Χρονολογικό ευρετήριο Νομοθεσίας που σχετίζεται άμεσα με τις
δραστηριότητες του κλάδου μέχρι 2005.

Ν. 4844/1930 (ΦΕΚ 268/Α΄/4-8-1930)
Περί διατάξεων αφορωσών την εκμετάλλευσιν των ιαματικών πηγών
Ν. 5958/1933 (ΦΕΚ 399/Α΄/22-12-1933)
Περί κυρώσεως του από 22 Ιουλίου 1933 Νομοθετικού Διατάγματος περί
τροποποιήσεως διατάξεων τινών του οργανισμού των σμυριδωρυχείων Νάξου και
της υπηρεσίας Μεταλλείων.
Διάταγμα της 5/9/1935 (ΦΕΚ 429/Α΄/28-9-1935)
Περί κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων «περί Ναξίας Σμύριδος»
Α.Ν. της 17/10/1935 (ΦΕΚ 481/Α΄/18-10-1935
Περί διαθέσεως του προσθέτου τιμήματος σμύριδος
Α.Ν. της 17/31-1-1935 (ΦΕΚ 510/Α/31-10-1935)
Περί αυθεντικής ερμηνείας τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του
Νόμου ΓΦΚΔ΄ «περί μεταλλείων» και των τροποποιούντων και συμπληρούντων
αυτόν Νόμων, ως αύται εκωδικοποιήθηκαν δια του από 28 Οκτωβρίου 1929
Διατάγματος.
Ν. 715/1937 (ΦΕΚ 219/Α΄/9-6-1937)
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των περί μεταλλείων διατάξεων.
Α.Ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154/Α΄/18-5-1940
Περί αιγιαλού και παραλίας
Ν. 2514/1940 (ΦΕΚ 274/Α΄/4-9-1940)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί μεταλλείων διατάξεων.
Ν.Δ. 897/1941 (ΦΕΚ 457/Α΄/31-12-1941)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως μεταλλευτικών τινών διατάξεων
Ν. 1911/1944 (ΦΕΚ 229/Β΄/30-10-1944)
Περί αυξήσεως τελών και δικαιωμάτων του Δημοσίου εκ μεταλλείων και άλλων τινών
διατάξεων.
Ν. 1851/1951 (ΦΕΚ 296/Α΄/30-10-1951)
Περί τροποποιήσεως φορολογικών διατάξεων επί μεταλλείων κλπ.
Ν. 2627/1953 (ΦΕΚ 296/Α’/30-10-1953)
Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1851/1951 «Περί
τροποποιήσεως φορολογικών διατάξεων επί μεταλλείων κλπ».
Ν. 2744/1954 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-2-1954)
Περί κυρώσεως Νομοθετημάτων εκδοθέντων κατά την περίοδο της ξενικής κατοχής
αφορώντων την Υπηρεσίαν Μεταλλείων του Υπουργείου Βιομηχανίας.
Ν.Δ. 2942/1954 (ΦΕΚ 211/Α΄/7-9-1954)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
και περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων.
Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 24/Α΄/23-4-1955)
Περί διοικητικής αποκεντρώσεως
Ν. 3663/1957 (ΦΕΚ 24/Α΄/18-2-1957)
Περί φορολογίας μεταβιβάσεως μεταλλείων.
Ν.Δ. 4029/1959 (ΦΕΚ 250/Α΄/13-11-1959)
Περί αργούντων μεταλλείων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του
Μεταλλευτικού Κώδικος και της Υπηρεσίας μεταλλείων.
Ν. 4156/1961 (ΦΕΚ 66/Α΄/21-4-1961)
Περί κυρώσεως 1) της από 6-7-1960 συμβάσεως μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου αφ΄
ενός και των Αιτωλικής Εταιρείας Πετρελαίων Α.Ε. και….. και περί τινων άλλων
διατάξεων αφορωσών εις τους όρους των συμβάσεων υδρογονανθράκων.
Ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93/Α΄/3-6-1961)
Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Χώρας.
Β.Δ. 594/1961 (ΦΕΚ 146/Α΄/8-9-1961
Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς
σμύριδος.
Β.Δ. 731/1961 (ΦΕΚ 185/Α΄/20-9-1961)
Περί βεβαιώσεως εσόδων του δημοσίου εκ μεταλλείων και λατομείων
Ν.Δ. 4433/1964 (ΦΕΚ 219/Α΄/12-11-1964)
Περί μεταλλευτικών ερευνών του Δημοσίου και άλλων τινών μεταλλευτικών
διατάξεων.
Α.Ν. 261/1968 (ΦΕΚ 12/Α΄/23-1-1968)
Περί χρόνου ανακλήσεως παρανόμων Διοικητικών Πράξεων.
Α.Ν. 534/1968 (ΦΕΚ 203/Α΄/13-9-1968)
Περί υπαγωγής ενίων ορυκτών εις την κατηγορίαν των μεταλλευτικών και λατομικών
τοιούτων.
Ν.Δ. 142/1969 (ΦΕΚ 48/Α΄/13-3-1969)
Περί ερεύνης και εκμεταλλεύσεως του υποθαλασσίου και υπολιμνίου ορυκτού
πλούτου.
Ν.Δ. 797/1971 (ΦΕΚ 1/Α΄/1-1-1971)
Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/5-10-1974)
Περί Μεταλλευτικού Κώδικος.
Ν.Δ. 180/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20-11-1974)
Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογήν του Μεταλλευτικού
Κώδικος λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοικήσεων.
Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/20-11-1974)
Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών
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Ν. 134/1975 (ΦΕΚ 180/τ. Α΄/29-8-1975)
Περί συγχωνεύσεως εις την Δημοσίων Επιχείρησιν Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) της Α.Ε.
Ελληνικής Μεταλλευτικής και Βιομηχανικής Εταιρείας Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαϊδος
(ΛΙΠΤΟΛ).
Απόφαση Γ3β/0/12/134-Ω/2-6-1975 (ΦΕΚ 1198/Β΄/20-10-1975)
Περί εγκρίσεως Αναλύσεως Τιμών & Περιγραφικού Τιμολ. ΄Εργων Οδοπ. Εκδόσεως
1975.
Ν. 272/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄/6-3-1976)
Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).
Ν. 273/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄/6-3-1976)
Περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 4433/1964 «περί Μεταλλευτικών Ερευνών του
Δημοσίου και άλλων τινών μεταλλευτικών διατάξεων.
Ν. 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄/6-3-1976
Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος
Ν. 367/1976 (ΦΕΚ 162/Α΄/25-6-1976)
Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου προς τον σκοπόν ανευρέσεως
εκμεταλλεύσεως,
μεταφοράς
και
αποθηκεύσεως
υδρογονανθράκων
και
συμπληρώσεως διατάξεων τινων του Μεταλλευτικού Κώδικος.
Ν. 386/1976 (ΦΕΚ 188/Α΄/21-7-1976)
Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών και απαγορεύσεως
εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων εις περιοχήν του Πεντελικού όρους.
Π.Δ. 817/1976 (ΦΕΚ 294/Α’/9-11-1976)
Περί των προγραμμάτων ερεύνης ιδιωτικών μεταλλείων
Απόφαση 5102/641/148/22-1-1977 (ΦΕΚ 70/Β΄/4-2-1977)
Περί υποβολής υπό των εκμεταλλευομένων μεταλλεία, πλειόνων στοιχείων δια του
δελτίου δραστηριότητος μεταλλείων.
Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α΄/1-9-1977)
Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων.
Ν. 857/1978 (ΦΕΚ 239/Α΄/30-12-1978)
Περί καταργήσεως της παραγρ. 2 του άρθρου
Μεταλλευτικού Κώδικος».

145 του Ν.Δ. 210/1973 «περί

Π.Δ. 238/1979 (ΦΕΚ 66/Α΄/4-4-1979)
Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.
Π.Δ. 285/1979 (ΦΕΚ 83/Α΄/26-4-1979)
Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων.
Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/29-12-1979)
Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας.
Απόφαση 183037/5115/19-8-1980 (ΦΕΚ 820/Β΄/28-8-1980)
Περί επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως του
περιβάλλοντος (άρθρ.45 παρ. 5 Ν. 998/79).
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Απόφαση 182081/4842/81 (ΦΕΚ 48/Β΄/28-1-1981)
Διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 57 «περί μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών»
του Ν.998/79.
Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6-10-81)
Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας
βιομηχανικών βιοτεχνικών , πάσης φύσεων μηχανολογικών εγκαταστάσεων
Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22/Α΄/25-2-1982)
Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ.
4352/1964 και άλλες διατάξεις.
Απόφαση V-3/Φ9.6/3/26-4-1982 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-4-1982)
Αναμόρφωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας
του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας.
Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α΄/31-5-1982)
Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου
απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 574/1982 (ΦΕΚ 104/Α΄/30-8-1982)
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.
Ν. 1280/1982 (ΦΕΚ 108/Α΄/2-9-1982
Παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων ιδιοκτησίας Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού
(Δ.Ε.Η.).
Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α΄/17-3-1983)
Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου.
Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/21-2-1984)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας
για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α΄/11-4-1984)
Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις.
Απόφαση 9373/27-6-1984 (ΦΕΚ 436/Β΄/29-6-1984)
Περί υποβολής στοιχείων δραστηριότητας από τους εκμεταλλευτές λατομείων
αδρανών υλικών.
Αποφ. ΙΙ/5η/Φ6.1/ΟΙΚ/9464/84
(ΦΕΚ-469/Β/16-7-84)
Καθορισμός των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών.
Αποφ. ΙΙ/5η/Φ6/ΟΙΚ/9465/84
(ΦΕΚ-469/Β/16-7-84)
Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών κατασκευής και
λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε λατομεία αδρανών υλικών
Απόφαση ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ/9468/28-6-1984 (ΦΕΚ 466/Β΄/13-7-1984)
Καθορισμός των προδιαγραφών για τη σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης του άρθρου 9
παρ. 4 του Ν.1428/84 (ΦΕΚ 43/Α΄/11-4-84) και της διαδικασίας για την έγκρισή της.
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Ν. 1475/1984 (ΦΕΚ 131/Α΄/11-9-1984)
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού.
Αποφ. ΙΙ/2η/Φ5/15877/87 (ΦΕΚ-865/Β/10-12-84)
Διατήρηση σε ισχύ διατάξεων του ΠΔ-285/79, του Ν-1428/84 και της Υπουργικής
Αποφ-9371/84 Υπουργικής Απόφασης.
ΚΜΛΕ Απόφαση ΙΙ-5η/Φ/17402/12-12-1984 (ΦΕΚ 931/Β΄/31-12-1984)
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ18/Α΄/18-2-1985)
Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης
περιοχής της Αθήνας.
Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α΄/6-9-1985)
Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης
περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
Απόφαση ΙΙ-5η/Φ6.0/6961/20-6-1985 (ΦΕΚ 387/Β΄/24-6-1985)
Καθορισμός του ύψους αμοιβής των μελετητών για την σύνταξη των Τεχνικών
Μελετών νέων Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που προβλέπονται από τα
άρθρα 9 παρ. 4 του Ν. 1428/1984 και τα άρθρα 4 και 97 της κατ΄ επιταγή του άρθρου
26 του ίδιου Νόμου απόφασης Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΙΙ5η/Φ17402/84, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 931/Β΄/31-12-84.
Π.Δ. 437/1985 (ΦΕΚ 157/Α΄/19-9-1985)
Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.
Απόφαση ΙΙ-5η/Φ17/οικ.2141/11-2-1986 (ΦΕΚ 155/Β΄/10-4-1986)
Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Π.Δ. 92/1986 (ΦΕΚ 33/Α΄/28-3-1986)
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην απόκτηση μεταλλευτικών εν γένει δικαιωμάτων
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Καταστατικό ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε. (ΦΕΚ 809/τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε./3-4-1986)
Παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Απόφαση ΙΙ-24/Φ.17.27/4229/7-4-1986 (ΦΕΚ 151/Β΄/10-4-86)
Υπαγωγή μαρμαροψηφίδων στην κατηγορία των μαρμάρων.
Π.Δ. 347/86 (ΦΕΚ-154/Α/6-10-86)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Διανομαρχιακού επιπέδου.

Νομάρχες

και

στις

Περιφερειακές

Αρχές

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/16-10-1986)
Για την προστασία του περιβάλλοντος.
Αποφ.-II/5η/Φ9.0/15893/86 (ΦΕΚ-863/Β/10-12-86)
Διατήρηση ή μη των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικών και
δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.
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Π.Δ. 175/87 (ΦΕΚ-85/Α/4-6-87)
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων
που εκτελούνται από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
Ν. 1734/87 (ΑΡΘΡΟΝ-13 Παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων) (ΦΕΚ-189/Α/26-10-87)
Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με
άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις.
Π.Δ 294/88 (ΦΕΚ-138/Α/21-6-88)
Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες του Αρθρον-1 παρ.1 του Ν-1568/85 "Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων"
Ν. 1845/89 (ΑΡΘΡΟΝ-36. ) (ΦΕΚ-102/Α/26-4-89)
Ανάπτυξη και αξιοποίηση της Αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία
και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ-106/Α/2-5-89)
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά 'Εργα.
Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α΄/16-6-1989)
Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
Απόφαση Δ7/Φ1/4817/15-3-1990 (ΦΕΚ 188/Β΄/21-3-1990)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων.
Απόφαση Δ8/Γ/Φ17/6443/29-3-1990 (ΦΕΚ 243/Β΄/6-4-1990)
Τροποποίηση άρθρου 22 Κανονισμού Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών.
Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/31-7-1990)
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
Απόφαση 69269/5387/24-10-1990 (ΦΕΚ 678/Β΄/25-10-1990)
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών
περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με τον Ν.
1650/1986.
Απόφαση 75308/5512/26-10-1990 (ΦΕΚ 691/Β΄/2-11-1990)
Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για
το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86.
Απόφαση Δ7/Φ1/31625/1179/26-11-1990 (ΦΕΚ 784/Β΄/13-12-1990)
Αναπροσαρμογή ποσών των άρθρων 106, 108 και 110 του Νομοθετικού
Διατάγματος 210/1973, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 274/1976.
Απόφαση 33361/5-9-1991 (ΦΕΚ 703/Β΄/5-9-1991)
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1943/91.
Π.Δ. 129/1992 (ΦΕΚ 65/Α΄/13-4-1992)
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα
αρμοδιότητας υπουργείων.
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Απόφαση Δ8/Γ/Φ17/16103/16-6-1992 (ΦΕΚ 424/Β΄/3-7-92)
Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και
Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο.
Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ15/Α΄/15-2-1993)
Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984
«Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις».
Ν. 2168/93 (ΦΕΚ-147/Α/3-9-93)
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς
μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 92/1993 (ΦΕΚ 38/Α΄/22-3-1993)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις
διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας.
Απόφαση Δ10/Φ68/6812/18-3-1993 (ΦΕΚ 221/Β΄/2-4-1993)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση ή παράταση άδειας εκμεταλλεύσεως
λατομείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως
εγγυητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δημοτικών, κοινοτικών ή
ιδιωτικών λατομικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ.
Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α΄/23-4-1993)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφαρειακής διοίκησης, τον κώδικα
της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις
προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.
Απόφαση Δ10/Φ68/οικ.16502/25-6-1993 (ΦΕΚ 501/Β΄/7-7-93) καταργήθηκε
Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών.
Απόφαση Δ10/Φ68/οικ. 30842/7-12-1993 (ΦΕΚ 917/Β΄/21-12-93)
Όροι και διαδικασία εκμισθώσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων
Λατομείων αδρανών υλικών.
Απόφαση Δ9-Β/Φ.261/31928/21-12-1993 (ΦΕΚ 958/Β΄/31-12-93)
Καθορισμός μισθώματος γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας για άμεση
χρήση βάσει του καταναλισκόμενου θερμοενεργειακού δυναμικού του γεωθερμικού
ρευστού.
Απόφαση 9394/24-2-1994 (ΦΕΚ 211/Β΄/1-4-1994)
Απόδοση του 50% των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων
λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών στους ΟΤΑ.
Απόφαση Δ7/Α/Φ1.9/17452/734/4-8-1994 (ΦΕΚ 633/Β΄/22-8/1994)
Αναπροσαρμογή του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη σύνταξη των Τεχνικών
Μελετών που προβλέπονται από το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1428/84 και τα άρθρα 4
και 97 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α΄/7-10-1994)
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από
συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις.
Απόφαση Δ15/Φ5.2/25010/17-11-1994 (ΦΕΚ 876/Β΄/25-11-94)
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Αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από την εκτέλεση έργων ξένων προς την
αποστολή της.
Αποφ. 2254 230 Φ.6.9/95 (ΦΕΚ-73/Β/3-2-95)
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας
γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες.
Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α΄/8-2-1995)
Αναζήτηση έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις.
Εγκύκλιος Δ10-Δ/Φ5/3589/28-2-1995
Μίσθωση δημοσίων λατομείων μαρμάρου από Ο.Τ.Α.
Γνωμοδότηση αριθ. 84 / 95 Ολομ. Ν.Σ.Κ.
Απόφαση 19690/19-4-1995 (ΦΕΚ 402/Β΄/11-5-1995)
Εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών δήμων και κοινοτήτων
Απόφαση Δ1/Φ6/12657/30-6-1995 (ΦΕΚ 615/Β΄/13-6-1995)
Διαίρεση της χώρας και των περιοχών κατά το άρθρο 148 παρ. 1 του μεταλλευτικού
κώδικα σε περιοχές κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του Νόμου 2289/1995
«Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ Α/27) οι οποίες προορίζονται για την άσκηση των δραστηριοτήτων της
αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Πράξη Υπ. Συμβουλίου 417/30-11-1995 (ΦΕΚ 249/Α΄/5-12-1995)
Απευθείας παραχώρηση από το Δημόσιο στην «Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων –
Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΠ-ΕΚΥ»)
Α.Ε., της άσκησης δικαιωμάτων του σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, για
έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
Π.Δ. 11-2-95 (ΦΕΚ-100/Δ/27-2-95)
Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών
όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και
εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων και
Κοινοτήτων της νήσου Σάμου (23) (Νομού Σάμου).
Απόφαση Δ1/Γ/23500/28-12-1995 (ΦΕΚ 1094/Β΄/29-12-1995)
Επιλογή Τύπου Σύμβασης Μίσθωσης.
Απόφαση Δ1/Φ.26136/28-12-1995 (ΦΕΚ 1099/Β΄/29-12-1995)
Αποσβέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Νόμου 2289/95.
Απόφαση 4226.121/4/95/28-11-1995 (ΦΕΚ 1017/Α΄/11-12-1995)
Για ειδικό νηολόγιο, ειδικό υποθηκολόγιο, ειδικό βιβλίο κατασχέσεων, τύπο εγγράφου
εθνικότητας, απονομή διακριτικών σημάτων που προβλέπονται από το άρθρο 12 του
Ν.2289/95 (ΦΕΚ 27 Α΄/8-2-1995) για θαλάσσιες εγκαταστάσεις, πλωτές κατασκευές,
πλοία και πλοιάρια.
Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1996)
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Υ.Α. ΑΠΔ7/ΑΦ1/14080/732/96
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Ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων στις υπαίθριες η υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες
Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α΄/2-2-1996)
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης των ισχυουσών διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Εγκύκλιος Δ10-Δ/Φ5/2302/8-4-1996
Εφαρμογή λατομικής νομοθεσίας από Όργανα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
αρμοδιότητες Αιρετού Νομάρχου και Περιφερειακού Διευθυντού.
Π.Δ. 127/1996 (ΦΕΚ 92/Α΄/29-5-1996)
‘Οροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Απόφαση Δ9-Β, Δ/Φ.261/13043/1-8-1996 (ΦΕΚ 708/Β΄/20-8-96)
Συμπλήρωση της Α.Π. Δ9-Β/Φ.261/31928/21-12-1993 απόφασης σε ό,τι αφορά τον
τρόπο καθορισμού ύψους εγγυητικών επιστολών μισθώσεων γεωθερμικών πεδίων
με βάση τη γεωθερμοενεργειακή αξία της γεωτρήσεως του γεωθερμικού πεδίου και
για όσο διαρκεί η μίσθωση.
Απόφαση Δ7/Α/Φ1/14080/732/22-8-1996 (ΦΕΚ 771/Β΄/28-8-1996)
Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ «Περί των ελαχίστων
προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες» στον Κανονισμό
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών».
Εγκ. 130297/96 "Υπ. Εργ. Εφαρμογή του ΠΔ-17/96".
"Περί μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες ΕΟΚ-391/89, ΕΟΚ 391/89, Αποφ-391/89
(ΕΟΚ) και ΕΟΚ-383/91, ΕΟΚ 383/91, Αποφ-383/91 (ΕΟΚ)".
Εγκύκλιος Δ10-Β/οικ.3134/14-2-1997
Εφαρμογή λατομικής νομοθεσίας από όργανα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
αρμοδιότητες Αιρετού Νομάρχου και του διαδόχου Οργάνου του Περιφερειακού
Δ/ντού.
Εγκύκλιος ΔΟΑ/Φ6/3/5276/28-2-1997
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα σε επίπεδο Περιφερειακής Διοίκησης Νομού.
Απόφαση Δ7/Α/Φ1/11499/545/6-6-1997 (ΦΕΚ 502/Β΄/19-6-97)
Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 274/1976.
Απόφαση Δ7/Α/Φ1/11500/546/6-6-1997 (ΦΕΚ 502/Β΄/19-6-97)
Αναπροσαρμογή του ύψους των προστίμων που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Ν. 1428/1984.
Απόφαση Δ7/Φ1/11501/547/6-6-1997 (ΦΕΚ 502/Β΄/19-6-1997)
Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν. 669/1977.
Απόφαση Δ7/Α/Φ1/12901/580/26-6-1997 (ΦΕΚ 574/Β΄/14-7-97)
Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων δικαιωμάτων και τελών του δημοσίου που
προβλέπονται από τις περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις.
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Ν. 2516/97 (ΦΕΚ-159/Α/8-8-97)
'Ιδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες
διατάξεις.
Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α΄/15-12-1997)
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις.
Εγκύκλιος Δ10-Β/Φ68/οικ.26054/15-12-1997
Εγγυητικές επιστολές για αποκατάσταση περιβάλλοντος.
Απόφαση Δ8/Γ/Φ17/4208/24-9-1998 (ΦΕΚ 1070/Β΄/14-10-1998).
Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 του Κανονισμού
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο.
Εγκύκλιος 1471/20-1-1998
Ερώτημα για το ποιο περιφερειακό όργανο θα πρέπει να ασκεί την αρμοδιότητα
διαχείρισης δημόσιων λατομείων.
Απόφαση Δ7/Α/Φ1/8/2/2-1-1998 (ΦΕΚ 20/Β΄/21-1-1998)
Αναπροσαρμογή των ετήσιων παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων μισθώσεως
λατομείων μαρμάρων.
Ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α΄/20-3-1998)
Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ Α.Ε.) και των
θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις (Καταστατικό της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ).
Απόφαση Δ8/Φ36.1/οικ.10528/2-6-1998
Περί εγκρίσεως διενέργειας δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά της
Ναξίας σμύριδος.
Απόφαση Δ8/Δ/Φ36.1/7842/2-6-1998
Καθορισμός ποσότητας σμύριδος που θα παραληφθεί κατά το έτος 1998.
Απόφαση Δ8/Φ36.2/10805/18-6-1998
Αύξηση εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος Νάξου.
Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/22-10-1998)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις.
Π.Δ. 376/1998 (ΦΕΚ 255/Α΄/16-11-1998)
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος.
Απόφαση Δ8/Δ/Φ.36.1/21722/24-12-1998
Έγκριση αποδόσεως μερίσματος από τις εισπράξεις του πρόσθετου τιμήματος από
τις πωλήσεις σμύριδος έτους 1998 στις Κοινότητες Νάξου.
Κ.Υ.Α. 33318/98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98)
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Αποφ. 1144815/26360/98 (ΦΕΚ-1328/Β/31-12-98)
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Τύπος και περιεχόμενο εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης
εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών.
Γνωμοδότηση αριθ. 154/98 Ν.Σ.Κ. / Τμ. Β΄
Γνωμοδότηση αριθ. 428/98
Τριμελούς Επιτροπής Γραφείου Νομ. Συμβ. Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999)
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
Ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-4-1999)
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις.
Αποφ. Δ7/Β/6957/173/99 (ΦΕΚ-748/Β/19-5-99)
Κήρυξη περιοχών ερευνητέων από το Δημόσιο στο Νομό 'Εβρου
Περιοχή
Λευκίμμης, Λυκόφης και Περιοχή Πεύκων (Φέρρες, Πέπλος) (Αναστολή χορήγησης
αδειών μεταλλευτικών ερευνών)
Αποφ. Δ7/Β/8490/525/99 (ΦΕΚ-1071/Β/7-6-99)
Κήρυξη περιοχής ερευνητέας από το Δημόσιο στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης. (περιοχή
της εβαποριτικής λεκάνης Μοιρών Αγίας Βαρβάρας χορήγηση αδειών μεταλλευτικών
ερευνών)
Απόφαση Δ10/Φ68/οικ.12298/28-7-1999
Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών.
Εγγρ Δ13ε/5933/99
Γνωμ-438/99 ΝΣΚ-438/99
Χρήση Μηχανημάτων 'Εργων (ΜΕ) στα Λατομεία, Ορυχεία, Μεταλλεία,
Μαρμαράδικα, Εργοτάξια, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Ναυπηγεία,
Διυλιστήρια,
Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Μάντρες Υλικών, Αποθήκες, Εκθέσεις κλπ (ετήσια τέλη
χρήσης Μηχανημάτων 'Εργων (ΜΕ)).
Ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α΄/30-12-1999)
Κύρωση α) της από 16-11-1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
Αναδόχου Κοινοπραξίας του Ν. 98/1975, όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, β) της
από 23-11-1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής και άλλες διατάξεις.
Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α΄/7-10-1999)
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α΄/3-8-2000)
Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικές Αρχές ενέργειας Τουρισμού και άλλες
διατάξεις.
Αποφ. Δ10/Β/Φ68/17611/00 (ΦΕΚ-1545/Β/18-12-00)
Συμπλήρωση της Αποφ-Δ10/Φ68/30842/7-12-93 (ΦΕΚ-917/Β/93) του Υπουργού
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "'Οροι και διαδικασία εκμισθώσεως,
εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων Λατομείων αδρανών υλικών".
Αποφ. 15420/3278/00 (ΦΕΚ-783/Β/23-6-00)
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Διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων νομού Αττικής
Αρθρον-25 Ν-2742/99.
Π.Δ. 344/00 (ΦΕΚ-297/Α/29-12-00)
'Ασκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.
Αποφ. Αριθ. Δ10/Φ68/οικ.4437 (ΦΕΚ 244/Β΄/8-3-2001)
Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης (άρθρο 7 παρ. 1
εδαφ. β Ν.2837/2000)
Ν. 2947/01 ( ΦΕΚ-228/Α/9-10-01 )
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, 'Εργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις.
(ΑΡΘΡΟΝ-9 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), Ρύθμιση
θεμάτων Εργοταξιακών Λατομείων εκτός Ν. Αττικής Ίδρυση Λατομείων αδρανών
υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση είτε Ολυμπιακών και συνοδών έργων,
είτε δημοσίων έργων που χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας)
Ν. 2965/01 (ΦΕΚ-270/Α/23-11-01)
'Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βιομηχανιών,
βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού
Αττικής
Ν. 2971/01 (ΦΕΚ-285/Α/19-12-01 )
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.
Γνωμ. 345/01 ΝΣΚ-345/01
Επέμβαση στα Δάση και τις Δασικές εκτάσεις, παραχώρηση διακατεχόμενου δάσους.
Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α΄/18-10-2002)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά Όργανα.
Π.Δ. 42/03 (ΦΕΚ-44/Α/21-2-03)
Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και
της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από
εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία ΕΚ-92/99 της 16ης
Δεκεμβρίου 1999
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL
23/57/28-1-00).
Αποφ. Δ10/Β/Φ68/165/63/03 (ΦΕΚ-24/Β/17-1-03)
Τροποποίηση της Αποφ-Δ10/Φ68/30842/7-12-99 (ΦΕΚ-917/Β/99) του Υπουργού
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "'Οροι και διαδικασία εκμισθώσεως,
εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων Λατομείων Αδρανών Υλικών",
όπως συμπληρώθηκε με την Αποφ-Δ10/Β/Φ68/οικ17611/30-11-00 (ΦΕΚ-1545/Β/00)
του Υπουργού Ανάπτυξης.
Αποφ. 37393/2028/03 (ΦΕΚ-1418/Β/1-10-03)
Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Αποφ. 25290/03 (ΦΕΚ-1487/Β/10-10-03)
Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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Κ.Υ.Α. 509010/2727/2003 (ΦΕΚ-1909/Β/22-12-2003)
Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασμός Διαχείρισης.
Απόφαση Δ7/Β/οικ. 13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 (ΦΕΚ 1228/Β΄/11-8-2004)
Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος(παραβόλου) για τη χορήγηση
οιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την
Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία.
Αποφ. 1099313/5914πε/Β0010/2-12-04 (ΦΕΚ-1994/Β/31-12-04)
Διατήρηση ή μη έργων και εγκαταστάσεων που υπάρχουν στον αιγιαλό και την
παραλία και αφορούν σε βιομηχανικές και τουριστικές μονάδες, εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών, επιχειρήσεις μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών
και καθορισμός της χρήσης αυτών (Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις στον αιγιαλό και
παραλία)
Π.Δ. 82/2004 Για τη διαχείριση λιπαντικών, ελαίων και ορυκτελαίων.
Π.Δ. 109/2004 Για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων.
Π.Δ. 116/2004 Για τη διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Π.Δ. 115/2004 Για τη διαχείριση των ηλεκτρικών συσσωρευτών.
Αποφ. 130197/05 (ΦΕΚ-196/Β/15-2-05)
Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Αποφ. Δ10/Γ/Φ.11Ν/4882/1297/16-3-05 (ΦΕΚ-377/Β/23-3-05)
Τροποποίηση Αρθ-64, Αρθ-98 και Αρθ-99 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και
Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (Αποφ-ΙΙ-5Η/Φ/17402/84 - ΦΕΚ-931/Β/84)
Αποφ. Δ13/Φ7.5/6122/05 (ΦΕΚ-428/Β/4-4-05)
Σύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου
Ανάπτυξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν-3299/04, Αρθ-7 , παρ.15,
περιπτ.ε και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της
Αποφ. 6811/ΔΒΕ/3161/05 (ΦΕΚ-428/Β/4-4-05)
Επιπρόσθετα ειδικά κριτήρια υπαγωγής επιχειρηματικών σχεδίων της υποπεριπτ.xi
της περιπτ.ε της παρ.1 του Αρθ-3 του Ν-3299/04 καθώς και στοιχεία αξιολόγησης,
λειτουργία, βαθμολόγηση και τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων υπαγωγής των
προαναφερομένων Επιχειρηματικών Σχεδίων
Ν. 3335/05 (ΦΕΚ-95/Α/20-4-05)
Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.
Αποφ. Δ10/Β/Φ68/9725/2842/26-5-05 (ΦΕΚ-713/Β/26-5-05)
Τροποποίηση
της
κοινής
Αποφ-Δ10/Φ68/4437/1-3-01
των
Υπουργών
ΑνάπτυξηςΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας "Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής
μελέτης αποκατάστασης (Αρθ-7, παρ.1, εδαφ.β, Ν-2837/00)" (Προδιαγραφές
Μελετών Αποκατάστασεις και χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των λατομείων
αδρανών υλικών)
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Αποφ. 13127/3645 (ΦΕΚ-1005/Β/18-7-2005)
Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ANFO και SLURIES ευρισκόμενων πάνω σε
οχήματα εντος μεταλλευτικών και λατομικών χώρων.
Αποφ. Δ10/Β/Φ.68/Οικ.10693/3065 (ΦΕΚ-821/Β/16-6-2005)
Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας
υπ΄ αριθμ. Δ10/Φ68/οικ. 30842/7-12-1993 (ΦΕΚ 917/Β΄) "Όροι και διαδικασία
εκμίσθωσης εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων Λατομείων Αδρανών
Υλικών" όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. Δ10/Β/Φ68/οικ.
17611/30-11-2000 (ΦΕΚ 1545/Β΄) και Δ10/Β/Φ68/οικ. 165/63/8-1-2003 (ΦΕΚ 24/Β΄)
αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, αντίστοιχα.
Αποφ. Δ10/Β/Φ.68/Οικ.25006/6127 (ΦΕΚ-1925/Β/30-12-2005)
Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας υπ΄αρ. Δ10/Φ68/οικ. 30842/7-12-1993 (ΦΕΚ 917/Β΄) "Όροι και
διαδικασία εκμίσθωσης εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων Λατομείων
Αδρανών Υλικών" όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ.
Δ10/Β/Φ68/οικ. 17611/30-11-2000 (ΦΕΚ 1545/Β΄) και Δ10/Β/Φ68/οικ. 10693/3065/86-2005 (ΦΕΚ 821/Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, αντίστοιχα.
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