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Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων

 Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 40 του ν. 4030/2011 (Α΄249), όπως ισχύει, 1.
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε ανενεργά λατομεία με 
σκοπό την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος αυτών, 
ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, υπό τους όρους της 
ισχύουσας νομοθεσίας και με τη συνδρομή των προϋποθέσεων 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 (ΟΕ∆Α). 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.

 Για την αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων επιτρέπεται η χρήση της 2.
περίσσειας εκσκαφών που προέρχονται από την κατασκευή ιδιωτικών και 
δημοσίων έργων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν ανατεθεί με 
σύμβαση παραχώρησης, καθώς και των αδρανών καταλοίπων που προέρχονται 
από την κατασκευαστική δραστηριότητα δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
προκύπτουν από τις μονάδες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ υπό τους ακόλουθους 
όρους και προϋποθέσεις:

α. Η αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων που ανήκουν στο ∆ημόσιο, στους 
Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.∆.∆. γίνεται με μέριμνα των εγκεκριμένων συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, κατόπιν ανάθεσης από την

αρμόδια Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.∆.∆.. Στην περίπτωση που στα 
διοικητικά όρια των ανωτέρω αρχών λειτουργούν περισσότερα από ένα 
εγκεκριμένα συστήματα, τα ενδιαφερόμενα εγκεκριμένα συστήματα 
συμπράττουν υποχρεωτικά μεταξύ τους. Οι δαπάνες μελετών και εργασιών 
αποκατάστασης βαρύνουν τα προαναφερόμενα συστήματα ΑΕΚΚ.

β. Μετά από τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης το εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ υποβάλλει αίτημα για περιβαλλοντική 
αδειοδότηση.

γ. Ειδικά για την εγκατάσταση σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε δημόσιες 
εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως 
ισχύει, απαιτείται και έγκριση επέμβασης, χορηγούμενη από τον Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης.

δ. Εντός τριών μηνών από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τα εγκατεστημένα 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ οφείλουν να υποβάλουν ειδική 
μελέτη μορφολογικής αποκατάστασης προς έγκριση στην Ελληνική Αρχή 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). Όλες οι απαιτούμενες από 
την εγκεκριμένη μελέτη εργασίες για τη μορφολογική αποκατάσταση των 
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ανενεργών λατομείων διενεργούνται με μέριμνα των εγκεκριμένων 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και με επίβλεψη και ευθύνη του 
επιβλέποντος μηχανικού ή γεωλόγου ή δασολόγου των συστημάτων. Η ΕΑΓΜΕ 
ασκεί την εποπτεία των εργασιών και ελέγχει την ορθή εφαρμογή της 
εγκεκριμένης μορφολογικής μελέτης.

ε. Μετά από την υλοποίηση της εγκεκριμένης μορφολογικής μελέτης 
υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών ειδική μελέτη 
βλαστητικής αποκατάστασης, ως τελικό στάδιο αποκατάστασης του ανενεργού 
λατομείου, η οποία εκτελείται από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
ΑΕΚΚ με την επίβλεψη της οικείας δασικής αρχής.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να 
καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η έκδοση της 
απόφασης του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 
εφαρμογή του παρόντος.

 Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ υποχρεούνται να καταβάλουν 3.
τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την 
αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος των ανενεργών 
λατομείων, τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί σε συστήματα. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το 
ύψος, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του τέλους και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.»

 Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμείς διαδικασίες που έχουν 2.
εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο φορέας του έργου ή της 
δραστηριότητας, υποχρεούται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την 
έναρξη ισχύος αυτού να δηλώσει προς την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση αν 
επιθυμεί να υπαχθεί στο προϊσχύον πλαίσιο, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του παρόντος.


