ΝΟΜΟΣ: Αριθµ. 669/77
Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων
(ΦΕΚ 241/Α/1-9-77)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηφισόµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Γενικαί διατάξεις
Άρθρον 1.
1. Λατοµικά ορυκτά ονοµάζονται τα ορυκτά τα οποία δεν είναι µεταλλεύµατα ή
µεταλλευτικά ορυκτά κατά τας διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικος.
Λατοµεία είναι τόποι από τους οποίους εξορύσσονται τα λατοµικά ορυκτά.
2. Τα λατοµικά ορυκτά διακρίνονται, διά την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµον
εις τας κάτωθι κατηγορίας:
α) Βιοµηχανικά Ορυκτά
β) Μάρµαρα και
γ) αδρανή υλικά. Επί των τελευταίων τούτων ισχύουν αι διατάξεις του Νόµου 386/1976
«περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών και απαγορεύσεως εκµεταλλεύσεως
λατοµείων µαρµάρων εις περιοχήν του Πεντελικού όρους», ως αύται συµπληρούνται υπό των
διατάξεων του παρόντος Νόµου.
Άρθρον 2.
1. Εις την κατηγορίαν των βιοµηχανικών ορυκτών υπάγονται πάντα τα λατοµικά
ορυκτά εκτός των κατηγοριών των µαρµάρων και των αδρανών υλικών. Τοιαύτα είναι ιδία ο
καολίνης, ο µπεντονίτης, η κιµωλία, ο γύψος, ο περλίτης, η κίσσηρις, η θηραϊκή γη, ο
χαλαζίας, η χαλαζιακή άµµος, αι άργιλλοι και αι µάργαι πλινθοποιΐας, κεραµοποιΐας,
σιµεντοβιοµηχανίας, ως και εν γένει τα αργιλλικά και µαργαϊκά πετρώµατα τα
χρησιµοποιούµενα εις την σιµεντοβοµηχανίαν.
2. Εις την κατηγορίαν των µαρµάρων υπάγονται διάφορα πετρώµατα ποικίλων χρωµάτων,
εξορυσσόµενα εις όγκους, επιδεκτικά κοπής, λειάνσεως και στιλβώσεως, ως και ο πορόλιθος
και το αλάβαστρον και ο όνυξ.
3. Εις την κατηγορίαν των αδρανών υλικών υπάγονται τα οριζόµενα υπό του άρθρου 1 του
Νόµου 386/1976.
4. Επί πάσης αµφιβολίας ή αµφισβητήσεως περί του εις ποίαν κατηγορίαν υπάγεται
λατοµικόν ορυκτόν, αποφαίνεται ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Ενεργείας, µετά σύµφωνον
γνώµην του Συµβουλίου Μεταλλείων, εκδιδοµένην µετά γνωµοδότησιν του Ινστιτούτου
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).
Άρθρον 3.
1. Το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως των λατοµικών εν γένει ορυκτών ανήκει εις τον ιδιοκτήτην
του εδάφους, εις το οποίον ευρίσκονται ταύτα ή εις εκείνον προς τον οποίον παρεχώρησεν
ούτος το δικαίωµά του.
2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπον παραχώρησις υπό του ιδιοκτήτου παντός δικαιώµατός του
αποδεικνύεται µόνον διά συµβολαιογραφικού εγγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Άδεια εκµεταλλεύσεως
Άρθροv 4.
Η εκµετάλλευσις των λατοµείων, βιοµηχανικών ορυκτών κα µαρµάρων καθ’ άπασαν την
χώραν, επιτρέπεται µόνον κατόπιν αδείας εκµεταλλεύσεως χορηγουµένης δι’ αποφάσεως του
Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, τη αιτήσει του έχοντος το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως
του λατοµείου.
∆ι’ αποφάσεων του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας δηµοσιευοµένων δια της
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να µεταβιβάζεται η αρµοδιότης χορηγήσεως αδείας
εκµεταλλεύσεως λατοµείων ωρισµένων βιοµηχανικών ορυκτών εις τους κατά τόπον
αρµοδίους Νοµάρχας.
2. ∆εν χορηγείται άδεια εκµεταλλεύσεως λατοµείου βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων,
εφ’ όσον εκ της εκµεταλλεύσεως τούτων θέλουσι δηµιουργηθή: α) κίνδυνοι της ζωής ή
βλάβη της υγείας των περιοίκων, β) βλάβαι εις αρχαιολογικά ή ιστορικά µνηµεία και εις
τουριστικάς εγκαταστάσεις και γ) βλάβαι εις δηµοσίας ωφελείας έργα.
∆εν χορηγείται άδεια εκµεταλλεύσεως εντός χώρων χαρακτηρισθέντων βάσει των κειµένων
διατάξεων ως αρχαιολογικών τοιούτων. Επίσης δεν χορηγείται άδεια εκµεταλλεύσεως εις
περιοχάς χαρακτηρισθείσας κατ’ εφαρµογήν των κειµένων διατάξεων ως ιδιαιτέρου
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους, εφ’ όσον εκ της εκµεταλλεύσεως θέλουν
προξενηθή βλάβαι αι οποίαι δεν θα ήτο δυνατόν να αποκατασταθούν ικανοποιητικώς,
εκτιµωµένης προς τούτο και της οικονοµικής, δια την Εθνικήν Οικονοµίαν, σηµασίας ην
κέκτηται το εξορυχθησόµενον ορυκτόν.
Περί των ανωτέρω λόγων γνωµοδοτούν ητιολογηµένως αι αρµόδιοι κατά τόπον
περιφερειακαί υπηρεσίαι, εντός δύο µηνών από της υπό του Νοµάρχου διαβιβάσεως εις τας
υπηρεσίας ταύτας των υπό του εποµένου άρθρου προβλεποµένων δικαιολογητικών. Εάν,
τυχόν παρέλθη άπρακτος η ως άνω προβλεποµένη προθεσµία θεωρείται ότι δεν υφίστανται
απαγορευτικοί λόγοι δια την χoρήγησιν της αδείας εκµεταλλεύσεως.
Προκείµενου περί δασικών εκτάσεων η άδεια εκµεταλλεύσεως λατοµείου βιοµηχανικών
ορυκτών και µαρµάρων χορηγείται µετά γνώµης και της δασικής υπηρεσίας
3. Η υπό της παρ. 1 του παρόντος άδεια εκµεταλλεύσεως χορηγείται δια µεν τα λατοµεία
βιοµηχανικών ορυκτών δι’ ωρισµένην ενιαίαν έκτασιν µη υποκεκειµένην εις περιορισµόν
µεγέθους, δια δε τα λατοµεία µαρµάρων δι’ έκτασιν επίσης ενιαίαν µεγίστην µεν 100.000 µ2
ελαχίστην δε 20.000 µ2.
Μικροτέρα έκτασις της κατά τα άνω ελαχίστης είναι επιτρεπτή:
α) εφ’ όσον αύτη δικαιολογείται εκ των ειδικών κοιτασµατολογικών συνθηκών της λατοµικής
εκτάσεως,
β)εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης της λατοµικής εκτάσεως στερείται ετέρας συνεχόµενης τοιαύτης, τα
δε κοιτασµατολογικά δεδοµένα επιτρέπουν την εκµετάλλευσιν ταύτης και
γ) εφ’ όσον ή µικροτέρα αύτη έκτασις προήλθε συνεπεία περικοπής χώρου της µείζονος
εκτάσεως, δια λόγους δηµοσίας ωφελείας.
Αι υπό στοιχείαι α και β περιπτώσεις διαπιστούνται υπό του αρµοδίου Επιθεωρητού
Μεταλλείων.
Άρθρον 5.
1. ∆ια την απόκτησιν της υπό του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου προβλεποµένης αδείας, ο
έχων το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως του λατοµείου οφείλει όπως υποβάλη εις τον Nοµάρχην,
εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το λατοµείον, τα κάτωθι:
α) Σχετικήν αίτησιν εις διπλούν, απευθυνοµένην εις τον Υπουργόν Βιοµηχανίας και
Ενεργείας.
β) Τοπογραφικόν διάγραµµα εις εξαπλούν, δεόντως χαρτοσηµασµένον υπό κλίµακα 1:5.000,
εις το οποίον θα εµφαίνωνται τα όρια της λατοµικής εκτάσεως, προσδιοριζόµενα δι’

ορθογωνίων αζιµουθιακών συντεταγµένων εξηρτηµένων εκ του Εθνικού τριγωνοµετρικού
δικτύου και ειδικώτερον εν αυτώ θα ορίζεται το κέντρον φύλλου χάρτου υπό κλίµακα
1:100.000 εντός του οποίου χάρτου εµπίπτει ο λατοµικός χώρος, δια των στοιχείων του,
ήτοι δια του κέντρου του L= γεωγραφικόν πλάτος Μ= γεωγραφικόν µήκος από Αθηνών. Εις
περίπτωσιν καθ’ ην δεν υφίστανται χάρται κλίµακος 1:100.000 θα ορίζεται εν τω διαγράµµατι
το κέντρον της αζιµουθιακής προβολής δια των στοιχείων του, ήτοι L= γεωγραφικόν πλάτος
Μ=γεωγραφικόν µήκος από Αθηνών.
Μετά του ως άνω τοπογραφικού διαγράµµατος δέον να συνυποβάλλεται και απλούν
σχεδιάγραµµα, εις ο θα αποτυπούνται στοιχεία της ευρυτέρας του λατοµείου περιοχής και εις
απόστασιν τουλάχιστον πεντακοσίων µέτρων πέριξ αυτού, ήτοι υφιστάµενα µεµονωµένα
κτίσµατα, βιοµηχανικαί εγκαταστάσεις, δασικαί εκτάσεις, τουριστικαί εγκαταστάσεις,
αρχαιολογικά µνηµεία, δηµόσιοι οδοί, σιδηροδροµικαί γραµµαί, εναέριοι γραµµαί
ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεφώνου, τυχόν λατοµεία εν ενεργεία και άλλα δηµοσίας
ωφελείας έργα.
Τα ως άνω διαγράµµατα θα είναι συντεταγµένα και υπογεγραµµένα υπό των εχόντων το προς
τούτο δικαίωµα επιστηµόνων µηχανικών, τα δε γεωδαιτικά και λοιπά στοιχεία αποτυπώσεως
δέον, επί ποινή ακυρότητος της αιτήσεως, να είναι ακριβή.
γ) Οικονοµοτεχνικήν µελέτην εις διπλούν, επαρκή και ακριβή και κατά τα ειδικώτερον
διαλαµβανόµενα εις το άρθρον 6 του παρόντος Νόµου.
Τα υπό στοιχεία γ΄ και δ΄ της µελέτης του άρθρου 6 καταρτίζονται υπό µηχανικού
µεταλλείων και υπογράφονται υπό τούτου.
Τα υπό τα στοιχεία α΄ και β΄ καταρτίζονται υπό του αυτού µηχανικού µεταλλείων ως και ενός
γεωλόγου και υπογράφονται υπό αµφοτέρων.
δ) Μελέτην, εις διπλούν, δια της οποίας θα προτείνονται µέτρα δια την κατά το δυνατόν
µείωσιν, βάσει των τεχνικών δυνατοτήτων, των εκ των ερευνών και της εκµεταλλεύσεως της
λατοµικής εκτάσεως προξενηθησοµένων αλλαγών των βασικών χαρακτηριστικών του
περιβάλλοντος, ως και µέτρα δια την αποκατάστασιν, κατά το δυνατόν, των κατά την
διάρκειαν των κατά τα άνω ερευνών και εκµεταλλεύσεως προξενηθησοµένων ουσιωδών
αλλαγών των βασικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. Εν τη µελέτη ταύτη ρητώς θ’
αναφέρεται ότι τα προτεινόµενα µέτρα εις εκατέραν των ως άνω περιπτώσεων, θα
λαµβάνονται κατά την διάρκειαν των ερευνών και της εκµεταλλεύσεως.
2. Προκειµένου περί λατοµείων αργίλλων και µαργών πλινθοποιΐας και κεραµοποιΐας η υπό
του προηγουµένου άρθρου προβλεποµένη άδεια εκµεταλλεύσεως χορηγείται υπό του
αρµοδίου Νοµάρχου κατόπιν αιτήσεως του έχοντος το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως,
συνοδευοµένη υφ’ απλού σχεδιαγράµµατος.
Άρθρον 6
1. Η οικονοµοτεχνική µελέτη, περί ης το άρθρον 5 του παρόντος Νόµου, ειδικώτερον δέον να
διαλαµβάνη:
Α) Προκειµένου περί χορηγήσεως άδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων βιοµηχανικών
ορυκτών:
α) Γεωλογικήν και κοιτασµατολογικήν µελέτην της υπό εκµετάλλευσιν λατοµικής εκτάσεως
συνοδευοµένη µετά των πιθανών γεωλογικών τοµών, επί τη βάσει των τυχόν γενοµένων
ερευνών.
β) Περιγραφήν του είδους και του µεγέθους του ανευρεθέντος κοιτάσµατος ως και των τυχόν
υπολογισθέντων αποθεµάτων.
γ) Προµελέτην περί της µεθόδου και του προγράµµατος εκµεταλλεύσεως και των πιθανών
οικονοµικών δυνατοτήτων ταύτης επί τη βάσει του προβλεποµένου κόστους παραγωγής και
των τιµών πωλήσεως.
δ) Τας προγραµµατιζόµενες κτιριακάς και µηχανολογικάς εγκαταστάσεις.
Β) Προκειµένου περί χορηγήσεως αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων µαρµάρων:
α) Γεωολογικήν µελέτην της υπό εκµετάλλευσιν µαρµαροφόρου εκτάσεως, συνοδευοµένην
µετά των πιθανών γεωλογικών τοµών.
β) Στοιχεία επί του είδους και της ποιότητος των ανευρεθέντων µαρµάρων.

γ) Προµελέτην επί των πιθανών οικοδοµικών δυνατοτήτων της εκµεταλλεύσεως και
δ) τας προγραµµατιζοµένας κτιριακάς και µηχανολογικάς εγκαταστάσεις.
Άρθρον 7.
1. Ο Νοµάρχης εις ον υπεβλήθησαν τα κατά το άρθρον 5 του παρόντος Νόµου αίτησις και
στοιχεία, διατηρεί παρ’ αυτώ ανά εν εξ αυτών και διαβιβάζει τα λοιπά εις την Γενικήν ∆/νσιν
Μεταλλείων του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας, το βραδύτερον εντός προθεσµίας
τριών µηνών από της υποβολής αυτώ, των κατά τα άνω, αιτήσεως και στοιχείων, µετά των
γνωµοδοτήσεων των αρµοδίων υπηρεσιών και των απόψεών του, περί της σκοπιµότητας της
λειτουργίας του συγκεκριµένου λατοµείου και ιδία της συµβολής τούτου εις την οικονοµικήν
ανάπτυξιν της περιοχής, παρέχων άµα και γενικωτέρας πληροφορίας, περί των τυχών
δυσµενών επιπτώσεων, αίτινες ήθελον προξενηθή εκ της λειτουργίας του λατοµείου τούτου
εις τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος εις αρχαιολογικά µνηµεία, τουριστικάς
εγκαταστάσεις ή άλλα δηµοσίας ωφελείας έργα.
2. Η Γενική ∆/νσις Μεταλλείων µετ’ έλεγχον και εκτίµησιν απάντων των, κατά την
προηγουµένην παράγραφον διαβιβασθέντων αυτή στοιχείων, εισηγείται εις τον Υπουργόν
Βιοµηχανίας και Ενεργείας την χορήγησιν ή µη της αιτηθείσης αδείας. Εις την έγγραφον
εισήγησιν περί χορηγήσεως της αιτηθείσης αδείας δέον να διαλαµβάνωνται: α) οι όροι
ερεύνης και εκµεταλλεύσεως του λατοµείου, β) γενικά µέτρα προστασίας των
χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος και αποκαταστάσεως κατά το δυνατόν, των
κατά την διάρκειαν των ερευνών και εκµεταλλεύσεως προξενουµένων αλλοιώσεων τούτων,
γ) η διάρκεια της ισχύος της αδείας εκµεταλλεύσεως, ήτις δεν δύναται να είναι ελάσσων της
δεκαπενταετίας, ουδέ µείζων της εικοσιπενταετίας και δ) η προθεσµία ενάρξεως της
εξορύξεως, ήτις δεν δύναται να είναι µείζων του έτους από της χορηγήσεως της αδείας.
Επί απορριπτικής εισηγήσεως, δέον να διαλαµβάνωνται εν αυτή οι λόγοι, δι’ ους δεν
ενδείκνυται η χορήγησις της αιτηθείσης αδείας εκµεταλλεύσεως.
3. Ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Ενεργείας εγκρίνων την, κατά την προηγουµένην
παράγραφον, εισήγησιν, εκδίδει σχετικήν απόφασιν περί χορηγήσεως ή µη αδείας
εκµεταλλεύσεως, το βραδύτερον εντός τεσσάρων µηνών από της υποβολής υπό του
Νοµάρχου εις την Γενικήν ∆ιεύθυνσιν Μεταλλείων του σχετικού φακέλλου. Η περί µη
χορηγήσεως αδείας εκµεταλλεύσεως απόφασις του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας
δέον να είναι ητιολογηµένη.
Εις περίπτωσιν µη αποδοχής της εισηγήσεως, ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Ενεργείας
αποφασίζει µετά γνώµην του Συµβουλίου Μεταλλείων.
4. Η κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων χορηγουµένη άδεια
εκµεταλλεύσεως ισχύει και δια τον προς ον ο δικαιούχος ταύτης ήθελε παραχωρήσει ή
εισφέρει το δικαίωµά του εκµεταλλεύσεως του λατοµείου. Εις την περίπτωσιν ταύτην ούτος
υποχρεούται να γνωστοποιήση την τοιαύτην παραχώρησιν ή εισφοράν εις τον αρµόδιον
Επιθεωρητήν Μεταλλείων, εν µη γνωστοποιήσει δε θεωρείται υπεύθυνος δια πάσας τας υπό
του παρόντος Νόµου θεσπιζοµένας υποχρεώσεις και υπόκειται εις τας υπ’ αυτού
προβλεποµένας κυρώσεις.
Εάν ο επ’ ονόµατι του οποίου εξεδόθη η άδεια εκµεταλλεύσεως ήθελε παραιτηθή ταύτης
µετά την παραχώρησιν ή εισφοράν του δικαιώµατός του εκµεταλλεύσεως του λατοµείου, η εξ
ης παραίτησις άδεια ισχύει αυτοδικαίως και άνευ ουδεµιάς άλλης διαδικασίας διά τον
εκµεταλλευόµενον το λατοµείον, ο οποίος και θα είναι υπεύθυνος δια πάσας τας υπό του
παρόντος νόµου θεσπιζοµένας υποχρεώσεις.
5. Άδεια εκµεταλλεύσεως χορηγηθείσα επ’ ονόµατι του προς ον ο ιδιοκτήτης του εδάφους
παραχώρησε το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως παύει ισχύουσα επί τη καθ’ οιονδήποτε τρόπον
λήξει ή λύσει της σχέσεως παραχωρήσεως.
6. Η διάρκεια της ισχύος της χορηγηθείσης αδείας εκµεταλλεύσεως δύναται, να παρατείνηται
επί µίαν εισέτι δεκαπενταετίαν.
Το περί παρατάσεως αίτηµα δέον να υποβάλλεται εις τον κατά τα άνω Νοµάρχην δύο
τουλάχιστον έτη προ της λήξεως της ισχύος της προηγουµένης αδείας.

Ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Ενεργείας αποφαίνεται, µετά γνώµην του Συµβουλίου
Μεταλλείων, επί της αιτηθείσης παρατάσεως εντός εξ µηνών από της διαβιβάσεως υπό του
Νοµάρχου εις την Γενικήν ∆ιεύθυνσιν Μεταλλείων της σχετικής αιτήσεως µετά των λοιπών
δικαιολογητικών.
Άρθρον 8.
1. Ο προς ον έχορηγήθη η υπό του παρόντος Nόµου προβλεποµένη άδεια εκµεταλλεύσεως ή
ο προς ον ούτος παρεχώρησεν ή εισέφερε το δικαίωµά του υποχρεούται να γνωστοποιήση
εγγράφως εις τον αρµόδιον Επιθεωρητήν Μεταλλείων, εντός της ταχθείσης αυτώ προθεσµίας,
την έναρξιν της εξορύξεως.
2. Η πάροδος απράκτου της ταχθείσης προθεσµίας δια την έναρξιν της εξορύξεως
συνεπάγεται την ανάκλισιν της αδείας, εκτός εάν τη αιτήσει του δικαιούχου ταύτης ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Ενεργείας ήθελε θεωρήσει δεδικαιολογηµένην την µη έναρξιν της
εξορύξεως. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Ενεργείας δι’
αποφάσεώς του παρατείνει την ταχθείσα προθεσµίαν, το πολύ, µέχρι δώδεκα µήνας.
3. ∆ι’ αποφάσεων του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, µετά γνωµοδότησιν του ΙΓΜΕ
και γνώµην του Συµβουλίου Μεταλλείων, δύνανται τη αιτήσει των ενδιαφεροµένων, να
καθορίζωνται µέχρι τρία λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων, εφ’ ων
εχορηγήθησαν άδειαι εκµεταλλεύσεως, ως αποθεµατικά.
∆ια τον καθορισµόν λατοµείων ως αποθεµατικών λαµβάνεται υπ’ όψιν η ύπαρξις ή η
δηµιουργία βιοµηχανικής µονάδος η οποία θα χρησιµοποιή τα ορυκτά ως πρώτην ύλην, αι
ανάγκαι τροφοδοσίας της βιοµηχανικής µονάδος, η σπουδαιότης ταύτης ως και αι θέσεις των
λατοµείων, τα οποία δύνανται να ευρίσκωνται εις µη συνεχοµένους χώρους, εις την περιοχήν
του αυτού ή οµόρου Νοµού.
Άρθρον 9.
Η άδεια εκµεταλλεύσεως επέχει και θέσιν αδείας σκοπιµότητος, δια την εντός του χώρου του
λατοµείου χρησµοποίησιν µηχανικών µέσων εξορύξεως και την ίδρυσιν βιοµηχανιών, προς
περαιτέρω επεξεργασίαν των βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων. ∆ια την εγκατάστασιν,
όµως, και λειτουργίαν µηχανηµάτων εις αµφοτέρας τας ως άνω περιπτώσεις, ως και διά την
ανέγερσιν κτισµάτων απαιτείται και άδεια χορηγουµένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 158,
159, 160 και 161 του Ν.∆. 210/1973 «περί Μεταλλευτικού Κώδικος», εφαρµοζοµένας εν
προκειµένω αναλόγως. Τοιαύτη άδεια δεν απαιτείται, προκειµένου περί φορητών
µηχανηµάτων.
Άρθρον 10.
1. Ερευνητικαί ή άλλαι εργασίαι αποσκοπούσαι εις την διαπίστωσιν της υπάρξεως
βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων διεξάγονται άνευ της υπό των διατάξεων του παρόντος
Νόµου, απαιτούµενης αδείας εκµεταλλεύσεως, εφ’ όσον δια την τοιαύτην έρευναν συναινεί ο
ιδιοκτήτης του εδάφους εφ’ ου ήθελον διεξαχθή αύται, της συναινέσεως αποδεικνυοµένης δι’
εγγράφου φέροντος βεβαίαν χρονολογίαν.
Εφ’ όσον ιδιοκτήτης της ερευνητέας εκτάσεως είναι το ∆ηµόσιον, την κατά τα άνω
συναίνεσιν παρέχει ο αρµόδιος Νοµάρχης.
2. Η έναρξις των, υπό της προηγουµένης παραγράφου, ερευνητικών εργασιών
γνωστοποιείται υπό του ενεργούντος ταύτας εις τον αρµόδιον Έφορον Αρχαιοτήτων και εις
τον αρµόδιον Επιθεωρητήν Μεταλλείων, όστις δύναται να απαγορεύση την διεξαγωγήν των,
εφ’ όσον ήθελε διαπιστώσει ότι δι’ αυτών προξενούνται βλάβαι εις αρχαιολογικά µνηµεία,
τουριστικάς εγκαταστάσεις ή άλλας δηµοσίας ωφελείας έργα, ή σοβαραί αλλοιώσεις των
χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος ή διενεργείται εκµετάλλευσις.
3. Αι ερευνητικαί εργασίαι περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος, δέον όπως περατωθούν
εντός ενός έτους από της συναινέσεως του ιδιοκτήτου.

Παράτασις των ερευνητικών εργασιών επί εν εισέτι έτος, επιτρέπεται τη εγκρίσει του
Επιθεωρητού Μεταλλείων, εφ΄ όσον κατά την κρίσιν τούτου αύται κατατείνουν εις την
πληρεστέραv διερεύνησιν του λατοµικού χώρου.
4. Η µη συµµόρφωσις του ενεργούντος τας ερεύνας, προς τα, υπό των προηγουµένων
παραγράφων οριζόµενα, συνεπάγεται την επιβολήν των, κατά το άρθρον 458 του Ποινικού
Κώδικος, ποινών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Εποπτεία και έλεγχος εκµεταλλεύσεως λατοµείων
Άρθρον 11.
Ο εκµεταλλευόµενος λατοµείον βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων και αδρανών υλικών
άνευ της υπό των διατάξεων του παρόντος Νόµου απαιτουµένης αδείας εκµεταλλεύσεως,
τιµωρείται δια φυλακίσεως και χρηµατικής ποινής.
Άρθρον 12.
Η εκµετάλλευσις λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων τελεί υπό την εποπτείαν
του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας.
2.Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ελέγχει την ορθήν εφαρµογήν των ισχυουσών εκάστοτε
κανονιστικών διατάξεων επί της εκµεταλλεύσεως των λατοµείων και των πάσης φύσεως εις
τους λατοµικούς χώρους εγκαταστάσεων επεξεργασίας των εξορυσσοµένων ορυκτών και
υποδεικνύει εις τους εκµεταλλευοµένους τα λατοµεία την λήψιν των απαιτουµένων τυχόν
συµπληρωµατικών µέτρων δια την ορθολογικήν εκµετάλλευσιν των λατοµείων και την
ασφάλειαν των εν αυτοίς εργαζοµένων, των περιοίκων, ως και των διαβατών. Υποδεικνύει,
επίσης, µέτρα δια την διατήρησιν των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, και της, κατά το
δυνατόν, αποκαταστάσεως τούτων κατά τας κειµένας εκάστοτε σχετικάς διατάξεις.
Άρθρον 13.
1. Εάν η εκµετάλλευσις λατοµείου βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων ενεργήται υπό
τοιαύτας συνθήκας, ώστε να απειλήται σοβαρώς η κανονική οικονοµική απόδοσις τούτου, ή
η δυνατότης της περαιτέρω κανονικής εκµεταλλεύσεώς του, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων
δύναται να διατάξη δι’ αποφάσεώς του τα αναγκαία µέτρα προς αποτροπήν των ως άνω
κινδύνων, τασσοµένης προς τούτο ευλόγου προθεσµίας.
2. Εάν ο εκµεταλλευόµενος το λατοµείον δεν συµµορφωθή προς τα ως άνω µέτρα, εντός της
ταχθείσης προθεσµίας, ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Ενεργείας, δι’ ειδικώς ήτιολογηµένης
αποφάσεώς του, ανακαλεί την, κατ’ εφαρµογήν του άρθρου του παρόντος Νόµου,
χορηγηθείσαν αυτώ άδειαν εκµεταλλεύσεως κατόπιν συµφώνου γνώµης του Συµβουλίου
Μεταλλείων, εις ο καλείται ίνα ακουσθή ο εκµεταλλευόµενος το λατοµείον τούτο.
Άρθρον 14.
1. Πας εκµεταλλευόµενος λατοµείον βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων υποχρεούται όπως,
δι’ έκαστον ηµερολογιακόν έτος και µέχρι της 30 Απριλίου του εποµένου έτους υποβάλη εις
την αρµόδιαν Επιθ/σιν Μεταλλείων και την Γενικήν ∆/νσιν Μεταλλείων του Υπουργείου
Βιοµηχανίας και Ενεργείας δελτίον δραστηριότητος κεχωρισµένως δι’ έκαστον λατοµείον,
περιέχον σαφώς τας ακολούθους οµάδας στοιχείων :
Α) Προκειµένου περί λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών:
(1) Στοιχεία του λατοµείου :
α) Νοµός και Κοινότης εις τον οποίον κείται το λατοµείον, έκτασις τούτου εις τετραγωνικά
µέτρα και είδος του απαντωµένου ή έξορυσσοµένου ορυκτού.
β) Ονοµατεπώνυµον και ∆ιεύθυνσιν κατοικίας του ιδιοκτήτου του λατοµείου.

γ) Αριθµός αποφάσεως Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας δι’ ης εχορηγήθη άδεια
εκµεταλλεύσεως.
(2)Στοιχεία του διενεργούντος την εκµετάλλευσιν:
α) Ονοµατεπώνυµον ή Τίτλον Επιχειρήσεως, ∆ιεύθυνσιν, αριθµόν τηλεφώνου.
β) Ονοµατεπώνυµον νοµίµου εκπροσώπου της Επιχειρήσεως (∆ιεύθυνσιν- Τηλέφωνον).
γ) Εις περίπτωσιν εκµεταλλεύσεως του λατοµείου κατόπιν παραχωρήσεως του δικαιώµατος
εκµεταλλεύσεως υπό του ιδιοκτήτου, αριθµόν συµβολαίου και ονοµοτεπώνυµον και έδραν
του συντάξαντος τούτο Συµβολαιογράφου.
(3) Απασχολούµενον προσωπικόν:
α) Υπεύθυνον επιβλέποντα µηχανικόν, εφ’ όσον απασχολείται τοιούτος.
β) ∆ιοικητικόν και εργατοτεχνικόν προσωπικόν κατά ειδικότητας.
γ) Πραγµατοποιηθέντα ηµεροµίσθια κατά µήνα.
δ) Καταβληθέντα κατά µήνα ποσά δι’ άπαν το απασχολούµενον προσωπικόν.
ε) Επισυµβάντα ατυχήµατα και επαγγελµατικαί ασθένειαι.
(4) Καταναλωθείσαι ποσότητες ενεργείας κα αξία αυτής :
α) Ηλεκτρικής ενεργείας.
β) Καυσίµων υγρών η στερεών.
γ) Λιπαντικών.
(5) Εις περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως εκρηκτικών υλών, τας χρησιµοποιηθείσας ποσότητας
και την αξίαν αυτών, ως και το ονοµατεπώνυµον και την ∆ιεύθυνσιν του υπευθύνως
χειριζοµένου ταύτας.
(6) Γεωλογικά και Τεχνολογικά δεδοµένα:
α) Περιγραφή των εκτελεστικών γεωλογικών ερευνών µετά σχετικών χαρτών.
β) Περιγραφή αποτελεσµάτων των ερευνών από απόψεως αποθεµάτων.
γ) Περιγραφή της µεθόδου εξορύξεως και περαιτέρω επεξεργασίας των εξορυσσοµένων
ορυκτών.
δ) Ιδιότητες και χηµικαί αναλύσεις των εξορυσσοµένων ορυκτών και των παραγοµένων εξ
αυτών προϊόντων.
ε) Περιγραφή των εκτελεσθεισών διά την κατά το δυνατόν προστασίαν και αποκατάστασιν
του τοπίου.
(7) Παραγωγή και διακίνησις των εξορυσσοµένων:
Πίνακες των κατ’ έτος εξορυσσοµένων ορυκτών και διαθέσεως αυτών εις το εξωτερικόν
(κατά χώρας) και εσωτερικόν, των επιτευχθεισών τιµών πωλήσεως εξορυχθέντων και µη
διατεθέντων κατά την λήξιν του έτους ορυκτών.
Μεγίστη δυνατή ετησία παραγωγή.
(8) Επενδύσεις εις κτιριακόν και µηχανολογικόν εξοπλισµόν εξορύξεως και περαιτέρω
επεξεγρασίας.
Συνολικόν ποσόν των γενοµένων επενδύσεων και ανάλυσις αυτού κατ’ είδος επενδύσεως.
Β. Προκειµένου περί λατοµείων µαρµάρων:
(1) Στοιχεία του λατοµείου:
α) Νοµός και Κοινότης εις τον οποίον κείται το λατοµείον, έκτασις τούτου εις τετραγωνικά
µέτρα και είδος των απαντωµένων ή εξορυσσοµένων µαρµάρων.
β) Ονοµατεπώνυµον και ∆εύθυνσιν κατοικίας του ιδιοκτήτου του λατοµείου.
γ) Αριθµός αποφάσεως Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας δι’ ης εχορηγήθη άδεια
εκµεταλλεύσεως.
(2) Στοιχεία του διενεργούντος την εκµετάλλευσιν:
α) Ονοµατεπώνυµον ή Τίτλον Επιχειρήσεως, ∆ιεύθυνσιν, αριθµόν τηλεφώνου.
β) Ονοµατεπώνυµον νοµίµου εκπροσώπου της Επιχειρήσεως (∆ιεύθυνσιν-Τηλέφωνον).
γ) Εις περίπτωσιν εκµεταλλεύσεως του λατοµείου κατόπιν παραχωρήσεως του δικαιώµατος
εκµεταλλεύσεως υπό του ιδιοκτήτου, αριθµόν Συµβολαίου και ονοµατεπώνυµον και έδραν
του συντάξαντος τούτο Συµβολαιογράφου.
(3) Απασχολούµενον προσωπικόν:
α) Υπεύθυνον επιβλέποντα µηχανικόν εφ’ όσον απασχολείται τοιούτος.
β) ∆ιοικητικόν και εργατοτεχνικόν προσωπικόν κατά ειδικότητας.
γ) Πραγµατοποιηθέντα ηµεροµίσθια κατά µήνα.

δ) Καταβληθέντα κατά µήνα ποσά δι’ άπαν το απασχολούµενον προσωπικόν.
ε) Επισυµβάντα ατυχήµατα.
(4) Καταναλωθείσαι ποσότητες ενεργείας και αξία αυτής:
β) Ηλεκτρικής ενεργείας.
γ) Καυσίµων υγρών και στερεών.
γ) Λιπαντικών.
(5) Εις περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως εκρηκτικών υλών, τας χρησιµοποιηθείσας ποσότητας
και την αξίαν αυτών, ως και το ονοµατεπώνυµον και την ∆ιεύθυνσιν του υπευθύνως
χειριζόµενο ταύτας.
(6) Τεχνολογικά δεδοµένα:
α) Περιγραφή τρόπου εξορύξεως των µαρµάρων και περαιτέρω επεξεργασίας αυτών και της
τυχόν επεξεργασίας των υποπροϊόντων.
β) Είδος και ποιότης εξορυσσοµένων µαρµάρων.
γ) Περιγραφή των εκτελεσθεισών δια την, κατά το δυνατόν, προστασίαν και αποκατάστασιν
του τοπίου.
(7) Παραγωγή και διακίνησις των εξορυσσοµένων:
Πίνακες των κατ’ έτος εξορυσσοµένων µαρµάρων και διαθέσεως αυτών εις το εξωτερικόν
(κατά χώρας) και εσωτερικόν, των επιτευχθεισών τιµών πωλήσεως, εξορυχθέντων και µη
διατεθέντων κατά την λήξιν του έτους µαρµάρων.
Μεγίστη δυνατή ετησία παραγωγή.
(8) Επενδύσεις εις κτιριακόν και µηχανολογικόν εξοπλισµόν εξορύξεως και περαιτέρω
επεξεργασίας. Συνολικόν ποσόν των γενοµένων επενδύσεων και ανάλυσις αυτού κατ’ είδος
επενδύσεως.
2. ∆ι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, δηµοσιευοµένης δια της
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να ορισθή, ότι θα υποβάλωνται κατ’ έτος πλείονα
των, ως άνω, εν παραγράφω 1 στοιχείων, καθοριζόµενα εν αυτή.
Προκειµένου περί λατοµείων αργίλλων και µαργών πλινθοποιΐας και κεραµοποιΐας, δύναται
δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας να περιορίζωνται τα, υπό της
προηγουµένης παραγράφου καθοριζόµενα στοιχεία.
3. Εις περίπτωσιν µη εκµεταλλεύσεως ή µη διενεργείας ερευνών αντί του υπό της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλεποµένου δελτίου, υποβάλλεται δήλωσις εις τας
εν τη παραγράφω ταύτη αναφεροµένας υπηρεσίας, εις ην αναφέρονται οι λόγοι της τοιαύτης
απραξίας, συνοδευοµένη και µετά των απαραίτητων δικαιολογητικών περί της βασιµότητος
των επικαλουµένων λόγων.
4. Τα, εις το δελτίον δραστηριότητος, αναφερόµενα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως
εµπιστευτικά.
5. Οι καθυστερούντες την υποβολήν των υπό του παρόντος προβλοποµένων δελτίων, ή
δηλώσεων, πέραν της 30 Απριλίου του εποµένου έτους, ως και οι µη συµπληρούντες κατόπιν
προσκλήσεως του αρµοδίου Επιθεωρητού Μεταλλείων τυχόν ελλιπή στοιχεία των
εµπροθέσµως υποβληθέντων στοιχείων, ή δηλώσεων µέχρι και της 30 Οκτωβρίου του αυτού
έτους, τιµωρούνται διοικητικώς δια χρηµατικής ποινής από 20.000 έως 60.000 δρχ.
6. Η υποχρέωσις υποβολής δελτίου, ή δηλώσεως υφίσταται και επί περιπτώσεων καθ’ ας δεν
συµπληρούται πλήρες ηµερολογιακόν έτος εκµεταλλεύσεως.
7. Αι υπό της παραγράφου 5 του παρόντος χρηµατικαί ποιναί επιβάλλονται υπό του
αρµοδίου Επιθεωρητού Μεταλλείων, δι’ αποφάσεώς του, προσηκόντως ητιολογηµένης. Κατά
της αποφάσεως ταύτης του Επιθεωρητού Μεταλλείων επιτρέπεται προσφυγή ασκούµενη
ενώπιον του Συµβουλίου Μεταλλείων, εντός τριάκοντα ηµερών από της επιδόσεώς της δια
∆ικαστικού Επιµελητού, ή διά της Αστυνοµικής Αρχής, επί αποδείξει, εις τον
εκµεταλλευόµενον το λατοµείον. Η εµπροθέσµως ασκηθείσα προσφυγή και η προς άσκησιν
ταύτης προθεσµία αναστέλλει την εκτέλεσιν της προβαλλόµενης αποφάσεως.
Το προϊόν των κατά τα ανωτέρω χρηµατικών ποινών βεβαιούται υπό του επιβάλλοντος
ταύτας Επιθεωρητού Μεταλλείων και εισπράττεται, ως δηµόσιον έσοδον, κατά τας διατάξεις
του K.Ε.∆.Ε.
8. Η παράβασις υπό του εκµεταλλευοµένου λατοµείον των υπό των παραγράφων 1 και 3 του
παρόντος προβλεποµένων υποχρεώσεων, επί τρία συνεχή έτη, συνεπάγεται την δι’

ητιολογηµένης αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας ανάκλησιν της αδείας
εκµεταλλεύσεως του λατοµείου.
Άρθρον 15.
1. Η υπό του εκµεταλλευοµένου λατοµείον βιοµηχανικών ορυκτών, ή µαρµάρων, παράβασις
όρων της αδείας εκµεταλλεύσεως ή του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισµού Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών ή η µη συµµόρφωσις τούτου προς τας υπό του αρµοδίου Επιθεωρητού
Μεταλλείων γενοµένας υποδείξεις, κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 12 του παρόντος Νόµου,
συνεπάγεται την, δι’ ητιολογηµένης αποφάσεως του ως άνω επιθεωρητού επιβολήν
χρηµατικής ποινής από 10.000 µέχρι 60.000 δρχ.
2. Κατά των αποφάσεων του Επιθεωρητού Μεταλλείων, περί ων η προηγουµένη παράγραφος
επιτρέπεται προσφυγή ασκουµένη ενώπιον του Συµβουλίου Μεταλλείων, εντός τριάκοντα
ηµερών από της επιδόσεώς των, δια ∆ικαστικού Επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής Αρχής,
επί αποδείξει εις τον καθ’ ου αύται.
Η άσκησις της προσφυγής και ή προς άσκησιν ταύτης προθεσµία δεν αναστέλλει την
εκτέλεσιν της προσβαλλοµένης αποφάσεως.
Το προϊόν των κατά τα ανωτέρω χρηµατικών ποινών βεβαιούται υπό του Αρµοδίου
Επιθεωρητού Μεταλλείων και εισπράττεται, ως δηµόσιον έσοδον, κατά τας διατάξεις του
Κ.Ε.∆.Ε.
3. Εφ’ όσον, συνεπεία παραβάσεων ή µη συµµορφώσεως προς τας υποδείξεις του
Επιθεωρητού Μεταλλείων περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος, απειλείται η ασφάλεια των
εργαζοµένων, των περιοίκων, ως και των διαβατών, δύναται να διαταχθή δι’ ητιολογηµένης
αποφάσεως του Επιθεωρητή Μεταλλείων κοινοποιουµένης προς την αρµοδίαν κατά τόπον
Αστυνοµικήν Αρχήν, και η προσωρινή διακοπή των λατοµικών εργασιών µέχρις ου ο
εκµεταλλευόµενος το λατοµείον συµµορφωθή προς τα δια της αποφάσεως ταύτης,
υποδεικνυόµενα µέτρα και εντός της εν αυτή τασσοµένης προθεσµίας. Κατά της αποφάσεως
ταύτης επιτρέπεται προσφυγή ασκουµένη ενώπιον του Συµβουλίου Μεταλλείων, εντός δέκα
πέντε ηµερών από της επιδόσεώς της δια ∆ικαστικού Επιµελητού, ή δια της Αστυνοµικής
Αρχής, επί αποδείξει εις τον καθ’ ου αύτη. Επί της προσφυγής ταύτης το Συµβούλιον
Μεταλλείων συγκαλούµενον εκτάκτως, αποφαίνεται εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από της
ασκήσεώς της.
Η άσκησις της προσφυγής και η προς άσκησιν ταύτης προθεσµία δεν αναστέλλουν την
εκτέλεσιν της προσβαλλοµένης αποφάσεως, η παραβίασις δε του µη ανασταλτικού τούτου
αποτελέσµατος συνεπάγεται την επιβολήν των, κατά το άρθρον 458 του Ποινικού Κώδικος,
ποινών.
4. Η κατά τα άνω διαταχθείσα διακοπή αίρεται δι’ αποφάσεως του Επιθεωρητού Μεταλλείων,
εφ’ όσον ήθελε διαπιστωθή υπ’ αυτού η συµµόρφωσις του εκµεταλλευοµένου το λατοµείον
προς τα υποδειχθέντα µέτρα.
5. Η µη συµµόρφωσις του εκµεταλλευοµένου το λατοµείον προς την δια της αποφάσεως του
Επιθεωρητού Μεταλλείων, διαταχθείσαν προσωρινήν διακοπήν των λατοµικών εργασιών
εντός της ταχθείσης προθεσµίας, συνεπάγεται τη εισηγήσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων
την, δι’ ητιολογηµένης αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, µετά γνώµην
του Συµβουλίου Μεταλλείων, εις ο καλείται ίνα ακουσθή και ο µη συµµορφωθείς, ανάκλησιν
της αδείας εκµεταλλεύσεως.
Άρθρον 16.
1. Η κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου, χορηγουµένη άδεια
εκµεταλλεύσεως λατοµείου, δύναται δι’ ητιολογηµένης αποφάσεως του Υπουργού
Βιοµηχανίας και Ενεργείας, να ανακληθή ή και να τροποποιηθή κατά το περιεχόµενον αυτής,
εφ’ όσον κατά την διάρκειαν εκµεταλλεύσεως τούτου ήθελον προκύψει απαγορευτικοί της
λατοµίας λόγοι, οίτινες δεν υφίσταντο κατά τον χρόνον της χορηγήσεως της ως άνω αδείας
και ειδικώτερον: α) κίνδυνοι δια την ασφάλειαν των περιοίκων ή των οικοδοµών αυτών, ή
των διαβατών και οίτινες κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αποτραπούν και δι’

υποδειχθησοµένων έτι µέτρων υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων, κατ’ εφαρµογήν των
διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Nόµου και β) βλάβαι εις ανευρεθέντα νέα
αρχαιολογικά µνηµεία, γ) ανέγερσις νέων σηµαντικών τουριστικών εγκαταστάσεων ή
κατασκευής άλλων έργων δηµόσιας ωφελείας αναλόγου σπουδαιότητος δια την ανέγερσιν ή
κατασκευήν των οποίων δέον να προηγηθή και η σχετική διατύπωσις γνώµης του Υπουργού
Βιοµηχανίας και Ενεργείας.
2. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον απόφασις του Υπουργού Βιοµηχανίας και
Ενεργείας εκδίδεται εις µεν την υπό στοιχείον α περίπτωσιν τη εισηγήσει του αρµοδίου
Επιθεωρητού Μεταλλείων, µετά γνώµην του Συµβουλίου Μεταλλείων, εις ο καλείται ίνα
ακουσθή και ο υπέρ ου η άδεια εκµεταλλεύσεως, εις δε τα υπό στοιχεία β και γ περιπτώσεις
προτάσει του αρµοδίου Επιθεωρητού Μεταλλείων, µετά γνώµην ειδικής κατά περίπτωσιν
Επιτροπής, συγκροτούµενης δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας. Η
Επιτροπή αύτη εισηγείται ητιολογηµένως, περί της ανακλήσεως ή µη της αδείας, ή περί της
τροποποιήσεως ταύτης, είτε δια της επιβολής όρων αναφεροµένων εις την δυνατότητα της
περαιτέρω εκµεταλλεύσεως του λατοµείου, είτε δια της περικοπής του χώρου του, εφ’ ου η
άδεια, λατοµείου, είτε δια καθορισµού ευλόγου χρόνου διακοπής της λειτουργίας του
λατοµείου.
3. Εις την, υπό της προηγουµένης παραγράφου, προβλεποµένην Επιτροπήν συµµετέχουν: α)
ο Νοµάρχης της περιφερείας εις την οποίαν κείται το λατοµείον, ως Πρόεδρος αυτής, β)
ανώτερος υπάλληλος της Γενικής ∆/νσεως Μεταλλείων του Υπουργείου Βιοµηχανίας και
Ενεργείας, οριζόµενος µετά του αναπληρωτού του, υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας και
Ενεργείας, γ) ανώτερος υπάλληλος των κατά περίπτωσιν αρµοδίων Υπηρεσιών επί των
θεµάτων περί ων αι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος, οριζόµενος, µετά
του αναπληρωτού του κατόπιν εγγράφου του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, υπό των,
εις ας υπάγονται αι υπηρεσίαι αύται Υπουργών, δ) ανώτερος υπάλληλος του Ι.Γ.Μ.Ε.,
οριζόµενος µετά του αναπληρωτού του, υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, και ε)
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, οριζόµενος, µετά του αναπληρωτού του,
κατόπιν εγγράφου του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας υπό της ∆ιοικήσεως τούτου.
4. Η Επιτροπή συνέρχεται εις την έδραν της Νοµαρχίας, τη προσκλήσει του Νοµάρχου και
εις καθωρισµένην ηµεροµηνίαν, ή εν περιπτώσει κωλύµατος αυτού υπό του νοµίµου
αναπληρωτού, ότε προεδρεύει αυτής ο εκ των µελών κατά βαθµόν ανώτερος ∆ηµόσιος
Υπάλληλος και επί οµοιοβάθµων ο αρχαιότερος τούτων. Η Επιτροπή συνέρχεται νοµίµως,
εφ’ όσον συµµετέχουν εις αυτήν, τουλάχιστον τρία εκ των υπό της προηγουµένης
παραγράφου προβλεποµένων µελών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής την, κατά την παράγραφον 2 του παρόντος, εισήγησιν
υπογεγραµµένην παρά πάντων των συµµετασχόντων εις την Επιτροπήν ταύτην, υποβάλλει δι’
αναφοράς του εις τον Υπουργόν Βιοµηχανίας και Ενεργείας.
5. Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων εισηγούµενος κατ’ εφαρµογήν της παρ. 2 του παρόντος, την
ανάκλησιν της αδείας εκµεταλλεύσεως οφείλει αµελλητί να διατάξη δι’ αποφάσεώς του, την
άµεσον διακοπήν των λατοµικών εργασιών, εφ’ όσον εκ των περαιτέρω εργασιών
επαπειλούνται άµεσοι κίνδυνοι.
Η απόφασις αύτη επιδίδεται δια ∆ικαστικού Επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής Αρχής, επί
αποδείξει, εις τον καθ’ ου αύτη, κοινοποιείται δε εις την αρµοδίαν κατά τόπον Αστυνοµικήν
Αρχήν µερίµνη της οποίας εκτελείται.
Η µη συµµόρφωσις του εκµεταλλευοµένου το λατοµείον προς την, δι’ αποφάσεως του
Επιθεωρητού Μεταλλείων, διαταχεθείσαν διακοπήν των λατοµικών του εργασιών
συνεπάγεται την υποβολήν φυλακίσεως και χρηµατικής ποινής.
Άρθρον 17.
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Νόµου 386/1976 «περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων
αδρανών υλικών και απαγορεύσεως εκµεταλλεύσεως λατοµείων µαρµάρων εις περιοχήν του
Πεντελικού όρους», αντικαθίσταται αφ’ ης ίσχυσεν ως ακολούθως:
«1. ∆ια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Βιοµηχανίας και Ενεργείας και ∆ηµοσίων Έργων,
εκδιδοµένων µετά προηγουµένην γνώµην της Επιτροπής της παραγράφου 2 του παρόντος

άρθρου και δηµοσιευµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως δύνανται,
επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου, να
καθορίζωνται περιοχαί, εις ας διά την εκµετάλλευσιν των εν αυταίς λατοµείων αδρανών
υλικών, δεν απαιτείται άδεια εκµεταλλεύσεως, περί ης το άρθρον 2 του παρόντος Νόµου.
∆ια τον καθορισµόν περιοχών εντός των Νοµών Αττικής και Βοιωτίας, δι’ ας δεν θα
απαιτήται άδεια εκµεταλλεύσεως, αι κοιναί αποφάσεις, περί ων το προηγούµενον εδάφιον
δέον όπως εκδοθούν και δηµοσιευθούν δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, το βραδύτερον
µέχρι της 31 Οκτωβρίου 1977. Τα όρια των περιοχών τούτων προσδιορίζονται δι’
αζιµουθιακών συντεταγµένων».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Νόµου 386/1976 αντικαθίσταται αφ’ ης ίσχυσεν ως
ακολούθως:
«3.Υπό τας προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου 2 δικαίωµα συµµετοχής εις τας
διεξαγοµένας δηµοπρασίας δια την εκµίσθωσιν δηµοσίων λατοµείων αδρανών υλικών
κειµένων εντός των καθοριζοµένων περιοχών εις τους Νοµούς Αττικής και Βοιωτίας, έχουν:
1) οι κατά την ισχύν του παρόντος Νόµου εκµεταλλευόµενοι λατοµεία αδρανών υλικών εντός
της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς, ως αύτη προσδιορίζεται, δια συντεταγµένων, υπό της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος Νόµου, 2) οι εκµεταλλευόµενοι λατοµεία επίσης
αδρανών υλικών κείµενα εις απόστασιν µικροτέραν των πέντε χιλιοµέτρων από την
περίµετρον της ως άνω περιοχής Αθηνών-Πειραιώς. Οι τελευταίοι ούτοι, εφ’ όσον
κατακυρωθή υπέρ αυτών το αποτέλεσµα της διεξαχθησοµένης δηµοπρασίας, υποχρεούνται
όπως, εντός προθεσµίας τεσσάρων ετών από της ισχύος του παρόντος Νόµου, διακόψουν
οριστικώς την εκµετάλλευσιν των ως άνω λατοµείων των και 3) οι κατά την έναρξιν
ισχύος του παρόντος Νόµου διατηρούντες εις την Νοτιοδυτικήν πλευράν του Πεντελικού
όρους, ως αύτη προσδιορίζεται δια συντεταγµένων υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 14
του παρόντος Νόµου εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών, λειτουργούσας βάσει
νοµίµου αδείας».
1. Η υπ’ αριθ. 53810/7416/1801 της 20 Σεπτεµβρίου 1976 (ΦΕΚ 1176 τ. Β’ της
24.9.1976) κοινή απόφασις των Υπουργών Βιοµηχανίας και Ενεργείας και ∆ηµοσίων Έργων
«περί καθορισµού περιοχών του Λεκανοπεδίου Αττικής, δι’ ας δεν απαιτείται άδεια
εκµεταλλεύσεως λατοµείων» καταργείται αφ’ ης ίσχυσεν.
Προκηρυχθείσαι δηµοπρασίαι ή υπογραφείσαι συµβάσεις µισθώσεως δηµοσίων λατοµείων
αδρανών υλικών εις περιοχάς περί ων η καταργουµένη κατά τα άνω κοινή απόφασις, οµοίως
καταργούνται άνευ δικαιώµατος αποζηµιώσεως παντός αντλούντος εξ αυτών οιαδήποτε
δικαιώµατα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆’
Παραχώρησις του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως των λατοµείων δια µισθώσεως ή εισφοράς.
Άρθρον 18
1. Συµβάσεις µισθώσεως ή εισφοράς του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως λατοµείων
οιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 28 και 29
του Ν.∆/τος 4029/59 «περί αργούντων µεταλλείων κ.λπ» καταρτίζονται, επί ποινή
ακυρότητος, δια συµβολαιογραφικού εγγράφου και συνοµολογούνται δια µίαν τριετίαν
δυνάµεναι να παρατείνωνται µονοµερώς υπό του µισθωτού ή υπό του προς ον ο ιδιοκτήτης
του εδάφους ή ο µισθωτής εισέφερε το δικαίωµά του ανά τριετίαν και µέχρι συµπληρώσεως
µιας δεκαπενταετίας.
2. Από της ισχύος του παρόντος Νόµου απαγορεύεται πάσα υποµίσθωσις του δικαιώµατος
περί ου η προηγουµένη παράγραφος. Επιτρέπεται η εισφορά του ως άνω δικαιώµατος εις
υφισταµένην ή εις συσταθησοµένην Εταιρείαν.
3. Επί συµβάσεων µισθώσεως ή εισφοράς του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως βιοµηχανικών
ορυκτών ή µαρµάρων, η υπό της παραγράφου 1 του παρόντος προβλεποµένη δεκαπενταετία
δύναται να παραταθή µονοµερώς υπό του µισθωτού ή υπό του προς ον εχώρησεν η εισφορά
του δικαιώµατος, υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίας της παρατεινοµένης συµβάσεως
µισθώσεως ή εισφοράς επί µίαν εισέτι δεκαετίαν εφ’ όσον η δραστηριότης τούτων, τόσον εις

τον τοµέα των επενδύσεων, όσον και εις τον τοµέα της παραγωγής και πωλήσεων εις το
εξωτερικόν, είναι ανάλογος προς την σπουδαιότητα του λατοµείου, διαπιστουµένης κατόπιν
αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας,
µετά γνώµην του Συµβουλίου Μεταλλείων εις το οποίον καλείται όπως ακουσθή και ο
ιδιοκτήτης του λατοµείου.
Άρθρον 19
Το εκ της συµβάσεως µισθώσεως ή εισφοράς δικαίωµα εκµεταλλεύσεως βιοµηχανικών
ορυκτών ή µαρµάρων εκτείνεται επί απάντων των υποπροϊόντων, ως και επί των πάσης
φύσεως απορριµµάτων, των προερχοµένων εκ της εξορύξεως και της πρώτης επί τόπου
κατεργασίας των εξορυσσοµένων βιοµηχανικών ορυκτών η µαρµάρων».
Άρθρον 20
Επί εκµισθώσεως του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως µαρµάρων ορίζεται:
α) ανώτατον όριον ετησίου παγίου θεµιτού µισθώµατος ανά 1.000 τετρ. µέτρα της
µεµισθωµένης εκτάσεως, κατά µεν την πρώτην τριετίαν ισχύος της συµβάσεως ποσόν δρχ.
1.500 ή εφ’ όσον πρόκειται περί λατοµικής εκτάσεως εφ’ ης δεν ελαβε χώραν εκµετάλλευσις
ποσόν δρχ. 500, κατά δε την δευτέραν τοιαύτην και µέχρι της καθ’ οιονδήποτε τρόπον
λήξεως της ισχύος ταύτης ποσόν δρχ. 3.000. Το ποσόν τούτο δύναται να αναπροσαρµόζεται
ανά τριετίαν κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας µετά γνώµην του
Συµβουλίου Μεταλλείων.
Το κατά τα άνω αναπροσαρµοζόµενον µίσθωµα θα τυγχάνη εφαρµογής δια πάσας τας κατά
τον χρόνον της αναπροσαρµογής τελούσας εν ισχύι συµβάσεις, κατόπιν όµως κοινής
συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών, εν διαφωνία δε τούτων το µίσθωµα θα καθορίζεται
αιτήσει του εκµισθωτού, υπό του Μονοµελούς Πρωτοδικείου δικάζοντος κατά την
διαδικασία των άρθρων 647 έως 662 του Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας.
(β) ανώτατον όριον αναλογικού θεµιτού µισθώµατος ποσοστόν 8% επί της τιµής πωλήσεως
των εξορυσσοµένων εν του µισθίου λατοµείου ογκοµαρµάρων επί του δαπέδου του
λατοµείου και ποσοστόν 10% επί της τιµής πωλήσεως οµοίως επί του δαπέδου του
λατοµείου, επί των ακατέργαστων υποπροϊόντων και των πάσης φύσεως απορριµµάτων.
Πάσα συµφωνία περί της καταβολής µισθώµατος ανωτέρου των ως άνω ποσοστών είναι
άκυρος, καθ’ ο µέρος αύτη υπερβαίνει ταύτα. Αναλογικόν µίσθωµα καταβάλλεται µόνον εφ’
όσον τούτο είναι µείζον του παγίου, τυχόν δε καταβαλλόµενον τοιούτον συµψηφίζεται εις το
καταβληθέν πάγιον. Ο συµψηφισµός ούτος θα διενεργήται εις το τέλος εκάστου µισθωτικού
έτους.
Άρθρον 21
Η απόφασις του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας περί ανακλήσεως της χορηγηθείσης
αδείας εκµεταλλεύσεως συνεπάγεται την αυτοδικαίαν λύσιν των συµβάσεων, περί ων το
άρθρον 18 του παρόντος Νόµου υπό την προϋπόθεσιν ότι, κατά της αποφάσεως ταύτης δεν
ησκήθησαν υπό των κειµένων διατάξεων προβλεπόµενα ένδικα µέσα, ή ταύτα ασκηθέντα
απερρίφθησαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Εκµετάλλευσις δηµοσίων λατοµείων
Άρθρον 22
1. ∆ια Π. ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων προτάσει του επί της Βιοµηχανίας και Ενεργείας
Υπουργού θέλουσι κανονισθή ο τρόπος της εκµισθώσεως εκµεταλλεύσεως και εν γένει
διαχειρίσεως των δηµοσίων λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων ως και πάσα
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

Η εκµίσθωσις και διαχείρισις των ως άνω λατοµείων ενεργείται υπό του αρµοδίου κατά
τόπον Νοµάρχου, κατά των απορριπτικών πράξεων του οποίου επιτρέπεται προσφυγή
ασκούµενη εντός προθεσµίας ενός µηνός από της κοινοποιήσεως ταύτης ενώπιον του
Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, όστις αποφαίνεται περί ταύτης κρίνων και ουσία.
2. Κατ’ εξαίρεσιν των διάταξαν τις παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 386/1976 η εκµίσθωσις
δηµοσίων λατοµείων αδρανών υλικών εις βιοµηχανίας έχουσας ανάγκην ως πρώτην ύλην
τοιαύτα πετρώµατα ειδικής χηµικής συνθέσεως διενεργείται, δι’ απ’ ευθείας συµβάσεως,
κατόπιν ητιολογηµένης αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, εκδιδοµένης
µετά γνώµην του Συµβουλίου Μεταλλείων.
3. ∆ια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων θέλουσι καθορισθή οι όροι και αι διατυπώσεις
εκµισθώσεως δια πλειοδοτικής δηµοπρασίας ή δι’ απ’ ευθείας συµβάσεως µισθώσεως των
δηµοσίων λατοµείων αδρανών υλικών, περί ων το άρθρο 11 του Ν. 386/1976 και η
προηγούµενη παράγραφος.
Άρθρον 23
1. Μέχρις εκδόσεως των υπό του άρθρου 22 του παρόντος Νόµου προβλεποµένων Π. ∆/των
εξακολουθούν ισχύουσαι: α) δια τα λατοµεία αδρανών υλικών και υπό την επιφύλαξιν των
διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 386/1976 ως και δια τα λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών αι
διατάξεις του Β.∆/τος της 14.11.1936 «περί εκµισθώσεως των ∆ηµοσίων εν γένει
λατοµείων», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Β. ∆/τος της 31.12.1936 και
β) δια τα λατοµεία µαρµάρων αι διατάξεις του Β.∆/τος 237/1971 «περί του τρόπου
εκµισθώσεως των δηµοσίων λατοµείων µαρµάρων και του Π. ∆/τος 255/1974 περί
αντικαταστάσεως του άρθρου 8 του υπ’ αριθ. 237/1971 Β. ∆/τος «περί του τρόπου
εκµισθώσεως των ∆ηµοσίων λατοµείων µαρµάρων»
2. Η υπό του άρθρου µόνου του Π.∆/τος 255/1974 προβλεποµένη προτεραιότης αιτήσεων
υποβληθεισών υπό το καθεστώς του Προεδρικού τούτου ∆ιατάγµατος περί εκµισθώσεως
εκτάσεων ανηκουσών εις το ∆ηµόσιον και περικλειουσών κοιτάσµατα µαρµάρων, εφ’ ων δεν
έχει διενεργηθή έρευνα ή εκµετάλλευσις εξακολουθεί υφισταµένη και µετά την έκδοσιν των,
υπό του προηγουµένου άρθρου του παρόντος Νόµου προβλεποµένων Π.∆/των.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Εκµετάλλευσις δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων
Άρθρον 24
Το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων, εφ ών το
δικαίωµα κυριότητος κέκτηνται ∆ήµοι ή Κοινότητες ή έχει αναγνωρισθή υπέρ αυτών υπό των
κειµένων Νόµων το δικαίωµα χρήσεως και καρπώσεως λατοµίας, ανήκει εις τον οικείον
∆ήµον ή Κοινότητα επ’ ονόµατι του οποίου χορηγείται και η κατ’ άρθρον 4 του παρόντος
Νόµου προβλεποµένη άδεια εκµεταλλεύσεως. ∆ια την απόκτησιν της αδείας ταύτης
απαιτείται απόφασις του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Η µίσθωσις των ως άνω
λατοµείων ενεργείται δια δηµοπρασίας εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των διατάξεων των
από 15/6-18.7.1955 Β.∆/τος «περί καθορισµού των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι’
εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων».
2. Μεταξύ των όρων των διαλαµβανοµένων εις τας διακηρύξεις εκµισθώσεως των κατά την
προηγουµένην παράγραφον λατοµείων δέον, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του παρόντος
Νόµου, κατόπιν αποφάσεως του οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, να ορίζεται το
πάγιον µίσθωµα ως και το ελάχιστον αναλογικόν τοιούτον όπερ και µόνον αποτελεί το
σηµείον εκκινήσεως της δηµοπρασίας.
Εις περίπτωσιν προσφοράς του αυτού µισθώµατος υπό πλειόνων, τελευταίος πλειοδότης
ανακηρύσσεται ο προσφερόµενος να διάθεση εντός της πρώτης τριετίας της µισθώσεως το
µεγαλύτερον ποσόν δια παγίας εγκαταστάσεις και µηχανικόν εξοπλισµόν πλην αυτοκινήτων.
3.Ο αναδειχτείς τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται προ της υπογραφής της συµβάσεως να
καταθέση εις τον δήµον ή την κοινότητα εγγύησιν εκπληρώσεως της κατά την προηγουµένην

παράγραφον υποχρεώσεώς του, δια γραµµατίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ποσού ίσου
προς 5% επί του συνολικού ποσού δια παγίας εγκαταστάσεις και µηχανικόν εξοπλισµόν ως
και εγγύησιν κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον, ισόποσον προς το πάγιον ετήσιον µίσθωµα του
πρώτου έτους της µισθώσεως δια την καλήν εκτέλεσιν των όρων της συµβάσεως.
4. Εν περιπτώσει µη εκπληρώσεως υπό του µισθωτού της υποχρεώσεώς του, της αφορώσης
εις την διάθεσιν ωρισµένου ποσού δια τας παγίας εγκαταστάσεις και µηχανικόν εξοπλισµόν ή
µερικής εκπληρώσεως ταύτης, η εγγύησις καταπίπτει υπέρ του δήµου ή της κοινότητος, ή δε
σύµβασις διατηρείται εν ισχύι µόνον επί τη καταβολή νέας ισοπόσου εγγυήσεως. Εν
περιπτώσει υποτροπής κηρύσσεται έκπτωτος, δι’ αποφάσεως του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού
Συµβουλίου εγκρινοµένης υπό του Νοµάρχου µετά γνώµην της παρά τη Νοµαρχία
λειτουργούσης Επιτροπής Βιοµηχανίας και Μεταλλείων, εις ην καλείται να ακουσθή και ο
µισθωτής.
Άρθρον 25
1. Η κατά τας διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου αρχική ή κατά παράτασιν
συναίνεσις προ διενέργειαν ερευνητικών εργασιών, προκειµένου περί δηµοτικών ή
κοινοτικών εκτάσεων παρέχεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, συνοδευοµένης υπό
τοπογραφικού διαγράµµατος απεικονίζοντος τα όρια της προς έρευναν εκτάσεως δι’
αποφάσεως του οικείου συµβουλίου. Επί πλειόνων αιτουµένων την διενέργειαν ερευνητικών
εργασιών προτιµάται εκείνος του οποίου ή σχετική αίτησις κατεχωρίσθη πρώτη εις το
πρωτοκόλλον του δήµου ή της κοινότητος.
2. Εντός του κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου οριζοµένου χρόνου
των ερευνητικών εργασιών ή το βραδύτερον εντός τριµήνου από της παρόδου του χρόνου
τούτου, ο λαβών την σχετικήν άδειαν, εφ’ όσον επιθυµεί την µίσθωσιν της εκτάσεως προς
εκµετάλλευσιν οφείλει να υποβάλη εις τον ∆ήµον ή την Κοινότητα τα κατά το άρθρον 5 του
παρόντος Νόµου δικαιολογητικά δια την υπό του δήµου ή της κοινότητος λήψιν της αδείας
εκµεταλλεύσεως περί ης το άρθρον 4 του παρόντος Νόµου. Παρερχοµένης απράκτου της
ανωτέρω προθεσµίας, ο προς ον εχορηγήθη η άδεια διενεργείας ερευνητικών εργασιών
στερείται παντός εκ ταύτης απορρέοντος δικαιώµατος.
3. Άµα τη λήψει της αδείας εκµεταλλεύσεως το δηµοτικόν ή κοινοτικόν συµβούλιον
εκµισθώνει απ’ ευθείας δι’ αποφάσεως αυτού εγκρινοµένης υπό του Νοµάρχου, το δικαίωµα
εκµεταλλεύσεως του λατοµείου εις τον λαβόντα την άδειαν των ερευνητικών εργασιών. Το
ετήσιον πάγιον και αναλογικόν θεµιτόν µίσθωµα, προκειµένου περί λατοµείων µαρµάρων,
περί ων αι διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος Νόµου, αι πάγιαι εγκαταστάσεις, ο τεχνικός
εξοπλισµός και αι εγγυήσεις καθορίζονται δια της αυτής αποφάσεως µετά σύµφωνον γνώµην
επιτροπής, συγκροτούµενης υπό του Νοµάρχου και αποτελουµένης εκ των: α) ∆ιευθυντού
Εσωτερικών της Νοµαρχίας ως Προέδρου, β) Προϊσταµένου της Τ.Υ.∆.Κ., γ) οικείου
Οικονοµικού Εφόρου, δ) οικείου ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητος και ε) εκπροσώπου του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου και εν ελλείψει του Βιοτεχνικού τοιούτου,
αναπληρουµένων υπό των νοµίµων αυτών αναπληρωτών.
4. Εν αρνήσει του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου να µεριµνήση δια την λήψιν της
αδείας εκµεταλλεύσεως του λατοµείου ή να µίσθωση τούτο ή να συµµορφωθή προς την κατά
τα ανωτέρω γνώµην της επιτροπής εφαρµόζονται αι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου
74 του από 24/9-20.10.1958 Β.∆/τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
5. Αι µέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόµου, υποβληθείσαι εις τους αρµοδίους
Νοµάρχας αιτήσεις, κατ’ εφαρµογήν των προϊσχυουσών διατάξεων, δια την εκµίσθωσιν
δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων περικλειουσών ανεκµετάλλευτα πετρώµατα µαρµάρων,
διαβιβάζονται εις τους οικείους ∆ήµους ή Κοινότητας και λογίζονται άνευ ουδεµιάς
περαιτέρω διατυπώσεως, ως αιτήσεις δια την παροχήν συναινέσεως διενεργείας ερευνητικών
εργασιών κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος. Η προτεραιότης των αιτήσεων
τούτων καθορίζεται βάσει του χρόνου της αρχικής των υποβολής.

6. Επί δηµοτικών ή κοινοτικών µαρµαροφόρων λοτοµικών εκτάσεων δι’ ας δεν υφίστανται εν
ισχύι συµβάσεις εκµεταλλεύσεως και εφ’ ων αποδεδειγµένως εγένετο έρευνα και
εκµετάλλευσις προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόµου, εφαρµόζονται αναλόγως αι
διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων υπέρ του διενεργήσαντος την έρευναν.
Άρθρον 26
Επί δηµοτικών ή κοινοτικών λατοµείων τα στοιχεία περί ων αι διατάξεις του άρθρου 14 του
παρόντος Νόµου υποβάλλονται και εις τον οικείον ∆ήµον ή Κοινότητα, πλην στοιχείων
αναφεροµένων εις την εµπορίαν των λατοµικών προϊόντων, ως αι περ. 7 των εδαφ. Α’ και Β’
της παρ 1 του άρθρου 14 υποχρεουµένου του εκµεταλλευοµένου το λατοµείον αντ’ αυτών να
υποβάλλη πίνακα των κατ’ έτος εξορυσσοµένων µαρµάρων, αποδεικνυοµένων δια των
εκδιδοµένων εις το λατοµείον τιµολογίων πωλήσεων, των δελτίων µεταφοράς και των
δελτίων επεξεργασίας των όγκων.
Άρθρον 27
1. Εις ας περιπτώσεις, λόγω παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος Νόµου
επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 16 τούτου, προβλέπεται ανάκλησις της αδείας
εκµεταλλεύσεως, η άδεια αύτη, προκειµένου περί δηµοτικών ή κοινοτικών λατοµείων δεν
ανακαλείται.
2. Εφ’ όσον κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου συντρέχουν λόγοι
ανακλήσεως της αδείας εκµεταλλεύσεως, οφειλόµενοι εις υπαιτιότητα του εκµεταλλευοµένου
το λατοµείον συντάσσεται έκθεσις υπό του αρµοδίου Επιθεωρητού Μεταλλείων, δι’ ης
διατάσσεται και η διακοπή της λειτουργίας του λατοµείου κοινοποιουµένη εις το οικείον
∆ήµον ή Κοινότητα. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο µισθωτής δι’ αποφάσεως του ∆ηµοτικού ή
Κοινοτικού Συµβουλίου εγκρινοµένης υπό του αρµοδίου Νοµάρχου, κηρύσσεται έκπτωτος
των µισθωτικών του δικαιωµάτων, αι δε κατατεθείσαι υπ’ αυτού εγγυήσεις καταπίπτουν υπέρ
του ∆ήµου ή της Κοινότητος.
Η ανωτέρω έκθεσις του Επιθεωρητού Μεταλλείων επιδίδεται δια της Αστυνοµικής Αρχής,
επί αποδείξει εις τον µισθωτήν του λατοµείου και κοινοποιείται και εις την αρµοδίαν κατά
τόπον Αστυνοµικήν Αρχήν, µερίµνη της οποίας εκτελείται.
Ασκηθείσης προσφυγής κατά της εκθέσεως του Επιθεωρητού Μεταλλείων, κατ’ εφαρµογήν
των διατάξεων του άρθρου 36 του παρόντος Νόµου, αναστέλλεται η διαδικασία της
εντάσεως του µισθωτού.
Άρθρον 28
1. Επιτρέπεται η απ’ ευθείας και άνευ δηµοπρασίας εκµίσθωσις του δικαιώµατος
εκµεταλλεύσεως ηνεωγµένου λατοµείου µαρµάρων εις υφισταµένους κατά την έναρξιν της
ισχύος του παρόντος Νόµου Γεωργικούς Βιοτεχνικούς Συνεταιρισµούς εξορύξεως,
επεξεργασίας και πωλήσεως µαρµάρων των οποίων άπαντα τα µέλη είναι κάτοικοι του
ιδιοκτήτου ∆ήµου ή Κοινότητος, διαθέτοντας ή δυναµένους να διαθέσουν επαρκή και
κατάλληλον τεχνικόν εξοπλισµόν µετά σύµφωνον γνώµην της Επιτροπής της παρ. 3 του
άρθρου 25 του παρόντος Νόµου, περί της υπάρξεως των ως άνω προϋποθέσεων και
καθορισµού των όρων της συµβάσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόµου.
2.Απαγορεύεται και είναι άκυρος η παραχώρησις υπό του µισθώσαντος συνεταιρισµού προς
τρίτον του κατά την προηγουµένην παράγραφον δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως. Εις
περίπτωσιν τοιαύτης παραχωρήσεως ο ∆ήµος ή η Κοινότης δικαιούται εις άµεσον
καταγγελίαν της µισθώσεως.
Άρθρον 29
Αι δαπάναι εις ας υπεβλήθη ο ∆ήµος ή η Κοινότης δια την λήψιν της κατά το άρθρον
4 του παρόντος Νόµου αδείας εκµεταλλεύσεως βαρύνουν τον µισθωτήν.

Άρθρον 30
1. Επί µισθώσεως δηµοτικού ή κοινοτικού λατοµείου µαρµάρων οποτεδήποτε, έτι και προ της
ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόµου, συνοµολογηθείσης, επιφυλασσοµένης της ισχύος των
διατάξεων του άρθρου 20 περίπτωσις (α) του παρόντος Νόµου το πάγιον µίσθωµα δύναται να
αναπροσαρµόζεται ανά τριετίαν αιτήσει του εκµισθωτού ∆ήµου ή Κοινότητος, υπό του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου δικάζοντος κατά την διαδικασίαν των άρθρων 647 έως 662 του
Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας.
2. Η κατά τα άνω τριετία προκειµένου περί ήδη υφισταµένης µισθώσεως άρχεται από της
γενησοµένης αναπροσαρµογής, το πρώτον, µετά την ισχύν του παρόντος Νόµου.
Επί συνοµαλογηθείσης µισθώσεως µετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόµου, η τριετία
αύτη θα άρξηται από της συνοµολογήσεως της σχετικής συµβάσεως.
Άρθρον 31
Ο µισθωτής δηµοτικού ή κοινοτικού λατοµείου µαρµάρων υποχρεούται όπως, ανά τρίµηνον
και εντός µηνός από της λήξεως τούτου υποβάλη εις τον οικείον ∆ήµον ή Κοινότητα
αντίγραφα των κατά το τρίµηνον εκδοθέντων εις το λατοµείον τιµολογίων πωλήσεως των
πωληθέντων προϊόντων του λατοµείου ή των δελτίων αποστολής των αυτών προϊόντων εις
περίπτωσιν µη εκδόσεως τιµολογίων. Η µη τήρησις υπό του µισθωτού της υποχρεώσεώς του
ταύτης ή η παράλειψις αποστολής αντιγράφων πάντων των τιµολογίων και δελτίων
αποστολής, δια πωληθέντα ή µεταφερθέντα εκτός του λατοµείου παρέχει εις τον µισθωτήν
∆ήµον ή Κοινότητα το δικαίωµα επιβολής χρηµατικής ποινής από 10.000 έως 20.000
δραχµάς καθοριζοµένης δι’ αποφάσεως του οικείου Συµβουλίου, βεβαιουµένης και
εισπραττοµένης κατά τας διατάξεις του Ν.∆. 318/1969, εν υποτροπή δε το δικαίωµα αµέσου
καταγγελίας της συµβάσεως.
Άρθρον 32
1. Το ετήσιον πάγιον θεµιτό µίσθωµα λατοµείου µαρµάρων βεβαιούται και εισπράττεται υπό
του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητος κατά τας διατάξεις του Ν.∆. 318/69 «περί βεβαιώσεως και
εισπράξεως των εσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2. Ο χρόνος υποβολής του παγίου µισθώµατος ορίζεται δια της περί καθορισµού των όρων
της δηµοπρασίας αποφάσεως του οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου ή της
τοιαύτης περί απ’ ευθείας εκµισθώσεως.
Άρθρον 33
1. Το αναλογικόν θεµιτόν µίσθωµα λατοµείου µαρµάρων βεβαιούται επί τη βάσει της τιµής
πωλήσεως των προϊόντων επί του δαπέδου του λατοµείου της αναγραφοµένης εις τα
εκδιδόµενα εις το λατοµείον τιµολόγια. Το ως άνω µίσθωµα καταβάλλεται µόνον εφ’ όσον
τούτο είναι µείζον του παγίου, τυχόν δε καταβαλλόµενον τοιούτον συµψηφίζεται εις το
καταβληθέν πάγιον. Ο συµψηφισµός ούτος διενεργείται εις το τέλος εκάστου µισθωτικού
έτους, τυχόν δε οφειλόµενον εκ του συµψηφισµού υπόλοιπον βεβαιούται και εισπράττεται
κατά τας διατάξεις του Ν.∆.318/69.
2.Τα διακινούµενα προϊόντα του λατοµείου δ’ α δεν εκδίδεται τιµολόγιον εις το δάπεδον του
λατοµείου, δέον να συνοδεύωνται υπό δελτίου αποστολής ότε η τιµή µονάδος τούτων
προσδιορίζεται υπό Επιτροπής συγκροτουµένης δι’ αποφάσεως του Νοµάρχου και
αποτελουµένης εκ των: α) ∆ιευθυντού Εσωτερικών ως Προέδρου, β) οικείου Οικονοµικού
Εφόρου, γ) Προϊσταµένου της ΤΥ∆Κ, δ) ∆ηµάρχου ή Προέδρου της κοινότητος
αναπληρούµενων υπό των νοµίµων αυτών αναπληρωτών και ε) υπό εκπροσώπου του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου και εν ελλείψει του Βιοτεχνικού τοιούτου. ∆ια
την λήψιν αποφάσεως προς προσδιορισµόν της τιµής καλείται υπό της Επιτροπής ίνα εκφέρη
γνώµην και ο µισθωτής του λατοµείου. Η τιµή αύτη δύναται να αναπροσαρµόζεται

οποτεδήποτε υπό της Επιτροπής, αιτήσει του εκµισθωτού ∆ήµου ή Κοινότητος ή του
µισθωτού. Η υπό της Επιτροπής λαµβανοµένη απόφασις επί της προσδιορισθείσης τιµής
υπόκειται εις προσφυγήν ενώπιον του αρµοδίου Νοµάρχου εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15)
ηµερών από της κοινοποιήσεως ταύτης εις τους ενδιαφεροµένους. Επί τη βάσει της ούτω
προσδιορισθείσης τιµής βεβαιούται και εισπράττεται υπό του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητος το
οφειλόµενον µίσθωµα κατά τα εν τη προηγουµένη παραγράφω οριζόµενα.
Άρθρον 34
∆ια την παράτασιν της µισθώσεως δηµοτικών ή κοινοτικών λατοµείων βιοµηχανικών
ορυκτών ή µαρµάρων κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 3, 42 παρ. 2, 43
παρ. 1 και 44 παρ. 1 του παρόντος Nόµου πέραν των εν αυταίς προϋποθέσεων, απαιτείται
και σύµφωνος ητιολογηµένη απόφασις του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, όπερ
ερευνά προς τούτο την ύπαρξιν ή µη των αναφεροµένων εις την παρ. 3 του άρθρου 17 του
παρόντος Νόµου προϋποθέσεων.
Άρθρον 35
Αι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και επί των δηµοτικών και κοινοτικών
λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων επί θεµάτων µη ρυθµιζόµενων ειδικώς υπό
των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Ωσαύτως αι διατάξεις του παρόντος Νόµου
εφαρµόζονται και επί δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων και αδρανών υλικών επί θεµάτων
µη ρυθµιζοµένων υπό των διατάξεων του Ν. 386/1976 και υπό του παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Ένδικα µέσα
Άρθρον 36
1. Άπασαι αι, κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου, εκδιδόµεναι αποφάσεις
του υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, αι αφορώσαι εις χορήγησιν αδείας
εκµεταλλεύσεως υπό όρους ή περιορισµούς άρνησιν τροποποίησιν ή ανάκλησιν αδείας
εκµεταλλεύσεως, ως και εις µη παράτασιν της ισχύος χορηγηθείσας τοιαύτης υπόκεινται εις
προσφυγήν.
Οµοίως υπόκειται εις προσφυγήν και η, κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 27 του παρόντος
Νόµου, συντασσοµένη έκθεσις του Επιθεωρητού Μεταλλείων.
2. Αι υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεπόµεναι προσφυγαί ασκούνται ενώπιον του
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων εντός προθεσµίας τριάκοντα ηµερών από της
επιδόσεως της σχετικής αποφάσεως δια ∆ικαστικού Επιµελητού ή δια της Αστυνοµικής
Αρχής επί αποδείξει, εις τον ενδιαφερόµενον.
3. Αι κατά τα άνω εµπροθέσµως ασκηθείσαι προσφυγαί και η προς άσκησιν τούτων
προθεσµίαι δεν αναστέλλουν την εκτέλεσιν της προσβαλλοµένης αποφάσεως, εξαιρέσει της
περιπτώσεως της παραγρ. 8 του άρθρου 14 του παρόντος Nόµου.
Το ∆ιοικητικόν ∆ικαστήριον Μεταλλείων αποφαινόµενον κατόπιν αιτήσεως υποβαλλοµένης
εντός προθεσµίας δέκα πέντε ηµερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως του
Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας δύναται να χορηγή αναστολήν εκτελέσεως της
προσβαλλοµένης αποφάσεως, µέχρις εκδόσεως της οριστικής του αποφάσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
Τελικαί και Μεταβατικαί ∆ιατάξεις
Άρθρον 37
1. Απαλλάσσονται των δασµών, λοιπών φόρων Φ.Κ.Ε., εισφορών δικαιωµάτων και τελών εν
γένει των εισπραττοµένων κατά την εισαγωγήν εκ της αλλοδαπής, εξαιρέσει των

ανταποδοτικών, τα µηχανήµατα, εξαρτήµατα, εργαλεία και λοιπά όργανα, ως και τα
ανταλλακτικά αυτών µη παραγόµενα υπό της εγχωρίου βιοµηχανίας, τα αναγκαιούντα δια
την λειτουργίαν και εν γένει εκµετάλλευσιν των καθ’ άπασαν την χώραν λατοµείων
οιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών.
2. Περί της συνδροµής των προϋποθέσεων των κατά την παρ. 1 παρεχοµένων δασµολογικών
απαλλαγών εκδίδεται απόφασις του οικείου Νοµάρχου εις την περιφέρειαν του οποίου κείται
το λατοµείον, ήτις διαβιβάζεται εις την αρµοδίαν Τελωνειακήν Αρχήν. Τυχόν αµφισβητήσεις
της Τελωνειακής Αρχής ως προς την υπαγωγήν των εν τη αποφάσει του οικείου Νοµάρχου
αναγραφοµένων ειδών εις τας διατάξεις της παρ. 1 επιλύονται υπό του αρµοδίου Συµβουλίου
Μεταλλείων του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας, εφ’ όσον αύται υπάγονται εις
θέµατα Τεχνικής φύσεως, πάσαι δε αι λοιπαί αµφισβητήσεις επιλύονται κατά τας ισχύουσας
εν προκειµένω διατάξεις.
3. Πάσα διάθεσις των κατά την προηγουµένων παράγραφον εισαχθέντων ειδών, δι’ έτερον ή
τον δι’ ον προορίζονται σκοπόν απαγορεύεται, εάν δεν καταβληθούν προηγουµένως οι κατά
τας κειµένας διατάξεις προβλεπόµενοι δασµοί, λοιποί φόροι, εισφοραί, δικαιώµατα και τέλη
εν γένει.
4. Η κατά παράβασιν της προηγουµένης παραγράφου διάθεσις των ειδών συνεπάγεται την
επιβολήν των υπό των κειµένων διατάξεων προβλεποµένων κυρώσεων µη αποκλειόµενης και
της περιπτώσεως διώξεως επί λαθρεµπορία.
5.Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η διάθεσις των κατά την παράγραφον 1 του παρόντος
εισαχθέντων εκ της αλλοδαπής ειδών εις έτερον λατοµείον προς χρησιµοποίησιν δια τον αυτόν, δι’ ον εισήχθησαν σκοπόν, κατόπιν αδείας του εκδόσαντος την περί απαλλαγής
απόφασιν Νοµάρχου.
6. Η διαπίστωσις της εγκαταστάσεως και χρησιµοποιήσεως ή διαθέσεως των εκ της
αλλοδαπής εισαχθέντων µηχανηµάτων, εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών κλπ, δι ον σκοπόν
προορίζονται ταύτα, ενεργείται υπό του Νοµάρχου εις την περιφέρειαν του οποίου κείται
το λατοµείον.
7. ∆ια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών και Βιοµηχανίας και
Ενεργείας καθορίζονται οι όροι, αι διατυπώσεις και πάσα ετέρα λεπτοµέρεια εφαρµογής του
παρόντος άρθρου.
Άρθρον 38
1. Όταν δια την εκµετάλλευσιν λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων είναι
αναγκαία η χρησιµοποίησις ξένης ιδιοκτησίας δια την κατασκευήν οδών προσπελάσεως,
ανέγερσιν εργοστασίων επεξεργασίας των εκ των λατοµείων εξορυσσοµένων ορυκτών υλών
κατασκευήν σχετικών υδραγωγείων αποθηκών γραφείων, επιτρέπεται ή αναγκαστική
απαλλοτρίωσις ταύτης αιτήσει και δαπάναις του εκµεταλλευοµένου το λατοµείον και υπέρ
του δηµοσίου, των σκοπών τούτων θεωρουµένων ως δηµοσίας ωφελείας.
Προκειµένου µόνον περί λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών εφ’ όσον η ξένη
ιδιοκτησία θέλει χρησιµοποιηθή δια την ανέγερσιν εργοστασίων, κατασκευήν οδών
προσπελάσεως της απαλλοτριώσεως ταύτης προηγείται αιτήσει του ενδιαφεροµένου,
ητιολογηµένη απόφασις του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας δι’ ης εγκρίνεται ή µη,
από απόψεως προστασίας του περιβάλλοντος, η χρησιµοποίησις της ξένης ιδιοκτησίας δια
τον ως άνω σκοπόν.
Η κατά τα άνω περί εγκρίσεως απόφασις του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας
γνωστοποιείται επιµελεία του ενδιαφεροµένου εις τον ιδιοκτήτην της επιλογής ιδιοκτησίας
όστις δικαιούται προσφυγής ασκούµενης ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων,
εντός προθεσµίας δέκα πέντε ηµερών από της εις αυτόν γνωστοποιήσεως.
2. Επί της, κατά την προηγουµένην παράγραφον, επιτρεποµένης αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως εφαρµόζονται αναλόγως τόσον ως προς την διαδικασίαν κηρύξεως, όσον
και προς την της συντελέσεως ταύτης αι διατάξεις των άρθρων 130 έως και 138 του Ν.∆/τος
210/1973 «Περί µεταλλευτικού Κώδικος».
∆ια της αποφάσεως της κηρυττούσης την απαλλοτρίωσιν ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εφαρµογήν
των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται εις τον υπέρ ου η απαλλοτρίωσις υποχρέωσις

καταθέσεως εγγυήσεως δια την εκτέλεσιν των έργων περί ων η απαλλοτρίωσις, το ύψος της
οποίας δεν δύναται να είναι µικρότερον του ενός δεκάτου των εκτελεσθησοµένων έργων. Η
εγγύησις αύτη δύναται να δοθή και δια Τραπεζιτικής επιστολής ανεγνωρισµένης Τραπέζης ή
δια οµολογιών των παραγωγικών δανείων ή δανείων της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως
Ηλεκτρισµού. Η εγγύησις αύτη κατατίθεται εις το Ταµείον Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
εντός τακτής προθεσµίας, καθοριζοµένη δια της αυτής ως άνω αποφάσεως και αποδίδεται εις
τον καταθέσαντα ταύτην δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας µετά την
διαπίστωσιν της εκτελέσεως των έργων. Οµοίως αποδίδεται κατά την αυτήν διαδικασίαν, και
εις περίπτωσιν καθ’ ην ο καταθέσας ταύτην ήθελε παραιτηθή της απαλλοτριώσεως.
Εις περίπτωσιν µη εκτελέσεως των έργων, δια α η απαλλοτρίωσις, εντός τετραετίας από της
συντελέσεως ταύτης ή χρησιµοποιήσεως της απαλλοτριωθείσης ιδιοκτησίας δι’ άλλον
σκοπόν δι ον η άπαλλοτρίωσις αύτη ανακαλείται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας
και Ενεργείας, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Ανακαλουµένης της
απαλλοτριώσεως η καταβληθείσα αποζηµίωσις επιστρέφεται εις τον καταβάλλοντα ταύτην,
εις δε την περίπτωσιν της µη εκτελέσεως των έργων δι’ α η απαλλοτρίωσις καταπίπτει υπέρ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και η κατατεθείσα εγγύησις. Η απαλλοτρίωσις ανακαλείται και εις
περίπτωσιν καθ’ ην εν τη απαλλοτριωθείση εκτάσει ήθελεν οποτεδήποτε διαπιστωθή
απόληψις λατοµικών ορυκτών.
3.Προκειµένου περί λατοµείων αδρανών υλικών επιφυλασσοµένων των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 10 του Ν. 386/1970 επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ξένης
ιδιοκτησίας, αιτήσει και δαπάναις του εκµεταλλευοµένου το λατοµείον και υπέρ του
∆ηµοσίου, µόνον, δια την κατασκευήν οδών προσπελάσεως προς εξυπηρέτησιν των αναγκών
των λατοµείων τούτων.
Επί της ως άνω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εφαρµόζονται αναλόγως τόσον ως προς την
διαδικασίαν κηρύξεως, όσον και προς την της συντελέσεως ταύτης αι διατάξεις των άρθρων
130 έως και 138 του Ν. ∆/τος 210/1973 «Περί µεταλλευτικού Κώδικος».
4. Οσάκις η αναγκαιούσα δια τας ανάγκας εκµεταλλεύσεως λατοµείων οιασδήποτε
κατηγορίας λατοµιών ορυκτών, ξένη ιδιοκτησία ανήκει εις τον ιδιοκτήτην του λατοµείου, ο
προς ον ούτος παρεχώρησε το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως του λατοµείου δικαιούται να
αιτήσηται την παραχώρησιν της αναγκαιούσης αυτώ εκτάσεως, κατά χρήσιν, καθ’ όλην την
διάρκειαν της εκµεταλλεύσεως.
Επί της αναγκαιότητός της κατά τα άνω ιδιοκτησίας και της απαραιτήτου εκτάσεως
αποφαίνεται ο αρµόδιος Επιθεωρητής Μεταλλείων.
Η αποζηµίωσις δια την χρήσιν της ως άνω ιδιοκτησίας εφ’ άπαξ καταβαλλοµένη καθορίζεται
υπό του Μονοµελούς Πρωτοδικείου του τόπου του λατοµείου εφαρµοζοµένων αναλόγως
των, περί καθορισµού αποζηµιώσεως δι’ αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ξένης ακινήτου
ιδιοκτησίας διατάξεων. Η χρήσις της παραχωρηθησοµένης εκτάσεως επιτρέπεται ευθύς ως
καταβληθή η κατά τα άνω καθοριζοµένη αποζηµίωσις.
5. ∆ηµόσιαι εκτάσεις αναγκαιούσαι δια την εκµετάλλευσιν λατοµείων οιασδήποτε
κατηγορίας λατοµικών ορυκτών ή δια κατασκευήν οδών προσπελάσεως δύνανται να
παραχωρούνται κατά χρήσιν εις τους εκµεταλλευοµένους τα λατοµεία ταύτα, εφαρµοζοµένης
της υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεποµένης διαδικασίας.
Άρθρο 39
1.Οι εκµεταλλευόµενοι λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων, επιφυλασσοµένων
των διατάξεων της παραγράφου 2 του εποµένου άρθρου και των διατάξεων του άρθρου 14
του Ν. 386/76, υποχρεούνται όπως εντός έτους από τη ισχύος του παρόντος Νόµου,
εφοδιασθούν δια της υπό των διατάξεων του άρθρου 4 τούτου προβλεποµένης αδείας
εκµεταλλεύσεως.
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ούτοι δεν ήθελον αποκτήσει δι’ οιονδήποτε λόγον άδειαν
εκµεταλλεύσεως δικαιούνται, εφ’ όσον δεν συντρέχουν αι απαγορεύσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος να παραµείνουν περαιτέρω εις την εκµετάλλευσιν των λατοµείων των,
επί µίαν πενταετίαν από της ισχύος του παρόντος Νόµου, µη υποκείµενοι κατά την εν λόγω
χρονικήν περίοδον εις τας υπό του άρθρου 11 του Νόµου τούτου προβλεποµένας κυρώσεις.

2. Η εκµετάλλευσις των εν λόγω λατοµείων δύναται ν’ απαγορευθή και προ της λήξεως της
ως άνω χρονικής περιόδου υπό τας προβλεποµένας προϋποθέσεις και διαδικασίας των
διατάξεων του παρόντος Νόµου περί ανακλήσεως αδείας εκµεταλλεύσεως, εχουσών εν
προκειµένω ανάλογον εφαρµογήν.
3. Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπον απολέσαντες την υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
Νόµου 386/1976 προβλεποµένην εξάµηνον προθεσµίαν δια την απόκτησιν αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, δικαιούνται να αιτήσωσι την απόκτησιν ταύτης
εντός διετίας, υπό τας προϋποθέσεις και διαδικασίας του ανωτέρω Νόµου. Εις περίπτωσιν
καθ’ ην ήθελε χορηγηθή εις αυτούς άδεια εκµεταλλεύσεως δύνανται ούτοι να παραµείνουν ει
την εκµετάλλευσιν του λατοµείου των µόνον επί µίαν τριετίαν αρχοµένην από της εποµένης
της λήξεως της υπό της ως άνω παραγράφου 1 προβλεποµένης εξαµήνου προθεσµίας.
Άρθρον 40
1. Αιτήσεις περί χορηγήσεως αδείας εκµεταλλεύσεως λατοµείων µαρµάρων, εκκρεµείς κατά
την δηµοσίευσιν του παρόντος Νόµου διέπονται υπό των προϊσχυουσών διατάξεων από της
χορηγήσεως δε της αδείας εφαρµόζονται αι διατάξεις του παρόντος Νόµου.
2. Άδειαι εκµεταλλεύσεως λατοµείων µαρµάρων, εκδοθείσαι βάσει των προΐσχυουσών
διατάξεων διατηρούνται εν ισχύ, διεπόµεναι εφεξής υπό των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
Άρθρον 41
Συµβάσεις, περί ων η παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.∆. 433/1970 «περί εκµεταλλεύσεως
λατοµείων µαρµάρων ως αντεκατεστάθη υπό της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.∆. 1006/1971
περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν.∆. 433/1970 περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων
µαρµάρων» συνοµολογηθείσαι δια µιαν τριετίαν, δυνάµεναι να παρατείνωνται µέχρι
συµπληρώσεως δεκαπενταετίας θεωρούνται από της συνοµολογήσεώς των ως έγκυροι και
ισχυροί.
Άρθρον 42
1. Επί συµβάσεων συνοµολογηθεισών κατ’ εφαρµογήν της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.∆.
433/1970 ως τούτο αντικατεστάθη υπό της παρ. 1 του άρθρον 3 του Ν∆ 1006/1971, το εν
αυταίς συµπεφωνηµένον µίσθωµα δύναται, υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 20
του παρόντος Νόµου, να αναπροσαρµοσθή δια κοινής συµφωνίας, εν διαφωνία δε τούτο
καθορίζεται αιτήσει εκατέρου των µερών υπό του αρµόδιου κατά τόπον Μονοµελούς
Πρωτοδικείου δικάζοντος κατά την διαδικασίαν των άρθρων 647-662 του Κώδικος
Πολιτικής ∆ικονοµίας .
2. Επί των αυτών ως άνω συµβάσεων εφαρµόζονται µετά την λήξιν της δεκαπενταετούς
ισχύος των τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος Νόµου οριζόµενα.
Άρθρον 43
1. Συµβάσεις αφορώσαι το δικαίωµα εξορύξεως και εκµεταλλεύσεως µαρµάρων,
συνοµολογηθείσαι υφ’ οιονδήποτε τύπον προ της ισχύος του Ν.∆. 433/1970 «περί
εκµεταλλεύσεως λατοµείων µαρµάρων», δια χρονικήν περίοδον ελάσσονα της
δεκαπενταετίας παρατείνονται, υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίας, εξαιρέσει του εν
αυταίς προβλεποµένου µισθώµατος, µέχρις συµπληρώσεως εν συνόλω δεκαπενταετίας από
της υπογραφής της αρχικής συµβάσεως, ή εν περιπτώσει ανανεώσεως από της υπογραφής
της τελευταίας τοιαύτης, εφ’ όσον αι κατά τα άνω συµβάσεις τελούν εν ισχύι κατά την
έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόµου και οι εκµεταλλευόµενοι απέκτησαν άδειαν
εκµεταλλεύσεως, προ της ισχύος του παρόντος Νόµου, κατά τας διατάξεις του ως άνω Ν.∆.
433/1970 βάσει των ως άνω συµβάσεων.
2. Επί των, κατά την προηγούµενην παράγραφον προβλεποµένων παρατάσεων το µίσθωµα
καθορίζεται, υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος Νόµου δια

κοινής συµφωνίας εν διαφωνία δε τούτο καθορίζεται υπό του αρµοδίου κατά τόπον
Μονοµελούς Πρωτοδικείου, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν των άρθρων 647-662 του
Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Αι διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου έχουν εφαρµογή και επί γενοµένων παρατάσεων
κατ’ εφαρµογήν του Ν.∆. 433/1970
Άρθρον 44
1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 28 και 29 του Ν.∆. 4029/1959 «περί
αργούντων Μεταλλείων κλπ» συµβάσεις µισθώσεως ή εισφοράς του δικαιώµατος
εκµεταλλεύσεως λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών ναι αδρανών υλικών συνοµολογηθείσαι
προ της ισχύος των διατάξεων του παρόντός Νόµου και τελούσαι εν ισχύι παρατείνονται, υπό
τους αυτούς όρους και συµφωνίας της αρχικής συµβάσεως ή της τυχόν κατά παράτασιν
τοιαύτης εξαιρέσει του εν αυταίς προβλεποµένου µισθώµατος, δια µονοµερούς δηλώσεως
του µισθωτού ή του προς ον η εισφορά επί µίαν ή πλείονας τριετίας και µέχρις
συµπληρώσεως δεκαπενταετίας από της υπογραφής της αρχικής συµβάσεως ή εν περιπτώσει
ανανεώσεως από της υπογραφής της τελευταίας τοιαύτης.
Εφ’ όσον µεταξύ των ενδιαφεροµένων δεν επέλθη συµφωνία δια τον καθορισµό του
µισθώµατος τούτο καθορίζεται, αιτήσει εκατέρου των µερών υπό του αρµοδίου κατά τόπον
Μονοµελούς Πρωτοδικείου δικάζοντος κατά την διαδικασίαν των άρθρων 647-662 του
Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας.
3. Η υπό της παραγράφου 1 του παρόντος προβλεποµένη παράτασις έχει εφαρµογήν υπό τας
προϋποθέσεις ότι το λατοµείον ευρίσκεται εν λειτουργία κατά την ισχύν του παρόντος Νόµου
και προς ον το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως του λατοµείου ήθελεν αποκτήσει την σχετικήν
άδειαν εκµεταλλεύσεως.
Άρθρον 45
Αιτήσεις εκµισθώσεως δηµοσίων λατοµείων αδρανών υλικών κειµένων εκτός της περιοχής
Αθηνών-Πειραιώς, ήτις προσδιορίζεται δια συντεταγµένων και περί ης η παρ. 1 του άρθρου
7 του Ν.386/76 και των περιοχών περί ων το άρθρον 9 του αυτού Nόµου, υποβληθείσαι εις
τους αρµοδίους Nοµάρχας προ της ενάρξεως ισχύος του Νοµού τούτου και εφ’ ων αιτήσεων
έχει εξενεχθή µέχρι της ισχύος του παρόντος Νόµου ή υπό των διατάξεων του άρθρου 12 του
από 14.11.1936 Β.∆. «περί εκµισθώσεως των δηµοσίων λατοµείων» ως ετροποποιήθη και
συνεπληρώθη δια του Β.∆/τος της 31.12.1936, προβλεποµένη σύµφωνος γνώµη των παρά
ταις Νοµαρχίαις λειτουργουσών Επιτροπών Βιοµηχανίας και Μεταλλείων ή του Συµβουλίου
Μεταλλείων περί εκµισθώσεως των λατοµείων τούτων εξακολουθούν διεπόµεναι ως προς
την περαιτέρω διαδικασίαν της εκµισθώσεώς των υπό του προϊσχύσαντος του ως άνω νόµου
νοµικού καθεστώτος.
Άρθρον 46
Το ύψος των υπό των διατάξεων του παρόντος Νόµου προβλεποµένων χρηµατικών ποινών
δύναται να αναπροσαρµόζεται ανά τριετίαν, δι’ αποφάσεων του Υπουργού Βιοµηχανίας και
Ενεργείας δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
Άρθρον 47
Απαγορεύεται η διενέργεια γοµώσεων και πυροδοτήσεων υπονόµων (φουρνέλλων) ως και η
αποκόλλησις επισφαλών όγκων εκ των µετώπων εξορύξεως εις µεταλλεία και λατοµεία εν
γένει υπό προσώπων µη εφοδιασµένων δι’ ειδικής προς τούτο αδείας.
2. Η άδεια αύτη χορηγείται υπό των οικείων Νοµαρχών του τόπου εργασίας ή κατοικίας των
ενδιαφεροµένων κατόπιν εξετάσεων ενώπιον Τριµελών επιτροπών συγκροτουµένων δι’
αποφάσεων των Νοµαρχών τούτων. Το εν εκ των µελών των
ούτω συγκροτουµένων
επιτροπών δύναται κατά την κρίσιν των Νοµαρχών να ίναι εκπρόσωπος της Γενικής

Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος οριζόµενος µετά του αναπληρωτού του υπό τής
∆ιοικήσεως αυτής
3.Η διαδικασία και αι προϋποθέσεις χορηγήσεως της κατά τα άνω αδείας καθορίζονται δι’
αποφάσεων του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας.
4. Η απασχόλησις προσώπων στερουµένων ειδικής κατά τα άνω αδείας εις έργα, ως ταύτα
ορίζονται εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται την επιβολήν χρηµατικής
ποινής ες τους απασχολούντας ταύτα εργοδότας συµφώνως προς τας κειµένας διατάξεις του
Μεταλλευτικού Κώδικος επί παραβάσεων του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών
Εργασιών. Εν περιπτώσει υποτροπής η χρηµατική ποινή διπλασιάζεται.
5.Εργατοτεχνίται µεταλλείων και λατοµείων εν γένει µη συµµορφούµενοι προς τας διατάξεις
του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών ως και τας τοιαύτας του
παρόντος άρθρου τιµωρούνται δια προσωρινής ή οριστικής ανακλήσεως της χορηγηθείσης
εις αυτούς κατ’ εφαρµογήν του παρόντος άρθρου ειδικής αδείας, κατόπιν αποφάσεως του
οικείου Νοµάρχου, τη προτάσει του αρµοδίου Επιθεωρητού Μεταλλείων.
Άρθρον 48
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του Ν. 2754/1976 «περί τροποποιήσεως του
Μεταλλευτικού Κώδικος αντικαθίσταται αφ’ ης ίσχυσεν ως ακολούθως:
«2. Το ως άνω ∆ικαστήριον υπό την υπό της προηγουµένης παραγράφου προβλεπόµενην
σύνθεσίν του, είναι αρµόδιον δια την εκδίκασιν και πασών των ενώπιον αυτού εκκρεµουσών
ήδη υποθέσεων».
2. Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 274/1976 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Εις τας δηµοσίας συνεδριάσεις του ∆ικαστηρίου παρίσταται ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Ανώτατος υπάλληλος ή ∆ιευθυντής Κλάδου ΑΤ9 ∆ιοικητικού του Υπουργείου Βιοµηχανίας
και Ενεργείας οριζόµενος µετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας και
Ενεργείας. Ούτος επιµελείται της συλλογής του υλικού της δικογραφίας µέχρι της εισαγωγής
προς συζήτησιν και εκθέτει τας απόψεις της ∆ιοικήσεως».
3. ∆ια την υπό του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων συζήτησιν των ενώπιον αυτού
ασκουµένων προσφυγών κατ’ εφαρµογήν των περί µεταλλείων και λατοµείων διατάξεων
δέον επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως να προσάγηται γραµµάτιον εισπράξεως
∆ηµοσίου Ταµείου εκ δραχµών χιλίων (1000).
Αι υπό του προηγουµένου εδαφίου διατάξεις έχουν εφαρµογήν και επί των εκκρεµούντων
ήδη εν γένει ενδίκων µέσων ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Μεταλλείων των τυχόν δε
κατατεθειµένων παραβόλων συµπληρουµένων κατά τα ανωτέρω.
Άρθρον 49
1. Από της ισχύος του παρόντος παρέχεται ανατρεπτική προθεσµία ενός έτους εις τους, δι’
οιονδήποτε λόγον απολέσαντας την υπό του άρθρου 188 του Ν.∆/τος 210/1973 «περί
Μεταλλευτικού Κώδικος προβλεποµένην εξάµηνον προθεσµίαν προς υποβολήν της υπό της
διατάξεως ταύτης προβλεποµένης δηλώσεως.
2. Προκειµένου περί της κοινοπραξίας των γαιοκτηµόνων του χωρίου Γαβριανή Μαγνησίας
δύνανται ούτοι δι’ αιτήσεώς των κατατεθειµένης µετ’ ακριβούς σχεδιαγράµµατος και
υποβαλλοµένης εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας και Ενεργείας εντός έτους από της ισχύος
του παρόντος Νόµου να διατηρούν το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως δολοµίτου, ανεξαρτήτως
της περιεκτικότητάς του εις οξείδιον µαγνησίου, εντός κτήµατος του χωρίου Γαβριανή
ενιαίας εκτάσεως µέχρι δώδεκα χιλιάδων (12.000) στρεµµάτων, µη εφαρµοζοµένων εν
προκειµένω αφ’ ης ίσχυσαν, των διατάξεων του άρθρου 8 του Α.Ν. 534/1968
Άρθρον 50
∆ιατάξεις των άρθρων 7 παρ. 4 και 5, 12, 15 εξαιρέσει του υπό του άρθρου τούτου
προβλεποµένου ύψους χρηµατικής ποινής, δι’ ο ισχύουν αι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.

386/1976, 16, 21 και 27 του παρόντος Νόµου, εφαρµόζονται και επί εκµεταλλεύσεως
λατοµείων αδρανών υλικών ως και επί αδειών εκµεταλλεύσεως των λατοµείων τούτων
χορηγηθεισών ή χορηγουµένων κατ’ εφαρµογήν του Ν. 386/1976 επί δε των, υπό των
άρθρων τούτων, προβλοποµένων προσφυγών εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 36 του
παρόντος Νόµου.
Άρθρον 51
Εις το άρθρον 20 του Ν. 272/76 «περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (ΙΓΜΕ) προστίθεται αφ’ ης ίσχυσεν τούτο έδάφιον τελευταίον έχον ως ακολούθως:
«Εκ των αιτήσεων µεταλλειοκτητών περί εκτελέσεως ερευνών κατ’ εφαρµογήν του άρθρου
τούτου προτιµώνται εντός του ύψους των εγκεκριµένων εκάστοτε προς τον σκοπόν τούτον
πιστώσεων αι αναφερόµεναι εις µεταλλεία παρουσιάζοντα µείζονα σπουδαιότητα δια την
εθνικήν οικονοµίαν εν συνδυασµώ προς την δυνατότητα ταχυτέρας εκµεταλλεύσεως. Μέχρι
πέρατος των κατά την σύµβασιν διενεργουµένων υπό του ΙΓΜΕ ερευνών αναστέλλονται αι
εκ του άρθρου 106 του Μεταλλευτικού Κώδικος υποχρεώσεις του µεταλλειοκτήτου δια το
ερευνώµενον µεταλλείον και δεν επιβάλλονται αι υπό του άρθρου τούτου προβλεπόµεναι
κυρώσεις.
Άρθρον 52
Πάσα λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου καθορισθήσεται
δι’ αποφάσεων του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας.
Άρθρον 53
∆ια Προεδρικού ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει του επί της Βιοµηχανίας και Ενεργείας
Υπουργού, δύναται να κωδικοποιηθούν εις ενιαίον κείµενον αι διατάξεις της «περί
λατοµείων» ισχυούσης Νοµοθεσίας επιτρεποµένης της µεταβολής της σειράς και αριθµήσεως
των άρθρων παραγράφων και εδαφίων αυτών.
Άρθρον 54
Από της ισχύος του παρόντος Νόµου καταργούνται:
α) Ο Νόµος 587/1915 «περί λατοµείων».
β) Το άρθρον 31 του Α.Ν. 344/1968 περί διατάξεών τινων αφορωσών εις τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
γ) Το Ν.∆. 433/1970 «περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων µαρµάρων»
δ) Το Ν.∆. 1006/1971 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν.∆. 433/1970 «περί
εκµεταλλεύσεως λατοµείων µαρµάρων»
ε) Τα άρθρα 10 παρ. 3 του Ν. 386/1976 «περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών
και απαγορεύσεως εκµεταλλεύσεως λατοµείων µαρµάρων εις Περιοχήν του Πεντελικού
Όρους».
στ) Πάσα διάταξις αναγοµένη εις την εφαρµογήν των δια του παρόντος άρθρου,
καταργουµένων διατάξεων.
2. Συµβάσεις εκµισθώσεως δηµοσίων λατοµείων µαρµάρων συνοµολογηθείσαι από της
ισχύος του Ν.∆. 433/1970 µέχρι της 24 Ιουλίου 1974 µεταξύ ∆ηµοσίου και ιδιωτών θέλουσι
παραπεµφθή εις ειδικώς συσταθησοµένην Επιτροπήν δια κρίσιν αυτών ως προς το
αδιάβλητον τούτων.
Η ως άνω Επιτροπή θα συσταθή δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισµού
∆ικαιοσύνης και Βιοµηχανίας Ενεργείας και θα υποβάλη το εκ της κρίσεως πόρισµα εντός 6
µηνών από της συστάσεώς της.
Άρθρον 55

Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως.
Ο παρών νόµος ψηφιστείς υπό της Βουλής και παρ’ Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους.
Εν Αθήναις τη 23 Αυγούστου 1977
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓ. ∆ΕΛΒΕΤΟΓΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΠΠΟΚΡ. ΙΟΡ∆ΑΝΟΓΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕNΕΡΓΕIΑΣ
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 24 Αυγούστου 1977
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

