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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εν όψει της κατασκευ~ς μεγάλων τεχνικών έργων προβόλει αναγκαlα η απλοποίηση της
νομοθεσiας, που αφορά στην Ιδρυση λατομεiων αδρανών υλικών για την κατασκευ~ μ εγάλων
τεχνικών έργων . Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην αναiρεση της σημερινής κατάστασης ,
όπου η κατασκευ~ των έργων χρησιμοποιεl αδραν~ υλικό κατά κανόνα από μη νόμιμες
δραστηριοτήτες , με σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον, την ασφάλεια των εργασιών και την εν
γένει ανόmυξη μιας ορθολογικ~ς λατομlας. Στην εισ~γηση παρουσιάζεται συνοπτικό σχετική
μελέτη Ομάδας Εργασiας του ΤΕΕ , η οποlα συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό .

ABSTRACT
The recent boom in big construction works in Greece has brought forth the necessity to simplify the
body of laws concerning the foundation of quarήes that proνide such works with aggregates. The
proposed modification aims at the improνement of the current sitυation where the aggregates are
obtaίned by methods bordering illegality with graνe consequences on the enνironment, the safety
of workers and the growth of quarrying operations. The conclusions and suggestions presented
here are the result of the perusal of a Workgroup of the Greece Technical Chamber (fEE) that
was formed specifically for this purpose.
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- ΤΟΠΟΘΗΗΣΗ

ΤΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

λατομεlα

λειτουργούν

παράνομα

με

Η λατομική νομοθεσlα ορlζει ότι οι λατομικές

αποτέλεσμα :

δραστηριότητες για την παραγωγ~ αδρανών

• Να μην διαθέτουν εγκεκριμένους Περιβαλ 

υλικών

χωροθετούνται

κατάλληλα

λοντικούς Όρους, γεγονός που, εκτός των

Για την κατασκευή

άλλων, εγκυμονεlιδιαίτερους κινδύνους για

μεγάλων τεχνικών έργων είναι δυνατή η κατ'
εξαlρεση χορ~γηση άδειας εκμεταλλεύσεως
λατομεlου
αδρανών
υλικών
εκτός
των

τη
ομαλή
χρηματοδότησ~
του ς
σε
περlπτωση σχετικού ελέγχου από την Ε Ε .

επιλεγμένων περιοχών .

εντός

•

Να

μην

επιβλέπονται

από

Μηχανικό

ανωτέρω λατομικών περιοχών. Η διαδικασiα
για την έκδοση μιας τέτοιας άδειας είναι

παραγωγικότητά,

εξαιρετικό πολύπλοκη και χρονοβόρα , γεγονός

εκμετάλλευσή

που εlναι ασυμβlβαστο με το ότι στις
περιπτώσεις
των
έργων
υπάρχουν
καθορισμένα και συνήθως στενό χρονικό
περιθώρια για τη χρηματοδότηση κα ι την

ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων

ε κτέλεσή τους (Λειβοδόρος,

1998).

Μεταλλεlων , με δυσμενεiς επrmώσεις στην
τους

στην

και

ορθολογική

στις

συνθήκες

και των περιοίκων

•

Να μην υπόκεινται σε έλεγχο από τις
αρμόδιες
Επιθεωρήσεις
Μεταλλεlων,

Για τον

aνωτέρω λόγο τα περισσότερα από τα εν λόγω
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άγνωστη για τις εν λόγω υπηρεσίες

υλικών σε εργοταξιακά λατομεία
εξυπηρέτηση συγκεκριμένου έργου .

Να διαφεύγουν από τους φορείς Α' και Β'
Βαθμού Αυτοδιοίκησης μεγάλα ποσά από

2.2.

δεδομένου ότι η λειτουργία τους είναι τυπικά

•

για

την

Η προέλευση των αδρανών υλ ικών

τέλη και από μισθώματα δημοσίων χώρων

αντίστοιχα , τα οποία αποτελούν σύμφωνα
με τη νομοθεσία πόρους των ανωτέρω

φορέων

•

Να καταγράφεται ενίοτε παράνομη εμπορία
αδρανών υλι κών από τους αναδόχους των
έργων,
υπό
συνθήκες
αθέμιτου
ανταγωνισμού
για τις μόνιμες λατομικές

Η

αποτελεσματική

λειτουργία

ύλη ,

ασβεστολιθικό

συνήθως

υλικών με σκοπό την τροφοδοσία μεγάλων
τεχνικών έργων προέρχεται από :

•

Τα

προΤόντα εκσκαφής του ιδίου του

έργου

•

Αμμοχάλικα

από

κοίτες

ποταμών

και

χειμάρρων

μονάδες . Το γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο

την

πρώτη

πέτρωμα , για την παραγωγή των αδρανών

θεσμο

•

Δανειοθαλάμους

εκτός

της

ζώνης

θετημένων
λατομικών
περιοχών ,
που
αποτελούν σημαντικό έργο υποδομής για
την βιώσιμη ανάπτυξη της
ευρύτερης
περιοχής
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και απαπεί
νομοθετική ρύθμιση , ώστε η αδειοδότηση

κατασκευής του έργου
Στην πρώτη περίπτωση δεν απαιτείτα ι
κάποια ειδική άδεια. Στη δεύτερη και τρίτη
όμως περlπτωση προβλέπονται από το νόμο
ειδικές άδειες , αφού επηρεάζονται περιοχές
έξω από τη ζώνη εκτέλεσης του έργου . Στην

λατομικών μονάδων, που σχετίζονται με την

τρίτη
μάλιστα
περlπτωση ,
ο
όρος
"δανειοθάλαμος", ο οποίος δεν έχει νομική

κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων να γίνει

λιγότερο γραφειοκρατική
και περισσότερο
ευέλικτη και εντέλει αποτελεσματική . Η λύση
του προβλήματος προβάλλει περισσότερο
αναγκαία ενόψει της εκτέλεσης μεγάλων
τεχνικών έργων .

υπόσταση , υποκρύmει την πρόθεση και την

περαιτέρω

εκτέλεση

παράνομης εξόρυξης

αδρανών υλικών, την διενέργεια δηλαδή
λατομικής
δραστηριότητας
χωρίς
την
προβλεπόμενη
από
το
νόμο
άδεια

εκμετάλλευσης.

2. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΑ τΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

3. ΥΦΙΠΑΜΕΝΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2.1. Ο

ρόλος των λατομείων για την κατασκευή
των έργων

3.1 Νομικό
Τα

αδρανή

παράγοντα

υλικά
για

αποτελούν

την

πλαίσιο

καθοριστικό

κατασκευή

μεγάλων

τεχνικών έργων και η ποιότητά τους καθορίζει

τελικά σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα των

έργων . Η χρήση αδρανών υλικών κατά σειρά

Η
νομοθεσία
ίδρυσης
και
λειτουργίας
λατομείου για την εξυπηρέτηση μεγάλου
τεχνικού έργου περιλαμβάνεται στις κάτωθι
νομοθετικές πράξεις :

Λατομική Νομοθεσία : Νόμος

1428/84, όπως

προτεραιότητας από πλευράς ποσότητας και
ποιότητας αναφέρεται σε : Έργα Οδοπο ιίας,
Λιμενικά , Υδραυλικά και Οικοδομικά . Το
κόστος
των
αδρανών
υλικών
αποτελεί
σημαντικό τμήμα της συνολ ικής
δαπάνης

•

•

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών (Κ . Μ .Λ . Ε . )

κατασκευής των ανωτέρω έργων.
Εξ άλλου η εξυπηρέτηση των έργων από

•

Περιβαλλοντική Νομοθεσία : Νόμος πλαίσιο

ήδη

προΟφιστάμενα

απευθύνονται

κυρίως

λατομεία ,
στην

αγορά

που
των

τροποποιήθηκε από τον 2115/93, και Υπ .
Απόφαση Δ 10/Φ68/3842Π -12-93

1650/86, ΚΥΑ 69269/90 και νόμος 998Π9 ,
άρθρο 57 «Περί Δασών»
• Νόμος 2576/98 άρθρο 8 παρ.4 του

πλησιέστερων αστικών κέντρων , δεν είναι
συχνά εφ ι κτή λόγω της μικρής δυναμικότητας

ΥΠΕΧΩΔΕ

των μονάδων αυτών σε σχέση με τις ανάγκες

εμπορίας αδρανών υλικών)

(κυρώσεις

στον

ανάδοχο

δημοσίου έργου , σε περίmωση παράνομης

του έργου και την αντιοικονομική λόγω του
αυξημένου κόστους μεταφορά των αδρανών
υλικών, που
επιβαρύνει τον συνολικό

3.2 Τα προβλήματα του

προΟπολογισ μό

Από την εξέταση του νομικού πλαισίου
καταγράφονται κατά σειρά σοβαρότητας τα
κάτωθι προβλήματα :

επιβεβλημένη
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η

του

έργου .

παραγωγή

Συνήθως,

των

είναι

αδρανών

νομικού πλαισίου

•

•

Η πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασlα

εξυπηρετούν

αδειοδότησης των λατομεlων εξυπηρέτησης
τεχνικών έργων ευρlσκεται σε δυσαρμονlα

χωρίς άδεια εκμετάλλευσης.
Συχνά οι ανάδοχοι διενεργούν παράνομε ς

με την απαlτηση για έγκαιρη και οικονομική

εκμεταλλεύσεις

εκτέλεση των έργων.

έ ργων με την ανοχή του ΟΤΑ της περιοχής με

Τα αυστηρά κρ ιτήρια για την αδειοδότηση

λειτουργούν

εξυπηρέτηση

των

εμπόδ ιο και δυσχεραίνουν υπερβολικά τις

νομιμοποιούν τι ς εν λόγω εκμεταλλε ύσεις , οι

προσπάθειες

εντοπισμό

καταλλήλων χώρων .

οποίες εκτελούνται κατά κανόνα χωρίς τις
νόμιμες μελέτες , τεχνική και περιβαλλοντικών

Διαπιστώνεται ασάφεια στην εφαρμογή της

επιπτώσεων , χωρlς εγκρίσεις επέμβασης σε

νομοθεσίας
σε ότι αφορά τη χρονική
διάρκεια και τους όρους λε ιτουργίας των

δασι κές εκτάσεις και χωρίς να πληρούντα ι οι
νόμιμες αποστάσεις από δρόμους, κτiσματα,

ιδιωτικών

προστατευόμενες περιοχές κλπ .

λατομεlων
για

λατομεlων

τον

σε αντlθεση

με τα

καθεστώς λειτουργiας τους .

Πρόσχημα

Η αδειοδότηση των λατομεlων δεν εκδίδεται

εργολάβος

ΠΕΧΩΔΕ , ενώ για τα ιδιωτικούς ο αρμόδιος
Νομάρχης .

περιπτώσεις

εξόρυξη

αδρανών

υλικών

διενεργεlται

νομlμως
μετά
την
απόκτηση
άδειας
εκμετάλλευσης ,
εκτός
εάν
η
εξόρυξη
διενεργεiται
στα
πλαίσια
άλλης
κυρlας

δραστηριότητος ,
αποτελούν
νομοθεσlα

οπότε

τα

παραπροϊόντα .
επιτρέπει
την

αδρανή

υλικά

Η λατομική
εκμετάλλευση

λατομεlων αδρανών υλικών έξω από λατομικές
περιοχές
για
την
εκτέλεση
διανομαρχιακών
ή
ε ιδικών
επιτρεπομένη ς
της
απευθεlας

εθνικών ,
έργων ,
μίσθωση ς

δημοσίων λατομικών χώρων .
Η διαδικασία όμως για την έκδοση μιας

περιοχής

είναι

γενικά

πολύπλοκη

και

σύναψη

"α μοlβεται"

συμφωνιών

εργολάβων είνα ι η
έργων,
όπου
ο

με

την

απόληψη

από κοινοτικό χώρο . Σε περισσότερο ακραiες
οι

ανάδοχοι

των

έργων

καταφεύγουν σε διάφορα τεχνάσματα για την
εξασφάλιση

των

αναγκαlων

ποσοτήτων

αδρανών υλικών . Η συνηθέστερη από αυτές
η

εξόρυξη

αδρανών

υλικών

με

το

πρόσχημα της διαμόρφωσης βραχώδου ς
εκτάσεως
για
την
κατασκευή
χώρων
αναψυχή ς , αθλοπαιδιών ή άλλων χρήσεων μ ε
την σύμφωνη γνώμη της ο ικεία ς κοινότητας ή
δήμου . Εξασφαλ!ζονται με τον τρόπο αυτό
μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών, ως
παραπροϊόντα από τη διαμόρφωση
του

χώρου ,

κατ'

ουσίαν

όμως

διενεργεiται

παράνομη λατομική δραστηριότητα .
Το κόστος μεταφοράς των αδρανών υλικών,
όταν μάλιστα πρόκειται για μ εγάλες ποσότητες ,
επηρεάζει

σημαντικά

το

τελικό

κόστος του

έργου . Η τάξη μ εγέθους του εlναι

tn .km.

άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών
υλικών, είτε εντός είτε εκτός λατομικής

τη

συγκεκριμένων ποσοτήτων αδρανών υλικών

είναι

3.3. Παρενέργειες

για

μεταξύ κοινοτήτων και
κατασκευή
κοινοτικών

σε κάθ ε περlπτωση σπό το iδιο επίπεδο
Διοlκησης.
Για
δημόσιους
χώρους
αποφασlζουν οι Υπουργοl Ανάπτυξης και

Η
ισχύουσα
διαδικασία
αδειοδότησης
εμφανίζεται παραστατικά στο Σχήμα 1.

Η

την

να

τον οποίο ενiοτε συνάmουν παράτυπες
συμφωνlες. τέτοιες πράξεις προφανώς δεν

ανωτέρω

δημόσια στα οποiα ρυθμίζεται σαφώς το

•

για

έργα

αποτελούν

των

•

τεχνικά

έργου

25

δρχ/

Προφανώς ο προΟπολογισμός ε νός

δεν

εiναι

ακριβής,

εάν

δεν

έχουν

προσδιοριστεί οι πηγές τροφοδοσία ς του με

αδρανή υλικά κατά τη φάση της μελέτης του .

Συνακόλουθα
ο κατασκευαστής του έργου
προσπάθειά του να εξασφαλfσει τα

χρονοβόρα (από ένα έως τρία χρόνια) . Τα

στην

ιδιαfτερα αυστηρά κριτήρια για την ίδρυση
μονίμων
λατομικών
μονάδων
(2 χλμ .

αναγκαlα

αδρανή

υλικά

σπό

τη

μικρότερη

απόσταση οδηγείται σε παράνομες εξορύξεις .

απόσταση από προστατευόμενες περιοχές και

αρχαιολογικούς χώρους , 1 χλμ . απόσταση από
κτlσματα πάσης φύσεως) ισχύουν και για τις

3.4.

Επιmώσεις

σπό

την

παράνομη

δραστηριότητα

περιπτώσεις των λατομείων που ιδρύονται για

την εξυπηρέτηση δημοσiων έργων , αν και η
διάρκεια λειτουργίας των τελευταίων δεν εlναι
γενικά μ εγαλύτερη των 2-3 ετών . Συνέπεια
των προηγουμένων είναι τα περισσότερα από
τα
λατομεfα
αδρανών
υλικών ,
που

Οι

επιπτώσε ις

εiναι

σοβαρές και

επι γραμ 

ματικά , εlτε μετά βεβαιότητος είτε εν δυνάμει ,
καταγράφονται οι εξής

• Εκτέλεση

:

δραστηριοτήτων

χωρfς

εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους
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•
•
•
•

έργου

διατάξεις τη ς περιβαλλοντικής και της δασικής
νομοθεσfας . Ο στόχος επιτυγχάνεται με την

Σοβαρή προσβολή του περιβάλλοντος

συγχώνευση διαδικασιών και εγκρfσεων , χωρfς

Μη αναστρέψιμη αλλοfωση του αναγλύφου

να θfγεται η αποτελεσματικότητά τους , και με

Κfνδυνος για την ομαλή χρηματοδότηση του

τη

Εκτέλεση λατομικής δραστηριότητος χωρfς

εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη

•

Εκτέλεση των εργασιών χωρίς κατάλληλη

• Διαφυγή από τον ελέγχο των αρμοδfων

Διατηρούνται

κρατικών φορέων

•
•

Κfνδυνοι για διαβάτες και πε ρίοικους
Μη ορθολογι κή ανάπτυξη και εκτέλεση των
εργασιών

Αυτοδιοίκηση
Μη

καταβολή

μισθωμάτων

για

την

περfπτωση χώρων του Δημοσfου

• Παράνομη πώληση αδρανών υλικών
• Αθέμιτος ανταγωνισμός για τις νόμιμες
λατομικές μονάδες της περιοχής

μέρους τους στη

οι

ειδικές

διατάξεις

της

νομοθεσlας, που αναφέρονται στην Ιδρυση και

Διακοπή της εκτέλεσης του έργου , εφ' όσον
υπάρξει παρέμβαση των ανωτέρω φορέων

• Επικίνδυνες συνθήκες εργασfας
• Απώλεια δημοτικών τελών για την Τοπική
•

σημαντικού

4.3 Βασικά σημεfα της νομοθετικής ρύθμισης

επfβλεψη

•

μεταφορά

φάση της μελέτης (ωρfμανση) του έργου .

·

λειτουργlα
των
λατομεlων
υποστήριξης
εθνικών, δ ιανομαρχιακών ή ειδικών δημοσfων
έργων τεχνικών έργων .
Τέτοιες εfναι για
παράδειγμα οι διατάξεις για την λειτουργlα των
ανωτέρω λατομεfων εκτός θεσμοθετημένων
λατομικών περιοχών και η χωρfς δημοπρασfα
μlσθωση
δημοσfων
λατομικών
χώρων .
Ακρογωνιαfος
λfθος
των
προτεινο μένων
ρυθμfσεων είναι η προεπιλογή καταλλήλων
λατομικών χώρων και η εξασφάλιση των
προβλεπομένων εγκρfσεων κατά τη φάση
μελέτης του έργου , γεγονός που εκτός των
άλλων
θα
συμβάλει
στην
ακριβέστερη
προσέγγιση του κόστους του έργου κατά τη

4.

ΑΝτΙΜΕτΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

μελετητική φάση .
Πρόσθετα προτεfνεται η
σύντμηση
χρόνων
και
διαδικασιών .

4.1 Προτάσεις πλαfσιο

Συγκεκριμένα προτεlνονται :
• Για τα μεγάλα τεχνικά έργα, που βρfσκονται

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
προβλήματος
απαιτεfται
ολοκληρωμένη

στο

παρέμβαση με άξονες :
• Αρτιότερη στελέχωση των οργάνων ελέγχου

•

στάδιο

προεπιλογή

προγραμματισμού ,

των

πιθανών

η

θέσεων

χωροθέτησης των αντίστοιχων λατομεfων

και κυρfως των Επιθεωρήσεων Μεταλλεfων

αδρανών υλικών σποτελεf αντικεfμενο της
μελέτης του έργου . Για τους προτεινόμενους

Στελέχωση των Περιφερειών με ειδικευμένο

χώρους εξασφαλlζονται κατά τη φάση της

στελεχικό δυναμ ι κό

μελέτης οι προβλεπόμενες από τις αρμόδιες

• Μόνιμη

απασχόληση
Μηχανικού
Μεταλλεfων στα εν λόγω λατομεία

υπηρεσfες και φορεfς εγκρfσεις μ ε την
υποβολή σε αυτούς των προβλεπομένων

• Θέσπιση

αιτήσεων
και
σχεδιαγραμμάτων.
Οι
γνωμοδοτήσεις
διατυπώνονται
εντός
αποκλειστικής προθεσμlας ενός μηνός ,
άλλως η γνωμοδότηση θεωρεfται θετική .
Τα δημόσια, αλλά και τα δημοτικά ή

εύκαμπτης
διαδικασfας
αδειοδότησης των ανωτέρω λατομεfων

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται περαιτέρω στο

τελευταfο των ανωτέρω ζητημάτων .

•
4.2

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης

Η

νομοθετική

ρύθμιση

και

η

κο ινοτικά λατομεlα , που είναι αναγκαfα για

την εκτέλεση εθνικού ή διανομαρχιακού ή
ειδικού έργου εκμισθώνονται απευθεfας
στον ανάδοχο του έργου . Η εκμfσθωση των

θέσπιση

εύκαμmης διαδικασfας αδειοδότηση ς των
λατομεfων τεχνικών έργων θα επ ιλύσει σε

μεγάλο

βαθμό το

συνολικό πρόβλημα,

δημόσιων λατομεfων διενεργείται σπό τον
Γενικό Γραμματέα της οικεfας Περιφέρειας,

το

η δε σύμβαση μfσθωσης επέχει και θέση

οποfο ανωτέρω αναλύθηκε . Η προτεινόμενη
νομοθετική ρύθμιση σκοπεύει σε ευέλικτη
διαδικασία αδειοδότησης Η αναγκαιότητά της

άδειας εκμετάλλευσης .

•

Με την σνάθεση του έργου ο ανάδοχος

είναι σήμερα ιδιαfτερα επιβεβλημένη εν όψει
της εκτέλεσης μεγάλων τεχνικών έργων . Η

οφείλει να επιλέξει συγκεκριμένο χώρο από

εισαγόμενη

δεν

δισδικασfα

στις

νομιμοποfηση της ιδρύσεως και λειτουργfας

παραβιάζει
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διαδικασία
γενικά ,

αδειοδότησης

αντίθετα

βασfζεται

τους προεπιλεγέντες κατά
και

να

την ανωτέρω

μεριμνήσει

για

τη

σε

αυτόν

λατομικής

μονάδας .

Κατά

τη

περίπτωση

την

σύμβαση

φορείς

άδεια εκμετάλλευσης αντίστοιχα . εντός
τριάντα (30) ημερών από τη συμπλήρωση

και

υπηρεσίες

του

αντίγραφο

δημοσίου

επικαιροποιημένο

το

της

έργου

με

προβλεπόμενο

του σχετικού φακέλου.
Οι ενέργειες μίσθωσης ή έκδοσης άδειας

τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, για την τυχόν

διατύπωση διαφοροποιημένων γνωμοδοτή

σεων, εάν εν τω μεταξύ έχουν σοβαρά
μεταβληθεί
σημαντικά
στοιχεία
της
περιοχής. Ισχύουν και εν προκειμένω

κατά

τα

ανωτέρω

προθεσμίες.

οι

Η

εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών για
την εξυπηρέτηση μεγάλου τεχνικού έργου ,
σύμφωνα με τις προτεινόμενες
εμφανίζονται στο σχήμα 2.

ρυθμίσε ι ς ,

ίδ ια

διαδικασία και προθεσμίες ισχύουν και στην
περίπτωση λατομικών χώρων, οι οποίοι δεν
προτείνονται στη μελέτη του έργου .

• Ο Γεν. Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ,

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η παράνομη κατά κανόνα

εκμετάλλευση των

λατομείων αδρανών υλικών , που εξυπηρετούν

εγκρίνει την προβλεπόμενη Ειδική Μελέτη

μεγάλα

(Υπ. Απόφαση Δ . 10/Φ68/6812/93 , Φ . Ε . Κ .

πολύπλευρο και σοβαρό ζήτημα. Η ανάπτυξη

τεχνικά

έργα,

αποτελεί

ένα

221 Β ') εντός δύο μηνών από της υποβολής

των λατομικών εργασιών χωρίς όχι μόνο τις

των πλήρων δικαιολογητικών από
τον
ανάδοχο, άλλως η μελέτη αυτή θεωρείται
εγκεκριμένη
και
εφαρμοστέα.
Εάν
ο

τυπικές αλλά κυρίως χωρίς τις ουσιαστικές
προΟποθέσεις
αποτελεί
πρόβλημα

λατομικός χώρος

σε δασική

υγειινής των εργαζομένων και των περιοίκων .

έκταση,
στην
ανωτέρω
έγκριση
διατυπώνεται και η θέση περί του ιδιαιτέρως
συμφέροντος για την Εθνική Οικονομία

Οι λατομικοί χώροι που εγκαταλείπονται μετά

χαρακτήρα

αλλοίωση

της

εντοπίζεται

εκμεταλλεύσεως

του

λατομείου , σύμφωνα με τις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας.

περιβαλλοντικό και πρόβλημα ασφάλειας κα ι

την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων χωρίς

καμία αποκατάσταση συνιστούν μια μόνιμη
του

τοπίου ,

συχνά

μάλιστα

σε

ευαίσθητες περιοχές , αποτελούν προσβολή για

ταυτόχρονα και επί της εγκρίσεως της κατά
τα ανωτέρω Ειδικής Μελέτης και επί της

το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα προσβάλ
λουν και την εν γένει ανάπτυξη της εξορυκτικής
βιομηχανlας τη ς Χώρας καθώς προδιαθέτουν
αρνητικά την κοινή γνώμη . Οι αδυναμίες του
νομικού πλαισίου , οι οποίες αποτελούν βασικό

λειτουργίας

στοιχείο

Η αιτιολογημένη γνωμοδότηση του οικείου
Νομαρχιακού

•

συνάψουν

μίσθωσης του χώρου ή να χορηγήσουν την

συμβάσεως

•

να

διαδικασία αυτή υποβάλει στους αρμοδίου ς

Συμβουλίου

του

διατυπώνεται

λατομε ίου

εκτός

του

προβλήματος ,

θα

πρέπει

το

θεσμοθετημένης
λατομικής
περιοχής ,
εφόσον βέβαια συντρέχει η τελευταία αυτή

συντομότερο να αναιρεθούν και παράλληλα να
ληφθούν
μέτρα
ανασυγκρότησης
και

περίπτωση. Η γνωμοδότηση διατυπώνεται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από της λήψεως της Ειδικής

εκσυγχρονισμού των αρμοδίων φορέων και
οργάνων επίβλεψ ης και ελέγχου .
Η εισήγηση αυτή θα έχει επιτελέσει το σκοπό

Μελέτης, άλλως θα θεωρείται θετική .

της, εάν τελικά συνεισφέρει στην αποκάλυψη ,
την

περιγραφή και τοποθέτηση του προβλήματος
καθώς και στην προσεγγίση την νομοθετικής

έγκριση επέμβασης εντός μηνός από την

κυρίως πλευράς επίλυσής του , διατυπώνοντας

υποβολή

συγκεκριμένες

Στις
οικεία

περιπτώσεις
Διεύθυνση

δασικών
Δασών

εκτάσεων
χορηγεί

η

του σχετικού αιτήματος , άλλως

σκέψεις

και

προτάσεις

στα

θεωρείται
ότι
η
έγκριση
έχει
δοθεί
ανεξαρτήτως του ότι εκκρεμεί ο καθορισμός
του ανταλλάγματος χρήσης της έκτασης , το

πλαίσια του ευρύτερου πλ-αισfοu-,ς λαιομ ικι'ς

οποίο οφείλει να

6.

καταβάλει ο ανάδοχος

νομοθεσίας .
ΒίΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφ'
ότου έλαβε γνώση για τον καθορισμό του . Η

Λειβαδάρος Ρ .

μη καταβολή του ανταλλάγματος χρήσεως

υλικών: επίδραση του νομικού πλαισίου στην

της έκτασης εντός της ανωτέρω προθεσμίας
είνα ι δυνατόν να
έχει
συνέπεια
την

εκτέλεση μεγάλων έργων και την οικοδομ ική
δραστηριότητα", Τεχνικά Χρονικά-ΤΕΕ , Τεύχος
1/98, σελ . 15-18.

ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης ή την
καταγγελία της μίσθωσης, κατά περίπτωση .

(1998),

"Παραγωγή αδρανών

• Ο Γεν. Γραμματέας της οικείας Περιφ έρε ια ς
ή ο αρμόδιος Νομάρχης

οφείλουν κατά
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Σχήμα

1. Διόγραμμα ενεργειών μίσθωσης ή έκδοσης όδε ιας εκμ ετόλλευσης λατομείου αδρανών
υλικών για την εξυπηρέτηση μεγόλου τεχνικού έργου

Figure 1. Flow diagram for the licence

ρrocedure

of quarτies that support construction works

•ΑΣΙΙ Μ ΕΑετιιε
ΕΡfΌ\'

Σχήμα 2.

Διόγραμμα της προτεινόμενης διαδικασίας μίσθωσης ή έκδοσης όδε ιας εκμετόλλευσης
λατομείου αδρανών υλικών για την υποστήριξη μεγόλων τεχνικών έργων.

Figure 2
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Flow diagram of the suggested licence procedure of quarries that support construction
works.

