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Άρθρο 36 

Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του ν. 998/1979 Ο τίτλος του Κεφαλαίου 

Έκτου και τα άρθρα 45 έως 61 του ν. 998/1979 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Άρθρο 52  

Μεταλλεία − λατομεία 

1. Εξαιρουμζνων των εκτάςεων τθσ περιπτώςεωσ α' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 του 

παρόντοσ νόμου, θ διενζργεια ερευνών δια γεωτριςεων και δι' ανορφξεωσ φρεάτων ι 

ςτοών εντόσ δαςών, δαςικών εκτάςεων ωσ και δθμοςίων εκτάςεων των περιπτώςεων α' και 

β' τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου επιτρζπεται μετά από ζγκριςθ 

επζμβαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 45 του παρόντοσ νόμου. Για τθ 

διενζργεια των παραπάνω ερευνών ςτισ περιοχζσ των κατθγοριών β' τθσ παραγράφου 1 και 

δ', ε' και η' τθσ παραγράφου 2 του ιδίου ωσ άνω άρκρου, μπορεί να τεκοφν πρόςκετοι όροι 

και περιοριςμοί με τθν ζγκριςθ επζμβαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 45 

του παρόντοσ και να κακορίηονται οι υποχρεώςεισ του ερευνθτι για τθν προςταςία του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθν αποκατάςταςθ του τοπίου και τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ μετά 

το πζρασ τθσ ζρευνασ. Αντάλλαγμα χριςθσ για τθν επζμβαςθ αυτι δεν καταβάλλεται. Η 

διενζργεια ερευνών δια γεωλογικών, κοιταςματολογικών, γεωφυςικών και γεωχθμικών 

μεκόδων δεν απαιτεί ζγκριςθ επζμβαςθσ, παρά μόνο ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ Δαςικισ 

Αρχισ. 

2. Η εκμετάλλευςθ μεταλλείων και λατομείων εντόσ δαςών, δαςικών εκτάςεων ωσ και 

δθμόςιεσ εκτάςεισ των περιπτώςεων α' και β' τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 3 του 

παρόντοσ νόμου δια τθσ εξορφξεωσ, διαλογισ, επεξεργαςίασ μθχανικισ, εμπλουτιςμοφ, 

παραγωγισ κονιαμάτων, ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων και αποκομιδισ 

μεταλλευτικών ι λατομικών ορυκτών, θ διάνοιξθ οδών προςπζλαςθσ, θ ανζγερςθ 

εγκαταςτάςεων που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τθσ εκμετάλλευςθσ αυτών και θ εναπόκεςθ 

ςτείρων ι καταλοίπων ι των υπολοίπων τθσ βιομθχανικισ επεξεργαςίασ των 

μεταλλευμάτων ςε ειδικοφσ προσ τοφτο χώρουσ, επιτρζπεται μετά τθν ζκδοςθ τθσ ΑΕΠΟ και 

τθσ πράξθσ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 45, εφόςον ικανοποιοφνται οι προχποκζςεισ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου. Για τθν επζμβαςθ αυτι καταβάλλεται αντάλλαγμα χριςθσ 

που αφορά ςτθν επζμβαςθ ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. 

3. Σε περίπτωςθ που θ Δαςικι Υπθρεςία κρίνει ότι θ αποκατάςταςθ του φυςικοφ τοπίου και 

τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ των εκτάςεων των παραπάνω παραγράφων είναι ιδιαίτερα 

δυςχερισ, επιβάλλει ςτον υπόχρεο προσ αποκατάςταςθ να αναδαςώςει, μετά από 

υπόδειξι τθσ, άλλεσ εκτάςεισ μζχρι πενταπλάςιου εμβαδοφ και οι οποίεσ βρίςκονται ςτθν 

περιοχι αρμοδιότθτάσ τθσ. Η μθ ςυμμόρφωςθ του υπόχρεου προσ τα ανωτζρω, 

ςυνεπάγεται τθν επιβολι ςε αυτόν των ςχετικών δαπανών για τθν αποκατάςταςθ. Σε 

περίπτωςθ που ζχει κατατεκεί εγγυθτικι επιςτολι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 

άρκρου 8 του ν. 1428/1984, όπωσ ιςχφει, ακολουκείται θ διαδικαςία κατάπτωςθσ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ και κατάκεςθσ του ποςοφ υπζρ του Πράςινου Ταμείου ςτον ειδικό 



κωδικό Ειδικόσ Φορζασ Δαςών, διατικεμζνου αυτοφ αποκλειςτικά για τθν αποκατάςταςθ. 

Ο υπόχρεοσ, αρνοφμενοσ ι παραλείπων τθν εκπλιρωςθ των ανωτζρω, υπόκειται ςε ποινικι 

δίωξθ κατά τα ςτο άρκρο 71 παράγραφοσ 9 του παρόντοσ νόμου οριηόμενα. Σε περίπτωςθ 

υποτροπισ αίρεται αρμοδίωσ υποχρεωτικά θ κατά τθν παράγραφο 1 ι 2 του παρόντοσ 

άρκρου ζγκριςθ ι πράξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 45. 

4. Εγκεκριμζνα ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςτερεών αποβλιτων μποροφν να 

προβαίνουν ςε εναπόκεςθ, επεξεργαςία και αξιοποίθςθ αποβλιτων που προζρχονται από 

εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) ςε μεταλλεία και λατομεία των οποίων 

ζπαυςε θ λειτουργία για οποιονδιποτε λόγο χωρίσ αποκατάςταςθ αυτών. Η εγκατάςταςθ 

των ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ διενεργείται επί τθ βάςει εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, 

ςφμφωνα με τθν οικεία απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικών όρων αποκατάςταςθσ του 

τοπίου και τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ και κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 ζωσ 3 του 

άρκρου 30 του ν. 4030/2011 (Α' 249), όπωσ ιςχφει. Οι ανωτζρω εγκαταςτάςεισ είναι 

προςωρινζσ και απομακρφνονται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ αποκατάςταςθσ.» 


