
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ∆10/Φ68/6812/1993 
 
Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως 
λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως 
εγγυητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δηµοτικών, κοινοτικών ή 
ιδιωτικών λατοµικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ. 
(ΦΕΚ 221/Β/2-4-93)  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλευση λατοµείων αδρανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α) 
και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ.2 αυτού. 
β. Του άρθρου 57 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 284/Α). 
γ. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α). 
δ. Του Ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων 
του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, 
βιοτεχνών και λοιπών επαγελµατιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α) και ειδικότερα το 
άρθρο 27 αυτού. 
ε. Του Ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του 
Ν.1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 15/Α) και 
ειδικότερα τα άρθρα 3,4,6,8,9,10 και 20 αυτού. 
στ. Του Π.∆. 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 157/Α). 
ζ. Του Π.∆. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α). 
η. Της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών 
(Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε τον Ν. 1650/1986». 
θ. Της Κοινής Αποφάσεως Υ1943/9.12.92 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Θεόδωρο ∆αµιανό» (ΦΕΚ 727/Β). 
ι. Της αποφάσεως του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων µε αριθµό ΙΙ-
5/Φ6.1/ΟΙΚ.9469/28.6.84 «Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας 
εκµεταλεύσεως λατοµείου αδρανών υλικών» (ΦΕΚ 454/Β). 
ια. Του ισχύοντος κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 
931/Β/31.12.84). 
2. Την ανάγκη επανακαθορισµού των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση 
αδειών εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών σε δηµοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις 
καθώς και σε εκτάσεις Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, που ανέκυψε µετά την θέση 
σε ισχύ του Ν. 2115/1993, αποφασίζουµε: 
Καθορίζουµε τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλονται στον 
αρµόδιο κατά τόπο Νοµάρχη για την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών 
υλικών ή την τροποποίηση ή την παράταση της κατ’εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 1428/84 
και του Ν.2115/93, σε δηµοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις ή εκτάσεις Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου καθώς και την διαδικασία που ακολουθείται για την κατάθεση, 
ανανέωση ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις εγκεκριµένες ή τις θεωρηµένες, από τις αρµόδιες κατά την κείµενη 
νοµοθεσία Υπηρεσίες, µελέτες αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος σε κοινοτικούς, 
δηµοτικούς ή ιδιωτικούς λατοµικούς χώρους ή χώρους των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου, ως εξής: 



 
Άρθρο 1 

Άδειες εκµεταλλεύσεως λατοµείων εντός λατοµικών περιοχών 
 
1.Για την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών εντός λατοµικών 
περιοχών, απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών: 
α. Αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, στην οποία πρέπει να αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο 
του, η διεύθυνση κατοικίας του, η έκταση και η ακριβής περιγραφή των ορίων του λατοµικού 
χώρου για τον οποίο ζητείται η άδεια εκµεταλλεύσεως καθώς και ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, 
στην περιοχή των οποίων υπάγεται. 
β. Τοπογραφικού Σχεδιαγράµµατος υπό κλίµακα 1:5000 υπογεγραµµένου από τους έχοντες 
δικαίωµα υπογραφής επιστήµονες, που πρέπει να υποβληθεί σε 8 αντίγραφα νοµίµως 
χαρτοσηµασµένα. 
Στο σχεδιάγραµµα αυτό θα απεικονίζονται τα όρια του λατοµικού χώρου µε σηµεία, τα οποία 
θα προσδιορίζονται µε ορθογώνιες αζιµουθιακές συντεταγµένες εξαρτηµένες από το Εθνικό 
Τριγωνοµετρικό δίκτυο και ειδικότερα από το Κέντρο Φύλλο Επιτελικού Χάρτου (Κ.Φ.ΕΧ) 
υπό κλίµακα 1:100.000, στο οποίο βρίσκεται ο λατοµικός χώρος, το οποίο πρέπει να 
αναφέρεται µε τα στοιχεία του L και Μ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χάρτες υπό κλίµακα 
1:100.000, θα ορίζεται στο τοπογραφικό σχεδιάγραµµα το κέντρο της αζιµουθιακής 
προβολής µε τα στοιχεία του L και Μ. 
Στο ίδιο τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, εκτός του λατοµικού χώρου, πρέπει να απεικονίζονται 
τα όρια της λατοµικής περιοχής και τυχόν υπάρχοντα σε ακτίνα 1.000 µέτρων από την 
περίµετρο του λατοµικού χώρου άλλα λατοµεία, µεµονωµένα κτίσµατα, βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, αρχαία µνηµεία, δηµόσιοι δρόµοι, 
σιδηροδροµικές γραµµές, εναέριες γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεφώνου και άλλα 
δηµοσίας ωφελείας έργα. 
Τα ως άνω γεωδαιτικά και λοιπά στοιχεία αποτυπώσεως πρέπει να είναι απολύτως ακριβή, µε 
ποινή ακυρότητας της αιτήσεως. 
γ. Τίτλων ιδιοκτησίας, εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητη έκταση, που πρέπει να συνοδεύονται 
από το τριγωνοµετρικό τοπογραφικό συσχετιστικό σχεδιάγραµµα υπό κλίµακα 1:5000, 
εφαρµογής των τίτλων, υπογεγραµµένο από ∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ή 
Τοπογράφο Μηχανικό ή Συµβολαιογραφική πράξη µισθώσεως µε προσηρτηµένο το υπό 
στοιχείο Β ως άνω τοπογραφικό σχεδιάγραµµα. 
δ. Αντιγράφου τεχνικής µελέτης εγκεκριµένης από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν. 
1428/84. 
ε. Αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 
69269/5387/24.10.90, µε το συνοδεύον αυτήν αντίγραφο της µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για την εκµετάλευση του αιτούµενου χώρου. 
στ. Αποφάσεως περί εγκρίσεως επεµβάσεως κατ’εφαρµογή της παρ.2 του άρθρου 57 του 
Ν.998/79, εφόσον ο λατοµικός χώρος ή τµήµα του είναι δάσος ή δασική έκταση. 
2. Για την παράταση της αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών εντός 
λατοµικών περιοχών κατ’εφαρµογή των άρθρων 6 και 9 παρ.2 του Ν. 1428/84, απαιτείται η 
υποβολή των εξής δικαιολογητικών: 
α. Αιτήσεως συντεταγµένης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α της παρ.1 του 
παρόντος άρθρου. 
β. Αντιγράφου τεχνικής µελέτης θεωρηµένης από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, η οποία θα αναφέρεται στην πενταετή συνέχιση 
της εκµεταλλεύσεως του λατοµικού χώρου. 
γ. Αποφάσεως παρατάσεως των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων ή επεµβάσεως που 
προβλέπονται στην παρ.1. 
 

Άρθρο 2 
Ίδρυση νέων λατοµείων εκτός λατοµικής περιοχής 



 
1.Για την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών γενικά της παρ.2 
του άρθρου 8 του Ν. 2115/93 και ειδικότερα της περιπτώσεως α, απαιτείται η υποβολή: 
α. Αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1. 
β. Αποσπάσµατος επιτελικού χάρτου υπό κλίµακα 1:50.000 που πρέπει να υποβληθεί σε 8 
αντίγραφα και στο οποίο πρέπει να σηµειωθεί ο λατοµικός χώρος και τα όρια των τυχόν 
υπαρχόντων σε ακτίνα πέντε χιλιοµέτρων από την περίµετρο του λατοµικού χώρου, 
κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και προστατευοµένων ζωνών, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
2. Για την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείου αδρανών υλικών της περιπτώσεως β 
της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2115/93 απαιτείται, πέραν των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, η υποβολή ειδικής εκθέσεως του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών περί της καταλληλότητας του πετρώµατος του 
απαντωµένου στον αιτούµενο λατοµικό χώρο για την συγκεκριµένη ειδική χρήση.Προς 
απόκτηση της εκθέσεως αυτής ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο ΙΓΜΕ που 
συνοδεύεται από το υπό στοιχείο β σχεδιάγραµµα της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσης. Η 
δαπάνη εκτελέσεως των απαιτούµενων για την εκπόνηση της εν λόγω εκθέσεως εργασιών 
ανήκει στην κατηγορία δαπανών για εργασίες του ΙΓΜΕ υπέρ των τρίτων και βαρύνει τον 
ενδιαφερόµενο. 
Εφόσον η έκδοση της αδείας ζητείται από τσιµεντοβιοµηχανία, απαιτείται η υποβολή και της 
αδείας λειτουργίας του εργοστασίου. 
Εάν η έκδοση της αδείας ζητείται από ασβεστοποιία ή συνεταιρισµό ασβεστοποιών, 
απαιτείται, πέραν των προβλεπόµενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου 
στοιχείων η υποβολή και των εξής συµπληρωµατικών στοιχείων: 
α. Καταστατικού του συνεταιρισµού ασβεστοποιών. 
β. Αδείας λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ασβέστου ή αδειών των εργοστασίων των 
µελών του συνεταιρισµού. 
γ. Ειδικής εκθέσεως στην οποία θα τεκµηριώνονται: 
i.Η ποσότητα του πετρώµατος που απαιτείται ετησίως για την τροφοδοσία του εργοστασίου ή 
των εργοστασίων, προκειµένου, προκειµένου για συνεταιρισµό. 
ii. Η αδυναµία καλύψεως των ανωτέρω αναγκών (ποιοτικά και ποσοτικά) από τις λατοµικές 
περιοχές ή τα λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής. 
3.Για την έκδοση αδείας εκµεταλλεύσεως των λατοµείων της περιπτώσεως γ της παρ.2 του 
άρθρου 8 του Ν.2115/93 απαιτείται, πέραν των αναφερόµενων στην παρ.1 του παρόντος 
άρθρου, η υποβολή των εξής συµπληρωµατικών στοιχείων: 
α. Εγγράφου της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων, µε το οποίο χαρακτηρίζεται το ανατεθέν δηµόσιο έργο εθνικό ή 
διανοµαρχιακό ή ειδικό. 
β. Αντιγράφου συµβάσεως εκτελέσεως του ως άνω δηµοσίου έργου. 
4. Για την παράταση αδειών εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών της παρ.2 του 
άρθρου 8 του Ν.2115/93 απαιτείται η υποβολή: 
α. Αιτήσεως µετά των δικαιολογητικών της παρ. 2του άρθρου 1 της παρούσης. 
β. Του υπό στοιχείο β τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος υπό κλίµακα 1:5000, της παρ.1 του 
άρθρου 1 της παρούσης. 
γ. Του υπό στοιχείο β αποσπάσµατος χάρτου υπό κλίµακα 1:50000 της παρ.1 του παρόντος 
άρθρου. 
δ. Αντιγράφου αποφάσεως παρατάσεως των αδειών λειτουργίας που αναφέρονται στο 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.2 του παρόντος άρθρου προκειµένου για λατοµεία που 
εξυπηρετούν τσιµεντοβιοµηχανίες ή ασβεστοποιίες. 
ε. Αντιγράφου παρατάσεως της υπό στοιχείο β συµβάσεως της παρ.3 του παρόντος άρθρου 
προκειµένου για λατοµεία της περιπτώσεως γ της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 2115/93. 
 

Άρθρο 3 
Άδειες εκµεταλλεύσεως παλαιών λατοµείων εκτός λατοµικών περιοχών. 

 



1. Για την έγκριση επεκτάσεων της εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών της παρ.2 
του άρθρου 20 του Ν.2115/93 σε οµόρους χώρους ή για την χορήγηση αδείας 
εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών της παρ.4 του ιδίου άρθρου, απαιτείται η 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσης αποφάσεως. 
2. Για την παράταση των αδειών εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών των 
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93 απαιτείται η υποβολή των εξής 
στοιχείων: 
α.Αιτήσεις µετά των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της 
παρούσης αποφάσεως. 
β. Του υπό στοιχείο β τριγωνοµετρικού τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος υπό κλίµακα 1:5000 
της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης αποφάσεως. 
 

Άρθρο 4 
Παράταση λειτουργίας λατοµείων εκτός λατοµικής περιοχής. 

 
Προκειµένου λατοµεία κείµενα εκτός λατοµικής περιοχής να τύχουν της τριετούς 
παρατάσεως που προβλέπονται από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 
2115/93, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν στον αρµόδιο Νοµάρχη, ένα µήνα πρίν 
από την λήξη της διετίας του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Την υπό στοιχείο α αίτηση της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσης. 
2. Αντίγραφο εγκεκριµένης από τα Υπουργεία α) Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων και β) Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ειδικής µελέτης που θα υπογράφεται 
από διπλωµατούχο Μηχανικό Μεταλλείων και πτυχιούχο ∆ασολόγο και η οποία πρέπει να 
περιέχει:  
α. Τα στοιχεία των εδαφίων α,β,γ,ε,στ,η,θ,ι,ια,ιβ,ιγ,ιγ.α,ιγ.β, της παρ.1 της αποφάσεως του 
Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων µε αριθµό ΙΙ-5/Φ6.1/9468/28.6.84 «Καθορισµός 
των προδιαγραφών για την σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης του άρθρου 9 παρ.4 του Ν. 
1428/84 (ΦΕΚ 43/Α/11.4.84) και της διαδικασίας για την έγκριση της (ΦΕΚ 466/Β). 
β. Τα στοιχεία των παραγράφων 1,2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4 του κεφαλαίου iv και των 
παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 7 του κεφαλαίου v του β’µέρους της αποφάσεως των Υπουργών 
Συντονισµού, Γεωργίας και Βιοµηχανίας και Ενέργειας µε αριθ. 183037/5115/19.8.80 «περί 
επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος» 
(άρθρο 45 παρ.5 του Ν.998/79-ΦΕΚ 820/Β). 
 

Άρθρο 5 
Κατάθεση, κατάπτωση, ανανέωση εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης λατοµείων εκτός 

λατοµικών περιοχών. 
 
1. Πριν από την χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείου αδρανών υλικών 
κατ’εφαρµογήν της παρ.2 του άρθρου 8 ή της παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2115/93 ή πριν από 
την τροποποίηση αδείας κατ’εφαρµογή της παρ.1 του άρθρου 20 ή πριν από την παράταση 
της αδείας κατ’εφαρµογή των άρθρων 6 και 9 για τα λατοµεία του άρθρου 8 ή για τα 
λατοµεία των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 20 του ίδιου Νόµου, απαιτείται η κατάθεση 
από τον ενδιαφερόµενο υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισµένης Τραπέζης ποσού ίσου µε το αναφερόµενο κόστος αποκαταστάσεως που 
προκύπτει από την µελέτη που συνοδεύει την απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων 
που εκδίδεται κατ’εφαρµογή της Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 678/Β). 
Για την κατάθεση της εγγυητικής αυτής επιστολής καλείται µε ειδική πρόσκληση του 
Νοµάρχη ο ενδιαφερόµενος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ικανοποιήσεως του 
υποβληθέντος κατά τα ως άνω σχετικού αιτήµατος του. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι 
πενταετούς διάρκειας. 
2. Την ίδια ως άνω εγγυητική επιστολή υποχρεούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι 
κατόπιν ειδικής προσκλήσεως του Νοµάρχου, πριν από τη χορήγηση της τριετούς 
παρατάσεως που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 20. Το ποσό που 



θα καλύπτει η εγγυητική επιστολή αυτή πρέπει να είναι ίσο µε το ποσό που αναφέρεται στην 
εγκεκριµένη µελέτη του άρθρο 4 της παρούσης για το κόστος αποκαταστάσεως. 
3. Ένα µήνα πριν από την λήξη της, η ως άνω εγγυητική επιστολή για τα λατοµεία της 
παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 2115/93, θα αντικαθίσταται κάθε φορά από άλλη επίσης 
πενταετούς ισχύος αλλά ποσού προσηυξηµένου κατά 40% από την προηγούµενη. Σε 
περίπτωση µη εµπρόθεσµου καταθέσεως της νέας η παλαιάς εγγυητική επιστολή θα 
καταπίπτει µε απόφαση του Νοµάρχου που επιδίδεται στον ενδιαφερόµενο υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, το δε αντίστοιχο ποσό θα διατίθεται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Γεωργίας κατά τα αναφερόµενα στην παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.2115/93. 
4. Σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατ’εφαρµογή του άρθρου 15 του Ν. 
1428/84, όπως τούτο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 2115/93, για παράβαση της 
αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων ή υποβολής σχετικής προτάσεως από το 
αρµόδιο ∆ασαρχείο ή τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή 
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου µε την διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. 
5. Μετά την κατάπτωση, για οποιοδήποτε λόγο, της εγγυητικής επιστολής, καλείται ο 
ενδιαφερόµενος από τον Νοµάρχη για την κατάθεση νέας, εφόσον δεν τίθεται θέµα 
εφαρµογής του άρθρου 11 του Ν. 1428/84. 
6.Στις χορηγούµενες από τον Νοµάρχη άδειες ή παρατάσεις των παραγράφων 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου πρέπει να τίθεται όρος ότι ο ενδιαφερόµενος οφείλει να καταθέσει ένα 
µήνα προ της λήξεως της ή µετά την τυχόν κατάπτωσή της, νέα εγγυητική επιστολή, άλλως η 
άδεια εκµεταλεύσεως ή τριετής παράτασή της παύουν ισχύουσες. 
 

Άρθρο 6 
Καταργούµενες διατάξεις 

 
Από την έναρξη της παρούσης αποφάσεως καταργείται η ισχύς της αποφάσεως του 
Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων µε αριθµό ΙΙ-5/Φ6.1/ΟΙΚ.9469/28.6.84 
«Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών 
υλικών (ΦΕΚ 454/Β). 
 

Άρθρο 7 
Αντιµετώπιση δαπάνης 

 
Από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 
 

Άρθρο 8 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από της 
δηµοσιεύσεως της. 
 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 1993 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ 

 


