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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Ιουλίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4409
Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
1. Σκοπός του παρόντος Νόμου (άρθρα 1-35) είναι ο
καθορισμός του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου για
την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η συμπλήρωση των
ισχυουσών ρυθμίσεων των Νόμων 2289/1995 (Α’27) και
Ν. 4001/2011 (Α’179) για την αναζήτηση, την έρευνα και
την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ο καθορισμός
των ελάχιστων απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών
ατυχημάτων από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων καθώς και ο περιορισμός των συνεπειών τους, σε
εναρμόνιση και προς την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών
υδρογονανθράκων και την τροποποίηση της Οδηγίας
2004/35/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 28.6.2013).
2. Οι ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία και ιδίως του
«Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Ν. 3850/2010 (Α’84), καθώς και του Π.δ. 177/1997
(Α’150), δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος Νόμου.
3. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Νόμου δεν θίγεται η ισχύς:
α) των άρθρων 1 έως 12α και 21 του Ν. 2289/1995
(Οδηγία 94/22/ΕΚ), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών,

Αρ. Φύλλου 136

β) των άρθρων 1 έως 22, 30 έως 32 και 37 του
Ν. 4014/2011 (Α’209), καθώς και των κανονιστικών
πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των
διατάξεων αυτών,
γ) της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/
οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/
ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2001» (Β’ 1225),
δ) της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 11764/
653/2006 «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές
για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4
«για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/
ΕΟΚ» του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’95)».
(Β’ 327),
ε) της κοινής υπουργικής απόφασης 9269/470/2007
«Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή
παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5
του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα
2 και 3 του Ν. 3010/2002 (Β’1391) και σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4)
της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του
κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ
και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Β’ 286), και
στ) της κοινής υπουργικής απόφασης 36060/1155/
Ε.103/2013 «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον
έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών
(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
24ης Νοεμβρίου 2010» (Β’1450)».
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Τεύχος Α’ 136/28.07.2016

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνομολογήθηκε η παρούσα Τέταρτη Τροποποιητική Σύμβαση, η οποία και
υπογράφηκε ως έπεται:
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ENERGEAN
OIL & GAS A.E.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ»

Άρθρο 39
Τροποποίηση των περιπτώσεων 3 και 4
της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του
άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 ( Α’107)
1. Στο τέλος της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου
Ι.1 της παρ. Ι, του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013
(Α’107), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς οι οποίοι
είναι ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NER 300
η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η
Φεβρουαρίου 2017».
2. Στο τέλος της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1
της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’103)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς οι οποίοι
είναι ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NER 300
η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η
Φεβρουαρίου 2017».
Άρθρο 40
Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών
διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων της
εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία»
(ΕΚΧΑ Α.Ε.)
1. Τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται και προσαρτώνται σε
πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία, υποβάλλονται,
υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον συντάκτη
μηχανικό στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.). Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής, και
προσαρτάται, με ποινή ακυρότητάς της, το εκδιδόμενο
από την ηλεκτρονική εφαρμογή της «ΕΚΧΑ Α.Ε.» αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, απλό
αντίγραφό του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση
μεταγραφής ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία, κατά περίπτωση.
2. Τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία συντάσσονται
και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία
μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία με βούληση των συμβαλλομένων, χωρίς να προβλέπεται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση, μπορεί να
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υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον συντάκτη μηχανικό
στη βάση δεδομένων της «ΕΚΧΑ Α.Ε.» με τον τρόπο, τους
όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζει
η απόφαση της παραγράφου 4. Στην οικεία εγγραπτέα
πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής
υποβολής και επισυνάπτεται το σχετικό αποδεικτικό
υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος απλό αντίγραφο,
του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταγραφής
ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία,
κατά περίπτωση.
3. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στη βάση
δεδομένων της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» της παραγράφου
1 αφορά και στα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών
που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία και τις
αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κατά τις
διατάξεις των άρθρων του Ν. 2664/1998. Στις περιπτώσεις αυτές, με την αίτηση συνυποβάλλεται το προαναφερόμενο στην παράγραφο 1 αποδεικτικό υποβολής
ηλεκτρονικού διαγράμματος επί ποινή απαραδέκτου και
απόρριψης της υποβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης ή
διόρθωσης, κατά περίπτωση.
4. Η έναρξη ισχύος των προηγουμένων παραγράφων 1
και 3 θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο
τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και
των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Διαγράμματα που συντάσσονται κατά την κείμενη νομοθεσία και συνοδεύουν εγγραπτέες διοικητικές
πράξεις, καθώς και διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών, όταν πρόκειται για την καταχώριση στo Κτηματολόγιο των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 12
του Ν. 2664/1998 διοικητικών πράξεων, είτε από την
αρμόδια για την έκδοση ή κύρωσή τους αρμόδια αρχή,
είτε από όποιον έχει έννομο συμφέρον, υποβάλλονται,
υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στη βάση δεδομένων της «ΕΚΧΑ Α.Ε.». Στις περιπτώσεις αυτές και επί
ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόμενης
αίτησης μεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο, αντίστοιχα, με
την αίτηση συνυποβάλλεται το αποδεικτικό υποβολής
ηλεκτρονικού διαγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των
διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών
μεταβολών, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και των συνεπειών για
την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων και των
διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών για τις πράξεις
αυτές, όπως προαναφέρονται.
6. Από την έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 και 3,
καταργείται η υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 14 του
Ν. 2664/1998 για τη συνυποβολή, με την αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης στα κτηματολογικά βιβλία: α)
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αντιγράφου του τοπογραφικού διαγράμματος που έχει
συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην εγγραπτέα πράξη
και β) του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών για
την αποτύπωση της μεταβολής που επέρχεται με την
πράξη αυτή.
Άρθρο 41
Ρυθμίσεις λατομικής νομοθεσίας
1. Παρατείνεται για πέντε (5) επιπλέον έτη, πέραν της
ορισθείσας με την παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν. 4001/
2011 (Α’ 179) λήξης ισχύος της, η προθεσμία καθορισμού
των λατομικών περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 3 του
Ν. 1428/1984 (Α’ 43), καθώς και η προθεσμία καθορισμού
των θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων
αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2702/1999
(Α’ 70).
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1428/1984 (Α’ 43)
όπως ισχύει, προστίθεται τέταρτο και πέμπτο εδάφιο,
ως εξής:
«Ομοίως, το όριο των χιλίων (1.000) μέτρων δεν ισχύει
για την ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις,
στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές
και θερμοκήπια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο
163 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ’
580/1999), τα οποία χωροθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια της
λατομικής περιοχής, εξαιρουμένων των πτηνοτροφικών
και κτηνοτροφικών μονάδων για τις οποίες απαιτείται
και προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής
Σταυλισμού του άρθρου 4 του Ν. 4056/2012 (A’52), όπως
ισχύει».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984 (Α’43), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Πριν από τη μίσθωση ή τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε λατομεία των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της
προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται η κατάθεση από
τον ενδιαφερόμενο, εγγυητικής επιστολής, αορίστου
χρονικής ισχύος, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων,
που απορρέουν από τις εγκεκριμένες ή θεωρημένες από
τις αρμόδιες κατά την κείμενη νομοθεσία υπηρεσίες μελέτες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Η εγγυητική
αυτή επιστολή κατατίθεται: α) σε περίπτωση μίσθωσης
δημοσίων εκτάσεων και πριν από τη σύναψη της σχετικής μισθωτικής σύμβασης, στην αρμόδια Υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και β) στις λοιπές περιπτώσεις, στην αδειοδοτούσα αρχή. Το ύψος του ποσού της
εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με βάση το ποσό που
αναφέρεται ως δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος
στις ανωτέρω εγκεκριμένες ή θεωρημένες μελέτες.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή
προς τις ως άνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει αναλόγως, μερικώς ή ολικώς υπέρ του Πράσινου Ταμείου, το δε ποσό
διατίθεται για την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση
των αντίστοιχων οικείων λατομικών χώρων.
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Οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της παραγράφου
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
4. Αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης και των αδειών εκμετάλλευσης οποιασδήποτε κατηγορίας λατομικών ορυκτών, που υποβάλλονται
μετά τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στην
παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 669/1977 (Α’241) και στην
παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2115/1993 (Α’15), εξετάζονται ως εμπρόθεσμες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει
παρέλθει διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες
από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης ή της άδειας
εκμετάλλευσης και κατόπιν υποβολής παραβόλου, ανερχόμενου στο δεκαπλάσιο του παραβόλου που προβλέπεται για την έκδοση άδειας λατομικού ορυκτού, σύμφωνα
με την κοινή υπουργική απόφαση Δ7/19488/22.8.2011
(Α’1986). Οι σχετικές αιτήσεις συνοδεύονται, επί ποινή
απαραδέκτου, από επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα του λατομικού χώρου σε έξι (6) τουλάχιστον
αντίγραφα κλίμακας 1:5.000 και αποδεικτικό κατάθεσης
προς έγκριση στην αρμόδια αρχή επικαιροποιημένης
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνικής
Μελέτης Εκμετάλλευσης.
Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για λατομεία των οποίων η άδεια εκμετάλλευσης
ή σύμβαση μίσθωσης έχει λήξει σε χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
5. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των
αναγκών λατομείων, των οποίων τμήμα βρίσκεται εντός
του λατομικού χώρου και το υπόλοιπο εκτός αυτού, αδειοδοτούνται συνολικά από την αρχή που είναι αρμόδια
για την αδειοδότηση του τμήματος αυτών όπου είναι
εγκατεστημένο το μεγαλύτερο ποσοστό της ισχύος τους,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις.
6. Στο άρθρο 14 του Ν. 669/1977 (Α’241) προστίθεται
παράγραφος 1Α ως εξής:
«Τα δελτία δραστηριότητας που υποβάλλονται από
τους εκμεταλλευτές λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά πίνακες με τις ποσότητες προϊόντων που
εξορύχθηκαν κατ’ έτος, τις ποσότητες που διατέθηκαν
στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και τις τιμές πώλησης αυτών.«
7. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979
(Α’289), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εκμεταλλευτές λατομείων, μαρμάρων βιομηχανικών
ορυκτών ή αδρανών υλικών, οι οποίοι έχουν καταβάλει
εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασής
τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει,
απαλλάσσονται της υποχρέωσης αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία
εγκρίθηκε η επέμβαση και υποχρεούνται στην καταβολή
ανταλλάγματος χρήσης, ίσου με το 100% της καθοριζόμενης, κατά το άρθρο 6 του Ν. 998/1979 (Α’289), όπως
ισχύει, αξίας της έκτασής τους. Αποφάσεις αναδάσωσης
ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού που έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν εκμεταλλευτές λατομείων που εμπί-

