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Άρθρο 51 
Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 3937/2011, 2664/1998,

4058/2012, 3937/2011, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης 125469/1993 

11. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του ν.4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίστανται
ως εξής:  
«1.  Επιτρέπεται  η  εγκατάσταση  μονάδων  επεξεργασίας  αποβλήτων  από  εκσκαφές,
κατασκευές  και  κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ)  σε  ανενεργά  λατομεία,  ανεξαρτήτως  του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, μετά την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και
αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 3
του παρόντος. Στα λατομεία αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του
ν.  3164/2003  (Α΄  176)  ως  θέσεις  κατάλληλες  για  εγκαταστάσεις  ολοκληρωμένης
διαχείρισης  αποβλήτων  (ΟΕΔΑ).  Η  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  των
ΑΕΚΚ σε λατομεία  δεν  πρέπει  να  παρατείνεται  πέραν του χρόνου  αποκατάστασης  του
λατομείου  που  ορίζεται  με  τη  σύμβαση  ανάθεσης  του  αναδόχου.  Η  εγκατάσταση  των
ανωτέρω μονάδων σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄
και  β΄  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  3  του  παρόντος  νόμου,  όπως  ισχύει,  ενεργείται
κατόπιν  έγκρισης  επέμβασης,  χορηγουμένης  από  τον  Γενικό  Γραμματέα  της  οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία προηγείται των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις
αδειοδοτήσεων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων
στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά ως
προς τις ανωτέρω μονάδες εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9, 11, 12 και
16 του ως άνω άρθρου 45.  
2.α. Επιτρέπεται η χρήση της περίσσειας εκσκαφών από την κατασκευή δημόσιων έργων,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα με σύμβαση παραχώρησης, για την αποκατάσταση
ανενεργών  λατομείων  ανεξαρτήτως  του  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος  τους,  μετά  από
εκπόνηση  ειδικής  μελέτης  μορφολογικής  και  βλαστητικής  αποκατάστασης,  καθώς  και
έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.  
2.β.  Ομοίως  επιτρέπεται  η  χρήση  των  αδρανών  καταλοίπων  που  προκύπτουν  από  τις
μονάδες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ και της περίσσειας εκσκαφών από την κατασκευαστική
δραστηριότητα  ιδιωτικών  έργων  κατά  την  αποκατάσταση  ανενεργών  λατομείων
ανεξαρτήτως  του  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος  τους  μετά  από  εκπόνηση  ειδικής  μελέτης
μορφολογικής και  βλαστητικής  αποκατάστασης,  καθώς και  έκδοση Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΑΕΠΟ),  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία.  
3. Ειδικότερα η αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων που ανήκουν στο Δημόσιο, στους
Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, γίνεται
με μέριμνα των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής  διαχείρισης ΑΕΚΚ. Εφόσον η
συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτεται από τροποποίηση των όρων έγκρισής τους από
τον  Ελληνικό  Οργανισμό  Ανακύκλωσης  (ΕΟΑΝ)  μετά  από  υποβολή  τροποποιητικού
φακέλου,  σύμφωνα  με  την  κοινή  υπουργική  απόφαση  υπ’  αριθ.  36259/1757/
Ε103/23.8.2010. Οι δαπάνες των μελετών και των εργασιών αποκατάστασης βαρύνουν τα
εγκεκριμένα συστήματα. Στην περίπτωση που στα διοικητικά όρια των ανωτέρω Αρχών
λειτουργούν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα συστήματα, τα ενδιαφερόμενα εγκεκριμένα
συστήματα  συμπράττουν  μεταξύ  τους  για  το  σκοπό  αυτόν.  Η  αρμόδια  Αποκεντρωμένη
Διοίκηση ή Ο.Τ.Α. αναθέτουν το έργο της αποκατάστασης με συμβάσεις παραχώρησης του
έργου  αυτού,  χωρίς  καταβολή  ανταλλάγματος  χρήσης,  μετά  την  έκδοση  όλων  των
απαιτούμενων από τη σχετική νομοθεσία αδειών για το έργο. Το έργο της αποκατάστασης
εκτελείται πάντοτε υπό την επίβλεψη και έγκριση της αναθέτουσας αρχής σε συνεργασία με



το  αρμόδιο  Δασαρχείο,  όπου  τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  της  έκτασης  το  απαιτεί.   Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται
κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.» 


