεται ότι, με 

τις νέες διατάξεις εισάγοντας καίριες ρυθμίσεις όπως την παραμετροποίηση του 

τρόπου υπολογισμού των προστίμων με παράλληλη αύξηση του εύρους αυτών. 

Επίσης, στην περίπτωση παραβάσεων χαμηλής σοβαρότητας που δεν έχουν τελεστεί 

καθ' υποτροπή, μπορεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης της 

Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να επιβάλει στον εκμεταλλευτή το μέτρο της έγγραφης 

σύστασης. 

Συμπερασματικά, οι εν λόγω νέες ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες 

προκριμένου να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην παράνομη εκμετάλλευση 

λατομείων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημοσίας ωφέλειας. 

 

 

V. ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ 

Οι μεταβολές που επέρχονται με τις διατάξεις του νέου νόμου 4512/2018, 

αναφορικά με τα λατομικά ορυκτά, συγκριτικά με την προϊσχύουσα νομοθεσία (ν. 

669/77, ν.1428/1984, ν.2115/1993, κλπ.) η οποία καταργείται, είναι οι εξής: 

1. Στους ορισμούς των λατομικών ορυκτών, προστίθεται η κατηγορία 

των φυσικών λίθων, στην οποία υπάγονται πλέον οι δομικοί λίθοι και οι 

σχιστολιθικές πλάκες, ενώ το ανθρακικό ασβέστιο, που προορίζεται για 

βιομηχανική χρήση, κατατάσσεται  στα βιομηχανικά ορυκτά. Επίσης εισάγεται η 

έννοια των διακοσμητικών πετρωμάτων.  Περεταίρω στην κατηγορία των 

αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, σε συμφωνία με την υπ΄ αριθμ. 1682/2000 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,  υπάγονται οι μαρμαροψηφίδες και η 

μαρμαρόσκονη. Τέλος τα τεχνικά αδρανή υλικά, που προέρχονται κυρίως από 

ανακύκλωση, δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου (ν. 4512/2018 άρθρο 43.3). 
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2. Διευκρινίζεται η μη υπαγωγή των αμμοληψιών φυσικών αποθέσεων 

θραυσμάτων από τις κοίτες και εκβολές ποταμών, χειμάρρων και από τις 

θαλάσσιες και λιμναίες ακτές στις διατάξεις του νόμου (ν. 4512/2018 άρθρο 

43.8). 

3. Στις περιπτώσεις διενέργειας, χωρίς σχετική άδεια, αμμοληψιών 

φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων από τις κοίτες και εκβολές ποταμών, χειμάρρων 

και από τις θαλάσσιες και λιμναίες ακτές, επί  πλέον των προβλεπομένων 

κυρώσεων της σχετικής νομοθεσίας, επιβάλλονται και οι κυρώσεις που 

προβλέπονται για όποιον εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει λατομικά 

ορυκτά χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις άσκησης του σχετικού δικαιώματος (ν. 

4512/2018 άρθρο 59.7). 

4. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε ιδιωτική έκταση για τη 

διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, 

καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, υπόκειται πλέον σε καθεστώς 

γνωστοποίησης, για την οποία δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός παρά μόνο 

αυτός που υπάρχει στην Α.Ε.Π.Ο. (ή Π.Π.Δ.), η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε 

ισχύ (ν. 4442/2016 άρθρο 58.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). Η γνωστοποίηση 

πραγματοποιείται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, πριν την 

έναρξη των ερευνητικών εργασιών, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος (ν. 4442/2016 άρθρο 58.2 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως 

τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). Η απόφαση 

έγκρισης τεχνικής μελέτης αντικαταστάθηκε από την σύμφωνη γνώμη του οικείου 

Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, 

Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, ύστερα από αποστολή σε αυτό δήλωσης πρότυπων τεχνικών 

δεσμεύσεων (ΠΤΔ), για τη σκοπιμότητα και το σχεδιασμό των ερευνητικών 

εργασιών (ν. 4442/2016 άρθρο 58.4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  

και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). Επίσης, η απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αντικαταστάθηκε από την απόφαση της 

αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υπαγωγή σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο ν. 4014/2011 (Α' 209) και στην αρ. 46294/2013 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 2001) (ν. 4442/2016 
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άρθρο 58.4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από 

το ν. 4512/2018 άρθρο 66). Περεταίρω δε, ο εκμεταλλευτής υποχρεούται στην 

κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ισούται με 

πενήντα ευρώ ανά στρέμμα. Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής αν η 

διενέργεια ερευνών γίνεται με μεθόδους που δεν συνιστούν ουσιώδη επέμβαση 

στο έδαφος, όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωχημικών και γεωτρήσεων (ν. 

4442/2016 άρθρο 58.4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66).  

5. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε 

δημόσια ή δημοτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών 

ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών 

χρήσεων, υπόκειται πλέον σε καθεστώς έγκρισης (ν. 4442/2016 άρθρο 59.1 του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 

άρθρο 66). Η έγκριση χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δίδει τη δυνατότητα διενέργειας ερευνητικών 

εργασιών και επέχει θέση αποδεικτικού παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας 

(ν. 4442/2016 άρθρο 59.2  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66).  

6. Για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση 

κοιτασμάτων μαρμάρων, φυσικών λίθων ή βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιες 

και δημοτικές εκτάσεις καταβάλλεται μαζί με τη σχετική αίτηση, επί ποινή 

απαραδέκτου, παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αν μετά την ολοκλήρωση 

των ερευνητικών εργασιών ακολουθήσει μίσθωση του χώρου, το ποσό αυτό 

συμψηφίζεται με τα μισθώματα του πρώτου έτους (ν. 4442/2016 άρθρο 59, 

παράγραφος 3.α και άρθρο 66.2, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66).  

Αν εντός της αιτούμενης έκτασης συντρέχει πλέον μία από τις παρακάνω 

τρεις (3) προϋποθέσεις τότε απορρίπτεται η αίτηση (ν. 4442/2016 άρθρο 59, 

παράγραφος 3.α  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66) : α) είχε παρασχεθεί δυνατότητα 

εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο πενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της, β) 

διενεργείται, ή προγραμματίζεται έρευνα από το Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε.), ή είχε 
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διενεργηθεί στο παρελθόν και έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα, γ) προηγείται άλλη 

αίτηση για διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή μίσθωση (ν. 4442/2016 άρθρο 59, 

παράγραφος 3α του ΚΕ.ΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε 

από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). Η δε απόφαση έγκρισης τεχνικής μελέτης 

αντικαταστάθηκε από την σύμφωνη γνώμη του οικείου Τμήματος Επιθεώρησης 

Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 

Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ν. 4442/2016 άρθρο 

59, παράγραφος 3.γ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). Επίσης η  απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αντικαταστάθηκε από την απόφαση της 

αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υπαγωγή σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) (ν. 4442/2016 άρθρο 59, 

παράγραφος 3.β του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε 

από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). Περεταίρω δε ο εκμεταλλευτής υποχρεούται στην 

κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ισούται με 

πενήντα ευρώ ανά στρέμμα. Η εγγυητική επιστολή είναι αόριστης χρονικής 

ισχύος και εκδίδεται υπέρ του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν 

απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής αν η διενέργεια ερευνών γίνεται με 

μεθόδους που δεν συνιστούν ουσιώδη επέμβαση στο έδαφος, όπως γεωλογικών, 

γεωφυσικών, γεωχημικών και γεωτρήσεων (ν. 4442/2016 άρθρο 58, παράγραφος 

3.β, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 

4512/2018 άρθρο 66). Για την έγκριση της διενέργειας ερευνητικών εργασιών, αν 

η έκταση είναι δημοτική, απαιτείται και απόφαση του οικείου Δημοτικού 

Συμβουλίου (ν.4442/2016 άρθρο 59, παράγραφος 3.δ  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ 

όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66).  Η 

έγκριση χορηγείται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών και για ενιαία έκταση (ν. 

4442/2016 άρθρο 59.4,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66),  έναντι ενός έτους που προέβλεπε 

το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι, αν ο πρώτος αιτών υποβάλει 

παραίτηση ή απορριφθεί το αίτημά του, η έκταση καθίσταται ελεύθερη (ν. 

4442/2016 άρθρο 59.5,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66), ενώ το προϊσχύον νομοθετικό 

πλαίσιο προέβλεπε, ότι  το δικαίωμα του σχετικού αιτήματος πηγαίνει στον 
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αμέσως επόμενο που είχε καταθέσει και πρωτοκολλήσει σχετική αίτηση. Η 

έρευνα σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις διενεργείται πλέον σε ορισμένη ενιαία 

έκταση μέχρι τριακόσια (300) στρέμματα. (ν. 4512/2018 άρθρο 50.3), έναντι 

εκατό (100) στρεμμάτων με το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο. 

7. Ο συνολικός όγκος του λατομικού ορυκτού που μπορεί να ληφθεί και 

να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της έρευνας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,5 

κυβικά μέτρα (κ.μ.) ανά στρέμμα, ενώ το σύνολο του όγκου της εκσκαφής δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της προαναφερθείσας ποσότητας (ν. 

4512/2018 άρθρο 50.4), έναντι μέχρι δέκα κυβικά μέτρα (10κ.μ.) ογκομαρμάρων, 

που προβλέπονταν με το προϊσχύον νομικό πλαίσιο για την κάθε αίτηση. 

8. Καταργείται πλέον η άδεια εκμετάλλευσης των λατομείων. Η 

σύμβαση μίσθωσης δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, η οποία έχει συναφθεί με 

βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις επέχει εφεξής θέση έγκρισης εκμετάλλευσης 

των εκτάσεων αυτών (ν. 4512/2018 άρθρο 68.3).   

9. Η εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και 

φυσικών λίθων σε ιδιωτική έκταση υπόκειται πλέον σε καθεστώς γνωστοποίησης 

(ν. 4442/2016 άρθρο 60.1,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). Η γνωστοποίηση υποβάλλεται 

αποκλειστικώς ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω 

του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και 

Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) (ν. 4442/2016 άρθρο 60.2,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως 

τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). 

10. Η εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και 

φυσικών λίθων σε δημόσια ή δημοτική έκταση υπόκειται πλέον σε καθεστώς 

έγκρισης. Η σύμβαση μίσθωσης του λατομικού χώρου επέχει θέση έγκρισης (ν. 

4442/2016 άρθρο 61.1,  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66).  

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων, η εκμετάλλευση λατομείων μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικούς 

σκοπούς, των οποίων τα εξορυσσόμενα υλικά προορίζονται αποκλειστικά για την 

αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για τα οποία 

σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές και συμβάσεις απαιτείται η χρήση υλικών ίδιας ή 

συμβατής προέλευσης της αρχικής κατασκευής. Προϋπόθεση για την 
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εκμετάλλευση των ανωτέρω λατομείων είναι να μην καθίσταται εφικτή η κάλυψη 

των αναγκαίων υλικών από υφιστάμενα λατομεία της ευρύτερης περιοχής. Η 

εκμετάλλευση και η περιβαλλοντική αποκατάσταση των ανωτέρω λατομείων 

γίνεται σύμφωνα με ειδική μελέτη. Η εκμίσθωση δημόσιων λατομείων που 

εξυπηρετούν τα ως άνω έργα γίνεται με απευθείας σύμβαση στον ανάδοχο των 

έργων αυτών, με όρους και μίσθωμα που καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση. 

Η λειτουργία των λατομείων αυτών διέπεται από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ (ν. 

4512/2018 άρθρο 51.4).   

12. Η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε ιδιωτική έκταση 

υπόκειται πλέον σε καθεστώς γνωστοποίησης (ν. 4442/2016 άρθρο 62.1,  του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 

άρθρο 66).  

13. Η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε δημόσια ή δημοτική 

έκταση υπόκειται πλέον σε καθεστώς έγκρισης. Η σύμβαση μίσθωσης του 

λατομικού χώρου επέχει θέση έγκρισης  (ν. 4442/2016 άρθρο 63.1,  του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 

άρθρο 66).  

14. Η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός λατομικών 

χώρων, επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών υπόκειται πλέον σε καθεστώς 

γνωστοποίησης. Σε περίπτωση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, πριν από την 

έναρξη των σχετικών εργασιών απαιτείται να έχει συναφθεί η μίσθωση της 

έκτασης (ν. 4442/2016 άρθρο 65.1, τελευταίο εδάφιο, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ 

όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 άρθρο 66). Επίσης 

και η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

υπόκειται πλέον  σε καθεστώς γνωστοποίησης (ν. 4442/2016 άρθρο 65.2, του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΒ΄ όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε από το ν. 4512/2018 

άρθρο 66). 

15. Σχετικά με το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών 

ορυκτών, που βρίσκονται σε δημόσιες δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεις ή 

δημόσιες χορτολιβαδικές, προβλέπεται πλέον ρύθμιση περί επιστροφής των 

καταβληθέντων μισθωμάτων, καθώς και της διαφοράς του ανταλλάγματος χρήσης 

δημόσιας έκτασης σε σχέση με τη χρήση αντίστοιχης ιδιωτικής, στο φυσικό 

πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου αναγνωρίζεται η κυριότητα της 

έκτασης (ν. 4512/2018 άρθρο 44.5). 
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16. Στις περιπτώσεις των διακατεχόμενων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, 

οι οποίες ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο Δημόσιο, ο διακάτοχος 

δεν μπορεί να εμποδίσει πλέον την εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών των 

εκτάσεων αυτών (ν. 4512/2018 άρθρο 44.6). 

17. Συμβάσεις μίσθωσης λατομείων εκτάσεων δημόσιων ή δημοτικών ή 

ιδιωτικών εξακολουθούν να είναι έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν 

αναγνώριση διοικητικώς ή δικαστικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των λατομείων 

τρίτου προσώπου.  Οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους 

όρους και συμφωνίες, στη θέση δε του εκμισθωτή υπεισέρχεται ο τρίτος που έχει 

αναγνωρισθεί ως ιδιοκτήτης (ν. 4512/2018 άρθρο 44.7). Σημειώνεται ότι με το 

προϊσχύον νομικό καθεστώς ρυθμιζόταν μόνο η περίπτωση των μισθωτικών 

συμβάσεων μεταξύ Δημοσίου ως εκμισθωτή και τρίτων, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται ερμηνευτικές ασάφειες, κυρίως στις περιπτώσεις διεκδικήσεως 

δημοσίων εκτάσεων από Ο.Τ.Α. ή και αντίστροφα. 

18. Η διαχείριση της εκμετάλλευσης των λατομικών χώρων, των οποίων 

το Δημόσιο ή ο Δήμος είναι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτης σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το 50%, ασκείται από το Δημόσιο ή το Δήμο, το οποίο αποδίδει σε 

καθέναν από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο από τα εισπραττόμενα 

μισθώματα, που τους αναλογεί, κατά το επί τοις εκατό ποσοστό της 

συνιδιοκτησίας του. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της 

μειοψηφίας των ιδιωτών για την έρευνα λατομικών ορυκτών (ν.4512/2018 άρθρο 

44.8). Σημειώνεται ότι, όπως είναι αυτονόητο, στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας 

μεταξύ ιδιωτών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κοινωνίας 

δικαιώματος και διοίκησης του κοινού αντικειμένου.  

19. Αρμόδιος για την εκμίσθωση λατομείων εντός εκτάσεων, η διαχείριση 

των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ο 

Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου ευρίσκεται το ακίνητο 

(ν. 4512/2018 άρθρο 44.9). 

20. Εναρμονίζεται πλέον η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης 

όλων των λατομικών ορυκτών, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται ο 

κατακερματισμός των διοικητικών διαδικασιών και να ακολουθείται ενιαία 

τακτική τόσο από τις διοικητικές υπηρεσίες, όσο και από τους πολίτες. Ορίζεται 

πλέον η εικοσαετία ως αρχική διάρκεια ισχύος των μισθώσεων των λατομείων 

αδρανών υλικών, μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών (ν. 
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4512/2018 άρθρο 45.1). Οι εικοσαετείς αρχικές συμβάσεις μίσθωσης δύνανται 

πλέον να παραταθούν για είκοσι (20) έτη, διμερώς στην περίπτωση των δημοσίων 

και δημοτικών εκτάσεων, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και 

μονομερώς, στην περίπτωση των ιδιωτικών εκτάσεων, μειώνοντας έτσι την 

γραφειοκρατία (ν. 4512/2018 άρθρο 45.2). Για τα λατομεία δημοσίων, δημοτικών 

και ιδιωτικών εκτάσεων, στα οποία υφίστανται ακόμη εκμεταλλεύσιμα 

κοιτάσματα, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης μπορεί πλέον να 

παρατείνεται και πέραν των σαράντα (40) ετών ανά δεκαετία, μέχρι να 

ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό 

εκμετάλλευση ορυκτών, στα πλαίσια της ορθολογιστικής εκμετάλλευσης, της 

οικονομίας των κοιτασμάτων και της ασφάλειας των επενδύσεων όσων 

δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό  αυτόν τομέα και πάντως όχι πέραν των 

εβδομήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη της μίσθωσης (ν. 4512/2018 

άρθρο 45.3). 

21. Επιτρέπεται πλέον η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν 

από τη σύμβαση μίσθωσης, ύστερα από έγκριση του εκμισθωτή. Η μεταβίβαση 

πραγματοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου 

υποβάλλεται στον εκμισθωτή μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την απόφαση 

έγκρισης της μεταβίβασης (ν. 4512/2018 άρθρο 45.9). Ενώ με το προϊσχύον 

καθεστώς επιτρεπόταν η εισφορά του μισθωτικού δικαιώματος σε υφιστάμενη ή 

εις συσταθεισομένη εταιρεία. 

22. Το ύψος του πάγιου μισθώματος σε ευρώ των λατομείων, εκτός από 

τις περιπτώσεις δημοπρασιών για λατομεία αδρανών υλικών, καθορίζεται από 

συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο με αυστηρά προσδιορισμένους συντελεστές, οι 

τιμές των οποίων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ν. 4512/2018 άρθρο 45.4 ).   

23. Για τα λατομεία μαρμάρων και φυσικών λίθων ορίζεται ανώτατο όριο 

αναλογικού μισθώματος ποσοστό 8% επί της τιμής πώλησης των εξορυσσομένων 

ογκομαρμάρων και φυσικών λίθων, 10% επί εκείνης των ξοφαριών και 

ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί εκείνης των επεξεργασμένων 

παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατομείου (ν. 4512/2018 άρθρο 45, παράγραφος 

4.β ). 

24. Για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ορίζεται ανώτατο όριο 

αναλογικού μισθώματος ποσοστό 8% επί της τιμής πώλησης των εξορυσσομένων 
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προϊόντων, 10% επί εκείνης των ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί της 

τιμής πώλησης των εντός του λατομείου επεξεργασμένων προϊόντων ή 

παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατομείου (ν. 4512/2018, άρθρο 45, παράγραφος 

παραγράφου 4.β).  

25. Το αναλογικό μίσθωμα των λατομείων αδρανών υλικών, δεν μπορεί να 

ορίζεται λέον σε ποσοστό μικρότερο του πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της 

τιμολογηθείσας αξίας πώλησης, είτε πρόκειται για απευθείας μισθώσεις είτε για 

μισθώσεις που συνάπτονται ύστερα από δημοπρασία (ν. 4512/2018, άρθρο 45.4).  

26. Από το συνολικό ποσό των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων των 

δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό 

(75%) αυτού αποδίδεται στο Δημόσιο, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αποδίδεται 

στο Δημόσιο και εγγράφεται σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), και είκοσι τοις εκατό 

(20%) αποδίδεται στην οικεία Περιφέρεια και διατίθεται αποκλειστικά για έργα 

που αποτελούν αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων, 

των σχετιζομένων με τη λατομική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα, 

στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το λατομείο (ν. 4512/2018 άρθρο 45, 

παράγραφος 6.β). 

27. Η πραγματική δαπάνη των έργων υποδομής για λατομεία δημοτικά  

εντός λατομικών περιοχών, συμψηφίζεται πλέον, μετά την έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας του λατομείου, με το αναλογικό μίσθωμα (ν. 4512/2018 άρθρο 

48.10). Με το προϊσχύον νομικό καθεστώς αυτό προβλέπονταν μόνο για τα 

δημόσια λατομεία. 

28. Ορίζεται, για πρώτη φορά, ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων, από 

τα παράβολα για όλες τις εγκρίσεις που προβλέπονται από την λατομική 

νομοθεσία,  να διατίθεται για την κάλυψη δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης 

Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ), που σχετίζονται με δράσεις για την 

ορθολογική αξιοποίηση και βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης των ορυκτών 

πρώτων υλών, όπως διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων, ανάπτυξης του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, κλπ (ν. 4512/2018 άρθρο 62.1). 

29. Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών υποχρεούνται να 

καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στην περιοχή 

των οποίων λειτουργούν τα λατομεία σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση, το οποίο 

ορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) στην τιμή πώλησης μη 

επεξεργασμένων προϊόντων ή τέσσερα τοις εκατό (4%) στην τιμή πώλησης των 
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επεξεργασμένων προϊόντων στο δάπεδο του λατομείου. Η ρύθμιση αυτή ορίζεται 

και για αδρανή υλικά, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην 

τσιμεντοβιομηχανία, ασβεστοποιία και μεταλλουργία και εξορύσσονται από 

λατομεία που εκμεταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις. Επίσης, στα 

συνεξορυσσόμενα παραπροϊόντα των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και 

μαρμάρων, το ειδικό τέλος ορίζεται πλέον σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 

στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή έξι τοις εκατό (6%) στην τιμή 

πώλησης επεξεργασμένων υλικών (ν. 4512/2018 άρθρο 62, παράγραφος 2.α και 

2.β). 

30. Σε νησιωτικές περιοχές ή σε παραμεθόριες περιοχές, για τον 

καθορισμός λατομικών περιοχών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μεταξύ των 

κριτηρίων, ορίζονται πλέον  το μέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος 

ρυμοτομικού σχεδίου και των κτισμάτων, καθώς και η έκταση της λατομικής 

περιοχής, ώστε να αποφεύγεται, με την προστατευτική ζώνη μιας μικρής σε 

έκταση λατομικής περιοχής, η δέσμευση μεγάλων εκτάσεων εις βάρος άλλων 

δραστηριοτήτων (ν. 4512/2018 άρθρο 48.3). 

31.  Ύστερα από αίτημα ενός δήμου και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου 

περιφερειακού συμβουλίου, είναι δυνατός ο περιορισμός, κάτω των χιλίων (1000) 

μέτρων, του εύρους της ζώνης προστασίας λατομικής περιοχής που έχει ήδη 

καθοριστεί. Ο περιορισμός του εύρους αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής καθορισμού 

λατομικών περιοχών, η οποία καθορίζει την επιτρεπτή απόσταση, το σχετικό 

αίτημα του δήμου και τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που 

διαβιβάζεται σ' αυτήν από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας (ν. 

4512/2018 άρθρο 48.4). 

32. Δεν υφίσταται πλέον προθεσμία καθορισμού λατομικών περιοχών 

όπως ίσχυε με την προηγούμενη νομοθεσία αλλά απαιτείται η διερεύνηση 

επάρκειας υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές, ανά πενταετία, 

από τον αρμόδιο περιφερειάρχη. Σε περίπτωση επάρκειας εκδίδει αιτιολογημένη 

διαπιστωτική πράξη. Στην αντίθετη περίπτωση, ο Περιφερειάρχης, ύστερα από 

αιτιολογημένη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, υποβάλλει εισήγηση προς 

τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό νέων 

λατομικών περιοχών. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει 
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σχετική εγκριτική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ν. 4512/2018 άρθρο 46.4). 

33. Η Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών μπορεί, κατ' εξαίρεση, 

να συνιστάται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ύστερα από αίτηση 

ενδιαφερομένου για τον καθορισμό περιοχής ως λατομικής, κατόπιν αίτησης 

ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου παράβολο πέντε 

χιλιάδων (5.000) ευρώ,  καθώς και από στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη 

σχετικού δικαιώματος εκμετάλλευσης στην έκταση (ν. 4512/2018 άρθρο 47.8). Οι 

λατομικές περιοχές, μετά τον καθορισμό τους, καθώς και οι ήδη καθορισθείσες 

στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα τους με 

μεταγενέστερες του καθορισμού τους πολεοδομικές, χωροταξικές, δασικές ή 

άλλες διατάξεις, μέχρι τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αποθεμάτων των 

κοιτασμάτων τους (ν. 4512/2018 άρθρο 48, παράγραφος 5.β).  Επίσης οι 

λατομικές περιοχές, ο σχεδιασμός των οποίων επιβάλλεται ενόψει του σπουδαίου 

δημοσίου συμφέροντος της προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 24 του 

Συντάγματος) και οι πράξεις καθορισμού τους είναι κανονιστικές (ΣΕ 17848/93, 

4726/95, 1897/97, 3746/2004), δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα τους με 

μεταγενέστερες του καθορισμού τους πολεοδομικές, χωροταξικές, δασικές ή 

άλλες διατάξεις, μέχρι τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αποθεμάτων των 

κοιτασμάτων τους (ν. 4512/2018 άρθρο 48.5). Λατομικές περιοχές που έχουν 

περιέλθει σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας, πλέον αποχαρακτηρίζονται, ολικά ή 

μερικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη (ν. 4512/2018 άρθρο 48.7). Με 

διαδικασία ανάλογη εκείνης του καθορισμού της είναι δυνατή η τροποποίηση, 

επέκταση ή περιορισμός των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής ή της 

χωροταξικής κατανομής εντός αυτής, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από 

παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ το οποίο καταβάλλεται υπέρ της οικείας 

Περιφέρειας, και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας (ν. 4512/2018 άρθρο 48.9). 

34. Για δημοτικά λατομεία εντός λατομικών περιοχών, η πραγματική 

δαπάνη των έργων υποδομής με το αναλογικό μίσθωμα, ενώ με το προϊσχύον 

νομικό πλαίσιο η εν λόγω ρύθμιση ίσχυε μόνο για τα δημόσια λατομεία (ν. 

4512/2018 άρθρο 48.10) 

35. Με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται δημόσιες (ν. 4512/2018 άρθρο 

53.2.) και δημοτικές (ν. 4512/2018 άρθρο 54.2) εκτάσεις για την εκμετάλλευση 
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λατομικών ορυκτών, σε όσους έχει χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών 

εργασιών, η οποία πλέον ορίζεται ως προϋπόθεση για την απευθείας  μίσθωση. 

Για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας τίθενται  χρονικοί πλέον 

περιορισμοί (ν. 4512/2018 άρθρο 53.4). 

36. Σε περίπτωση δημόσιων εκτάσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί 

αίτηση από ενδιαφερόμενο αλλά συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης με 

πλειοδοτική δημοπρασία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί 

πλέον να προκηρύσσει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος 

στο σύνολο ή τμήμα της έκτασης και εφόσον τα κοιτασματολογικά και 

οικονομικά στοιχεία οδηγούν σε πρόβλεψη για αξιόλογο ενδιαφέρον (ν. 

4512/2018 άρθρο 53.6). 

37. Αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης 

υποβάλλονται τουλάχιστον 24 μήνες πριν από τη λήξη τους. Αν παρέλθει η 

ανωτέρω προθεσμία, εξετάζονται ως εμπρόθεσμες, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς 

της σύμβασης και ύστερα από την κατάθεση παραβόλου, που ανέρχεται στο 

δεκαπλάσιο του αντίστοιχου προβλεπομένου για την έκδοση απόφασης για την 

έγκριση μίσθωσης. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία δεδομένων των 

καθυστερήσεων που παρατηρούνται κατά την εξέλιξη των σχετικών διαδικασιών 

(ν. 4512/2018 άρθρο 53.12. και άρθρο 54.6). 

38. Με δημοπρασία εκμισθώνονται δημοτικές εκτάσεις για την 

εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενου, αν δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση (ν. 4512/2018 

άρθρο 54.3). 

39. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων (ΑΕΠΟ), απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου χρονικής 

ισχύος από τον ενδιαφερόμενο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το ύψος 

του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με βάση το ποσό που 

αναφέρεται ως δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στις αποφάσεις έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων (ν. 4512/2018 άρθρο 55, παράγραφος 2.α). Με την εν 

λόγω ρύθμιση προβλέπεται πλέον  η υποχρέωση αυτή και για λατομεία αδρανών 

υλικών εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών.   

40. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων που διακόπτουν 

ξαφνικά τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκμετάλλευσή 
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τους, πραγματοποιείται από τον εκμεταλλευτή σύμφωνα με ειδική μελέτη9. Τα εν 

λόγω λατομεία παύουν οριστικά τη λειτουργία τους μετά το πέρας του οριζόμενου 

από την ειδική μελέτη χρόνου, εντός του οποίου ολοκληρώνεται η 

αποκατάσταση. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη, ώστε να 

μη γίνεται καταστρατήγηση της διακοπής της λατομικής δραστηριότητας (ν. 

4512/2018 άρθρο 55.4). 

41. Αν στην έκταση λατομείου μετά την διακοπή εργασιών, εντοπιστεί 

κοίτασμα που μπορεί να αξιοποιηθεί, αυτή δεν κηρύσσεται ως αναδασωτέα και ο 

λατομικός χώρος τίθεται σε δημοπρασία. Αν δεν υπάρξει εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση του χώρου αυτού μέσα σε τρία (3) έτη από 

παρέλευση πενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκληση του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης, τότε η έκταση του λατομικού χώρου κηρύσσεται υποχρεωτικά ως 

αναδασωτέα. Με τη διάταξη αυτή, μειώνεται η πιθανότητα λατομικών 

δραστηριοτήτων σε νέους, μη θιγμένους χώρους, με απώτερο στόχο την 

ελαχιστοποίηση προσβολής του φυσικού περιβάλλοντος (ν. 4512/2018 άρθρο 55, 

παράγραφος 5.γ). 

42. Επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων 

από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) και εντός 

λειτουργούντων λατομείων, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, 

ύστερα από συναίνεση ή σύμπραξη των εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών, 

και εφόσον  δεν παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση ούτε δεσμεύονται αποθέματα 

των κοιτασμάτων. Αυτό επιτρεπόταν μόνο σε χώρους πρώην λατομείων. 

Απώτερος στόχος της ρύθμισης αυτής είναι η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος με τη μείωση της πιθανότητας εγκατάστασης τέτοιων 

δραστηριοτήτων σε μη θιγμένους χώρους στην περίπτωση που δεν υπήρχαν προς 

διάθεση χώροι παλαιών λατομείων (ν. 4512/2018 άρθρο 55.6). 

43. O εκμεταλλευτής ενός λατομείου δικαιούται, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, να αποκομίσει από τον πρώην λατομικό χώρο του οποίου έχει λήξει η 

εκμετάλλευση, υλικά τα οποία έχουν εξορυχτεί κατά τη διάρκεια της νόμιμης 

περιόδου λειτουργίας του λατομείου. Προς τούτο απαιτείται σχετική έγκριση από 

την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην οποία ορίζεται η ποσότητα και η 

                                                           
9 Οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της ειδικής μελέτης ορίζονται με τη Δ10/Φ68/οικ. 

4437/1.3.2001 (Β'244) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων και των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας.   
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ποιότητα των νομίμως εξορυχθέντων υλικών, η θέση τους, οι όροι καθώς και ο 

χρόνος για την αποκομιδή τους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες, από τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο παύση της εκμετάλλευσης, με 

δυνατότητα ανανέωσης για έξι (6) επιπλέον μήνες. Κατά το χρόνο αυτό 

επιτρέπεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας του λατομείου με 

τους πλέον πρόσφατους περιβαλλοντικούς όρους που ίσχυαν μέχρι την με 

οποιονδήποτε τρόπο λήξη της εκμετάλλευσης. Κατά το χρονικό διάστημα 

αποκομιδής των εξορυγμένων υλικών, ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να 

καταβάλει το ειδικό τέλος υπέρ Ο.Τ.Α., καθώς και στον ιδιοκτήτη της έκτασης 

του χώρου εκμετάλλευσης το αναλογικό μίσθωμα. Μετά την παρέλευση του ως 

άνω χρονικού διαστήματος τα εξορυχθέντα υλικά που τυχόν παραμένουν στο 

χώρο περιέρχονται στην κυριότητα του ιδιοκτήτη της έκτασης. Σε περίπτωση 

λατομείου σε δημόσια έκταση εκποιούνται από το Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η περαιτέρω νόμιμη αξιοποίηση των εξορυχθέντων 

υλικών που παραμένουν στα λατομεία δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος 

και πραγματοποιείται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του χώρου (ν. 4512/2018 άρθρο 

55.7).Η νέα αυτή ρύθμιση, αποτελεί διοικητική πρακτική τα τελευταία έτη, 

κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

(Γνωμοδότηση 471/2007 Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ.).  

44. Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται πλέον να υποβάλλει στο 

αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος 

Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για 

κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, 

τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με αναλυτικό υπόμνημα, προκειμένου να υπάρχει 

σαφής και πλήρη εικόνα της πορείας των λατομικών εργασιών και να είναι 

υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό (ν. 4512/2018 άρθρο 58.3). 

45. Δεν προβλέπεται δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει την 

σύμβαση και να ζητήσει τη λύσης της, στην περίπτωση που ο μισθωτής του 

λατομείου είναι υπότροπος  στην μη υποβολή δήλωσης απραξίας  (Υ.Α. 

19690/19-4-1995, παράγραφος 4). 

46. Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε. 

(ΥΑ Δ7/Α/οικ 12050 (ΦΕΚ 1227/Β΄/14.6.2011)) των εντολών του Προϊσταμένου 

του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος 

Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
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καθώς και κάθε παράβαση σχετικά με την υποβολή δελτίων δραστηριότητας ή 

δήλωσης απραξίας, τιμωρείται από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων 

της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με χρηματική ποινή από τριακόσια (300) ευρώ έως 

είκοσι (20.000) ευρώ, αντί χιλίων (1.000) έως τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ που 

ίσχυε με την προϊσχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα για πρώτη φορά 

παραμετροποιείται ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του προστίμου, καθώς η 

κάθε παράβαση εξαρτάται από τρεις συντελεστές: την σοβαρότητα της 

παράβασης, την επαναληπτικότητα της παράβασης και τον αριθμό εργαζομένων 

του εργοταξίου (ν. 4512/2018 άρθρο 59.3). 

47. Κατ' εξαίρεση, αποκλειστικά στην περίπτωση παραβάσεων χαμηλής 

σοβαρότητας που δεν έχουν τελεστεί καθ' υποτροπή, μπορεί πλέον ο 

Προϊστάμενος του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας 

Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, να επιβάλει στον εκμεταλλευτή το μέτρο της έγγραφης σύστασης προς 

συμμόρφωση αντί των  χρηματικών προστίμων (ν. 4512/2018 άρθρο 59.4). 

48. Στις περιπτώσεις διενέργειας, χωρίς σχετική άδεια, αμμοληψιών 

φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων από τις κοίτες και εκβολές ποταμών, χειμάρρων 

και από τις θαλάσσιες και λιμναίες ακτές, επιπλέον των προβλεπόμενων 

κυρώσεων της σχετικής νομοθεσίας, επιβάλλεται τιμωρία ποινικώς φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών (3) μηνών και διοικητικώς χρηματικό πρόστιμο από δεκαπέντε 

χιλιάδες (15.000) ευρώ έως διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) ευρώ, που 

επιβάλλεται με απόφαση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης 

της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η αποτροπή 

διενέργειας παράνομων αμμοληψιών (ν. 4512/2018 άρθρο 59, παράγραφος 3 και 

7). 

 

VI. ΑΣΑΦΕΙΕΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ   

Στις διατάξεις του νέου νόμου 4512/22018 εντοπίζονται περιπτώσεις, όπου 

παρατηρούνται ασάφειες στη διαχείριση θεμάτων, αρνητικές εξελίξεις και 

αιφνιδιασμοί στον λατομικό κλάδο. Επίσης παρατηρούνται περιπτώσεις οι οποίες δεν 
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επιλύθηκαν και ιδιαίτερα αυτές που εμπίπτουν στο μεταβατικό στάδιο, η 

αντιμετώπιση των οποίων θα έπρεπε να προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις του 

νόμου, και συγκεκριμένα : 

1) Μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ 

ο εν λόγω νόμος, σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι εκμεταλλευτές 

των λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούσαν εντός καθορισμένων Λατομικών 

Περιοχών, δεν είχαν υποχρέωση  να καταθέσουν Εγγυητική επιστολή για την 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος.  

Η απαλλαγή των λατομείων αυτών, της εν λόγω υποχρεώσεως, 

γνωστοποιούνταν στους ενδιαφερομένους, αφού στην Απόφαση Διακήρυξης της 

πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λατομείων αδρανών, στην Απόφαση 

Έγκρισης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας και στους όρους της σύμβασης 

μίσθωσης, μεταξύ του ιδιοκτήτη (Δημοσίου ή Δήμου) και του πλειοδότη, δεν 

συμπεριλαμβάνονταν η υποχρέωση «κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολή για την 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος».  

Η απαλλαγή αυτή,  λαμβάνονταν πολύ σοβαρά υπόψη από όλους τους 

ενδιαφερομένους που συμμετείχαν στην πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση 

αυτών των λατομείων, και ήταν ένας από τους βασικούς αλλά και ρυθμιστικούς 

παράγοντες που καθόριζε το ύψος του προσφερόμενου «ελαχίστου ετησίου 

συνολικού μισθώματος» (παγίου & αναλογικού), με αποτέλεσμα να προσφέρουν 

πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα πρόσφεραν εάν ήταν υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν την εν λόγω Εγγυητική Επιστολή.   

Συνεπώς ο πλειοδότης της δημοπρασίας και στη συνέχεια εκμεταλλευτής του 

λατομείου, λόγω ακριβώς του αυξημένου παγίου και του αυξημένου «ποσοστού του 

αναλογικού» που προσέφερε,  είχε σαν αποτέλεσμα να καταβάλλει κάθε έτος πολύ 

μεγαλύτερο μίσθωμα  αυτού που θα κατέβαλε σε αντίθετη περίπτωση. 

Σύμφωνα με το ισχύον πλέον νομοθετικό πλαίσιο [(άρθρο 55.2 και άρθρο 

68.22 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄/17.01.2018)], η υποχρέωση κατάθεσης 

Εγγυητικής Επιστολής για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος ισχύει για τα 

λατομεία όλων των κατηγοριών και κατά συνέπεια και για τα λατομεία αδρανών 

υλικών, που λειτουργούν εντός καθορισμένων Λατομικών Περιοχών και πριν από την 

ισχύ του εν λόγω νόμου.  
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Κατά συνέπεια, για τα δημοπρατούμενα νέα λατομεία η υποχρέωση υποβολής 

Εγγυητικής Επιστολής για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι πλέον "Όρος" 

της δημοπρασίας, ο οποίος συνεκτιμάται στον καθορισμό του ύψους του 

προσφερόμενου «ελαχίστου  ετησίου συνολικού μισθώματος», και για τον λόγο αυτό 

προσαρμόζεται προς τα κάτω. 

Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι για τα λατομεία αδρανών υλικών, που λειτουργούν 

εντός καθορισμένων Λατομικών Περιοχών πριν από την ισχύ του εν λόγω νόμου 

4512/2018, η νέα αυτή υποχρέωση, καταχρηστικά αλλοιώνει: α)τους όρους της 

Δημοπρασίας στην οποία συμμετείχαν, β) τους όρους της  κατακύρωσης της 

δημοπρασίας αυτής και γ) τους όρους της σύμβασης μίσθωσης που προϋφίστατο του 

ν. 4512/2018.  

Επίσης λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων των εταιρειών αυτών και του 

υγιούς ανταγωνισμού. Τέλος καθιστά τα λατομεία τους μη ανταγωνιστικά σε σχέση 

με αυτά που δημοπρατήθηκαν ή/και δημοπρατούνται μετά την 17η Ιανουαρίου 2018. 

2) Σύμφωνα με το ισχύον πλέον νομοθετικό πλαίσιο (ν.  4512/2018 άρθρο 59.3) 

ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του προστίμου κάθε παράβαση εξαρτάται από τρεις 

συντελεστές: την σοβαρότητα της παράβασης, την επαναληπτικότητα της παράβασης 

και τον αριθμό εργαζομένων του εργοταξίου. Ο νομοθέτης δίχως να ορίζει το 

εργοτάξιο, το χρησιμοποιεί στο άρθρο 59 για το πρόστιμο. Με εξαίρεση το  π.δ. 

305/96 για τα προσωρινά εργοτάξια, στο δίκαιο ουδέποτε υπήρξε νόμος που να ορίζει 

τι είναι εργοτάξιο και ποια η σχέση του με το έργο (ούτε στα ανωτέρω νομοθετήματα, 

ούτε στο νόμο για τα δημόσια έργα). Στο άρθρο 2 του π.δ. δίνεται ένας ορισμός 

"Προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο". Η έννοια «εργοτάξιο» δεν ορίζεται σε κάποια 

διάταξη της μεταλλευτικής-λατομικής νομοθεσίας, σε αντίθεση με την έννοια «έργο», 

που ορίζεται σαφώς στο άρθρο 2, παράγραφος δ του Κανονισμού Μεταλλευτικών και 

Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) «Έργο, είναι το σύνολο των μεταλλευτικών ή 

λατομικών εργασιών που αναπτύσσονται σε ενιαίο μεταλλευτικό ή λατομικό χώρο ή 

και σε γειτονικούς ανάλογους μεταλλευτικούς ή λατομικούς χώρους που ανήκουν 

στον ίδιο εκμεταλλευτή και υπάγονται σε ενιαία Διεύθυνση που έχει τη δυνατότητα 

εποπτείας». Σε ορισμένα από τα άρθρα του Κ.Μ.Λ.Ε, στον όρο εργοτάξιο δίνεται η 

έννοια του υποσυνόλου του έργου, όπως για παράδειγμα παράγραφος 3 του άρθρου 

15: «Ο Τμηματάρχης επισκέπτεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τα υπόγεια 

εργοτάξια, εκτός αν ο Διευθυντής του έργου κρίνει διαφορετικά και εκδώσει έγγραφη 
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εντολή» και παράγραφος 5 του άρθρου 15: «Ο εργοδηγός οφείλει να επισκέπτεται 

καθημερινά τουλάχιστον μια φορά τα εργοτάξια για τα οποία έχει ορισθεί 

υπεύθυνος».  

Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού του αριθμού 

εργαζομένων στο «εργοτάξιο» και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να καθοριστεί ο 

Συντελεστής Αριθμού Εργαζομένων στο Εργοτάξιο (Συντελεστής "σ"), όπως 

επιβάλλεται από τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων του άρθρου 59, παράγραφος 

3 του νόμου 4512/2018. Έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος ανατροπής της φιλοσοφίας 

αναλογικότητας του προστίμου σε σχέση με το μέγεθος του «έργου» και επί πλέον  

αντίκειται στο άρθρο 15, παράγραφος 1.γ του νόμου 4442/2016 : «Σε περίπτωση 

άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5, η 

παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής 

δραστηριότητας, η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να 

μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη 

γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως 

είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται 

υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: α) αν η παράλειψη αφορά την αρχική γνωστοποίηση ή 

τη γνωστοποίηση στοιχείων που έχουν μεταβληθεί, β) σε περίπτωση παράλειψης 

γνωστοποίησης στοιχείων που μεταβλήθηκαν ή σε περίπτωση γνωστοποίησης 

αναληθών στοιχείων, αν η παράβαση αφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία και ο 

βαθμός σπουδαιότητας αυτών, γ) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας 

.........», καθώς και στο άρθρο 129, παράγραφος 2.ζ του ν. 4512/2018: «Για τους 

σκοπούς του παρόντος, η άσκηση της εποπτείας διέπεται από τις εξής αρχές: ....... ζ. 

Αναλογική επιβολή μέτρων και κυρώσεων: Οι εποπτεύουσες αρχές και οι υπάλληλοι 

επιβάλουν μέτρα και κυρώσεις με σκοπό την επίτευξη στα προβλεπόμενα από την 

κείμενη νομοθεσία επίπεδα συμμόρφωσης και προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος σε σχέση με την αξιολόγηση του κινδύνου και με τη μικρότερη δυνατή 

βλάβη στην οικονομική δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην 

άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας και ιδίως τα λειτουργικά κόστη, τη 

βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση» που συσχετίζουν τις κυρώσεις με 

το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας και τις δυνατότητες του ελεγχόμενου. 

3) Δεν προβλέπεται πλέον δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει την 

σύμβαση και να ζητήσει τη λύσης της, στην περίπτωση που ο μισθωτής του 
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λατομείου είναι υπότροπος  στην μη υποβολή δήλωσης απραξίας (Υ.Α. 19690/19-4-

1995, παράγραφος 4). 

4) Με το προϊσχύον νομικό καθεστώς, την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 

για την δεύτερη δεκαπενταετία, θα έπρεπε να εκδοθεί και Διαπιστωτική Πράξη του 

αρμοδίου οργάνου για την συνδρομή των προϋποθέσεων, του άρθρου 18, 

παράγραφος 3του ν. 669/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του 

άρθρου 7 του ν. 2702/1993: «Στις περιπτώσεις μίσθωσης ή εισφοράς του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, η δεκαπενταετία που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί με 

μονομερή δήλωση, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, του μισθωτή ή 

εκείνου προς το οποίο έχει γίνει η εισφορά του δικαιώματος εκμετάλλευσης, με τους 

ίδιους όρους και συμφωνίες της σύμβασης που παρατείνεται, μέχρι να συμπληρωθούν 

σαράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης εφόσον: α) Υπάρχει 

σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. β) Δεν συντρέχουν οι 

απαγορευτικοί λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν.1428/1984, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.2115/1993 και  έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις 

έγκρισης τεχνικής μελέτης, περιβαλλοντικών όρων και επέμβασης σε δασικές 

εκτάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 3 του ν.1428/1984, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν.2115/1993. γ) Οι εκμεταλλευτές έκαναν 

επενδύσεις και πέτυχαν παραγωγή και πωλήσεις ανάλογες προς τη σπουδαιότητα του 

λατομείου. Για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται διαπιστωτική 

πράξη του αρμόδιου οργάνου, η οποία επισυνάπτεται στη μονομερή δήλωση 

παρατάσεως. Κατά τη διαδικασία που προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής 

πράξης καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του και ο ιδιοκτήτης του λατομείου».  

Για τις περιπτώσεις όπου συντρέχουν σωρευτικά: α) υπεβλήθη, στην αρμόδια 

δημόσια Αρχή, εμπρόθεσμο αίτημα παράτασης της σύμβασης μίσθωση με το 

προϊσχύον καθεστώς, β) δεν εκδόθηκε η προβλεπόμενη Διαπιστωτική Πράξη10 της 

Αρχής, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της πρώτης 15ετούς μίσθωσης και μέχρι την 

έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018 και ενώ συνέτρεχαν οι προς τούτο  προϋποθέσεις,  γ) 

η πρώτη 15ετής μίσθωση έληγε πριν την 17η Ιανουαρίου που άρχισε να ισχύει τον 

νέο καθεστώς, ε)  η εταιρεία προέβη, εμπρόθεσμα, σε  μονομερή παράταση της 

                                                           
10 - Γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ’ αριθ. 1399/14.11.03,  

    - Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 76/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄), και   

    - Γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ’ αριθ. 181/2016) 
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μίσθωσης με την ισχύουσα τότε νομοθεσία (ν. 669/1977, άρθρο 18.3,  όπως 

αντικαταστάθηκε από το ν. 2702/1993, άρθρο 7.5), στ) η δημόσια Αρχή εξέδωσε την 

Διαπιστωτική Πράξη, ύστερα από την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018, 

διευκρινίζοντας ότι η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ολοκληρώθηκε με τις 

προϊσχύουσες διατάξεις. 

Εν τω μεταξύ με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση 

της εν λόγω Διαπιστωτικής Πράξης. Σε λατομεία που εμπίπτουν στην περίπτωση 

αυτή, η Διαπιστωτική Πράξη που εκδόθηκε, με αναφορά στις προϊσχύουσες 

διατάξεις, ύστερα από την ισχύ του ν. 4512/2018, ακυρώθηκε από τον αρμόδιο 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μη αναγνωρίζοντας την  μονομερή 

εμπρόθεσμη παράταση της μίσθωσης στην οποία προέβη ο μισθωτής χωρίς την 

προηγούμενη έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης,  και η υπόθεση βρίσκεται στα 

δικαστήρια.   

Σημειώνεται, ότι οι ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δεν μπορούσαν να 

κάνουν χρήση των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 68 : 

«Εκκρεμείς αιτήσεις για παράταση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών 

ορυκτών και μαρμάρων, επί δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, τα οποία συνεχίζουν 

να λειτουργούν σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 

του ν. 2702/1999 (Α'70), εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4442/2016, 

εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι 

αιτήσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν απορριφθεί, αν μέσα σε ένα (1) έτος από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει συναφθεί η σχετική παράταση της σύμβασης 

μίσθωσης. Εκκρεμείς αιτήσεις για παράταση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων σε 

ιδιωτικές εκτάσεις και στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου 

του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α'289) δεν εξετάζονται περαιτέρω. Για τη συνέχιση 

της λειτουργίας των λατομείων αυτών, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να προβεί σε 

γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4442/2016, μέσα σε ένα (1) έτος από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος», αφού αυτή αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου δεν 

έχει γίνει παράταση της μίσθωσης, ενώ στις εξεταζόμενες περιπτώσεις ήδη η 

εκμεταλλεύτρια εταιρεία προέβη σε παράταση της μίσθωσης.  

5) Σύμφωνα με το ισχύον πλέον νομοθετικό πλαίσιο (ν.  4512/2018 άρθρο 44, 

παράγραφος 7).  συμβάσεις μίσθωσης λατομείων εκτάσεων δημόσιων ή δημοτικών ή 

ιδιωτικών εξακολουθούν να είναι έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν 
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αναγνώριση διοικητικώς ή δικαστικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των λατομείων 

τρίτου προσώπου.  Οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους 

όρους και συμφωνίες, στη θέση δε του εκμισθωτή υπεισέρχεται ο τρίτος που έχει 

αναγνωρισθεί ως ιδιοκτήτης. 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπεισέρχεται το δημόσιο στη θέση του 

εκμισθωτή του λατομείου αδρανών υλικών σε αντικατάσταση Δήμου, δεν 

προβλέπεται καμία σχετική ρύθμιση αναφορικά με τα μισθώματα που θα καταβάλλει 

πλέον ο μισθωτής. Αποτέλεσμα του "κενού" αυτού είναι ο εκμεταλλευτής να καλείται 

να καταβάλλει για κάθε έτος, το ύψος του ποσοστού του αναλογικού μισθώματος, με 

βάση το μίσθωμα της τελευταίας σύμβασης μίσθωσης του λατομείου με εκμισθωτή 

τον Δήμο, και επί πλέον το ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α. στην 

περιοχή των οποίων λειτουργεί το λατομείο. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 2.α του άρθρου 62 του νόμου 4512/2018, το ειδικό αυτό 

τέλος υπέρ των πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α., δεν καταβάλλουν οι εκμεταλλευτές λατομείων 

σε δημοτική έκταση.  

Ως συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι να παρατηρείται μια ανισότητα ως 

προς την αντιμετώπιση των μισθωτών, σε περίπτωσης αλλαγής του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος ενός λατομείου κατά την οποία υπεισέρχεται το δημόσιο στη θέση του 

εκμισθωτή του λατομείου. Τέλος, για τον λόγο αυτό παρατηρούνται χρόνια ζητήματα 

υπολογισμού και είσπραξης μισθωμάτων για το Δήμο ή το Δημόσιο, και μεγάλες 

καθυστερήσεις στην είσπραξη εσόδων.  

6) Σύμφωνα με το ισχύον πλέον νομοθετικό πλαίσιο (ν.  4512/2018 άρθρο 45.5 

και άρθρο 62, παράγραφος 2.α) σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ποσοτήτων για την 

τροφοδοσία εγκαταστάσεων του μισθωτή, η τιμή πώλησης για τον υπολογισμό του 

αναλογικού μισθώματος προσδιορίζεται μεταξύ άλλων  και από το «επιχειρηματικό 

κέρδος» του εκμεταλλευτή. Υπάρχει όμως αοριστία της έννοιας του 

«επιχειρηματικού κέρδους» που έχει τεθεί σε διάφορα σημεία του νόμου 4512/2018.  

Αποτέλεσμα αυτής της αοριστίας είναι, να υπάρχουν δυσκολίες στον 

υπολογισμό και τη βεβαίωση των μισθωμάτων και συνακόλουθες καθυστερήσεις στις 

σχετικές διαδικασίες βεβαίωσης των ποσών. Επίσης   παρατηρούνται διοικητικές και 

δικαστικές διενέξεις με τους μισθωτές εξαιτίας των ασαφειών στη διάταξη. 
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VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

Με το προϊσχύον του νόμου 4512/2018 νομικό καθεστώς για την 

εκμετάλλευση των λατομείων, δημιουργήθηκε ένα περίπλοκο και δαιδαλώδες νομικό 

πλαίσιο που περιελάμβανε διάσπαρτες διατάξεις σε περισσότερους από δέκα νόμους, 

Π.Δ., Υπουργικές Αποφάσεις, εγκυκλίους, Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους, κλπ, που προκαλούσαν σύγχυση απαιτώντας διαρκώς νέες ερμηνείες, 

με αποτέλεσμα αφενός μεν τη δυσκολία πρόσβασης των διοικούμενων στην τότε 

υφιστάμενη νομοθεσία και αφετέρου την εμπλοκή πολλών εγκρίσεων και πολλών 

ενδιάμεσων υπηρεσιών, οι οποίες δυστυχώς δεν λειτουργούν παράλληλα ώστε να 

συντέμνεται ο χρόνος εξυπηρέτησης του πολίτη και επί πρόσθετα να υφίσταται και 

μεγάλη "διάχυση" της ευθύνης. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμη η διαμόρφωση 

ενός νέου ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των εξορυκτικών 

επιχειρήσεων, που θα περικλείει τις διατάξεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες των 

λατομικών ορυκτών. 

Με τις διατάξεις του νέου νόμου επέρχονται σημαντικές μεταβολές, 

αναφορικά με τα λατομικά ορυκτά, συγκριτικά με την προϊσχύουσα νομοθεσία, η 

οποία καταργείται.   

Από την διερεύνηση των ερευνητικών αυτών ερωτημάτων και από τις 

απαντήσεις σε αυτά, προκύπτει ότι με τις διατάξεις του νέου νόμου εκσυγχρονίζεται 

και απλουστεύεται η σχετική νομοθεσία και επί πλέον οι σχετικές διατάξεις 

περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο κείμενο. Συγκεκριμένα επιτυγχάνεται η διαμόρφωση 

ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων, 

που εμπερικλείει τις διατάξεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες των λατομικών 

ορυκτών σε ενιαίο κείμενο και καταργεί αποσπασματικές διατάξεις της 

προϋφιστάμενης νομοθεσίας. Επίσης, μειώνει τη γραφειοκρατία και βελτιώνει την 

αποδοτικότητα της των πόρων της διοίκησης. Τέλος, ο εκσυγχρονισμός της 

υφιστάμενης λατομικής νομοθεσίας και η απλούστευση της διαδικασίας 

αδειοδότησης της διενέργειας των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης ενός 

λατομείου, της λειτουργίας των σχετικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

του, στοχεύουν σε ένα απλό, διαφανές, σαφές και με σταθερούς όρους πλαίσιο, ενώ 

μειώνονται και τα διοικητικά βάρη για τους εμπλεκομένους.  

Οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών επί 

δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων, υπόκεινται πλέον σε καθεστώς έγκρισης, με το 
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συμβόλαιο μίσθωσης να αποτελεί την έγκριση για την έναρξη των εργασιών, ενώ οι 

αντίστοιχες δραστηριότητες σε ιδιωτικές εκτάσεις υπόκεινται σε καθεστώς 

γνωστοποίησης, καταργούμενης περαιτέρω της άδειας εκμετάλλευσης. Επίσης για 

την εγκατάσταση εντός λατομείων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών, δεν απαιτείται πλέον η άδεια 

εγκατάστασης του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε, ενώ η λειτουργία των εγκαταστάσεων 

αυτών ξεκινά κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης. 

Λόγω του περιορισμού της γραφειοκρατικής διαδικασίας και των διοικητικών 

βαρών, που θα προκύψει από τη μείωση των αναγκαίων πράξεων της διοίκησης, 

συνεπάγεται ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων, διευκόλυνση των 

επενδύσεων, θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα  και καλύτερη αξιοποίηση 

των μεταλλευτικών και λατομικών πρώτων υλών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

των υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων.   

Επίσης αναμένεται: α)βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας των 

εργαζομένων και της προστασίας του περιβάλλοντος, λόγω αναβάθμισης των 

Επιθεωρήσεων Μεταλλείων και αυστηροποίησης του σχετικού πλαισίου διοικητικών 

κυρώσεων, β) ελαχιστοποίηση των παρανόμων εκμεταλλεύσεων, γ) μείωση των 

οικονομικών επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων, δ) ταχύτερη επίλυση των διαφορών 

στο σχεδιασμό χρήσης γης, ε) μετριασμός των αρνητικών περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων με την καθιέρωση της πλήρους διαφάνειας και επιπέδου 

πληροφόρησης του κοινού με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων δραστηριότητας των 

εξορυκτικών επιχειρήσεων από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ (Παρατηρητήριο 

μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων) και στ)ομαλή μετάβαση από το 

προϊσχύον στο νέο νομικό πλαίσιο. 

Στις διατάξεις του νέου νόμου 4512/22018 εντοπίζονται περιπτώσεις, όπου 

παρατηρούνται ασάφειες στη διαχείριση θεμάτων, αρνητικές εξελίξεις και 

αιφνιδιασμοί στον λατομικό κλάδο, καθώς και περιπτώσεις οι οποίες δεν επιλύθηκαν 

και ιδιαίτερα αυτές που εμπίπτουν στο μεταβατικό στάδιο, η αντιμετώπιση των 

οποίων θα έπρεπε να προβλέπεται και να καλύπτεται πλήρως στις μεταβατικές 

διατάξεις του νόμου. 
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VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ : ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΚΘΕΣΗ του Σχεδίου Νόμου 

«Λατομικός Κώδικας» 

Ημερίδα στη Δράμα  του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρων Μακεδονίας- 

Θράκης, με θέμα : Ο νέος λατομικός νόμος 

Προτάσεις και προβληματισμοί που κατατέθηκαν κατά την διάρκεια της 

διαβούλευσης του ν. 4512/2018 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας -Θράκης . «Προτάσεις για τον νέο 

λατομικό νόμο» 

Συνεδριάσεις (δύο) των λατόμων αδρανών υλικών Βορείου Ελλάδος με θέμα 

«Υποχρέωση  κατάθεσης Εγγυητικής επιστολής για την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος των λατομείων αδρανών υλικών εντός καθορισμένων λατομικών 

περιοχών, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος» 

Συνήγορος του Πολίτη Θέσεις & Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί του 

Σχεδίου Νόμου «Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις». 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
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Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αριθ. 1399/14.11.03 

Γνωμοδότηση 471/2007 Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ 

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αριθ. 181/2016 

Γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 76/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄) 

 

ΝΟΜΟΙ 

Ν.Δ. 4029/1959 (Α' 250) «Περί αργούντων μεταλλείων και τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικος και της Υπηρεσίας 

Μεταλλείων»  

Νόμος 669/1977 (Α'241) «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων»  

Νόμος 1428/1984 (Α'43) «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες 

διατάξεις» 

Νόμος 2115/1993 (Α'15) «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων 

του ν. 1428/1984 "Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις"» 

Νόμος 2702/1999 (Α'70) «Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 

Νόμος 2837/2000 (Α'178) «Ρυθμίσειςθεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» 

Νόμος 3335/2005 (Α'95) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών 

προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»  

Νόμος 3438/2006 (Α'33) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - 

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»   

Νόμος  3851/2010 (Α'85) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε 
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θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής» 

Νόμος 4001/2011 (Α'179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογοναθράκων 

και άλλες ρυθμίσεις»   

Νόμος 4203/2013 (Α'235) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

άλλες διατάξεις»  

Νόμος 4254/2014 (Α'85) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας 

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».  

Νόμος 4262/2014 (Α'114) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».  

Νόμος 4409/2016 (Α'136) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις».  

Νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ  5 Α΄/17.01.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και 

άλλες διατάξεις». Υ.Α. 19690/19-4-1995 (Β΄ 402) «Εκμίσθωση λατομείων αδρανών 

υλικών δήμων και κοινοτήτων» 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Υ.Α. 19690/19-4-1995 (Β΄ 402) «Εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών δήμων και 

κοινοτήτων» 

Κ.Υ.Α. Δ10/Φ68/οικ. 4437/1.3.2001 (Β'244) (κοινή απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Ανάπτυξης 

και Γεωργίας). 

Υ.Α. 2223/14.6.2011 (Β' 1227) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΣΕ 17848/93,  

ΣΕ 4726/95 

ΣΕ 1897/97 

ΣτΕ 3395/2001  

ΣτΕ 1986/2002  

ΣτΕ 2089/2004  

ΣΕ 3746/2004 

ΣτΕ 2763/2006  

ΣτΕ 3297/2007 


