
 

 

 

Αριθµ. ∆7/οικ.24023/4220 
 
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ∆7/Α/Φ1/12901/580/26−6—
1997 «Αναπροσαρµογή ύψους παραβόλων, δικαιωµάτων και τελών του 
δηµοσίου, που προβλέπονται από τις περί µεταλλείων και λατοµείων διατάξεις» 
(ΦΕΚ 574/Β). 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1 περ α΄και β΄, του Ν.∆. 210/1973 «Περί του 
Μεταλλευτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 277/Α/1973) όπως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν.274/1979 «Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 50/1976), µε 
τις οποίες επιβάλλονται ορισµένες χρηµατικές υποχρεώσεις, ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, στους αποκτώντες µεταλλευτικά δικαιώµατα. 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 του Ν.∆/τος 210/1973 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 
24 του Ν.274/1976 (ΦΕΚ/ Α/50) µε τις οποίες τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 
47, 106, 108, 110, 166 και 167, δύνανται να αναπροσαρµόζονται ανά τριετία, µε 
αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.2214/1994 «Αντικειµενικό σύστηµα 
φορολογίας εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄75/1994), όπως ισχύει 
σήµερα, που παρέχουν την ευχέρεια στον Υπουργό Οικονοµικών, σε συνεργασία µε 
τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, να αναπροσαρµόζει τα παράβολα, τέλη ή 
δικαιώµατα, που εισπράττονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 
 
4. Τις διατάξεις του Π.∆ 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας 
Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/10−6−1989). 
 
5. Του Π.∆.185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε 
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας− Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας –Θράκης και 
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας− 
Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Α 
213), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 27/1996 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α19), όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις 
του Π.∆ 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ Α΄ 85). 
 
6. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234). 
 
7. Του Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221) 
 



 

 

 

8. Του Π.∆. 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του Π.∆.189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56). 
 
9. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 35469/9−8−2011 «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
Ιωάννη Μανιάτη». (ΦΕΚ 1800/9−8−2011). 
 
10. Την αριθ. Υ350/8−7−11 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και 
Παντελή Οικονόµου» (ΦΕΚ Β΄1603/11−7−11). 
 
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
12. Την ανάγκη τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
∆7/Α/Φ1/12901/580/26.6.1997 (ΦΕΚ 574/Β)του Υφυπουργού Οικονοµικών και 
Υπουργού Ανάπτυξης,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Ι. Τροποποιούµε την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών και 
Υπουργού Ανάπτυξης µε αριθ. ∆7/Α/Φ1/12901/580/26.6.1997 (ΦΕΚ 574/Β) και 
ορίζουµε τα χρηµατικά ποσά που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις του 
άρθρου 47 παρ. 1 περ α΄ και β΄, του Ν∆ 210/1973 που αφορούν στην καταβολή 
ορισµένων χρηµατικών ποσών, ως δικαιωµάτων εν γένει του ∆ηµοσίου, ως εξής: 
 
α. καταβολή παραβόλου του άρθρου 47 παρ 1 περ α΄, (για αίτηση παραχώρησης 
µεταλλείου) 10.000 ευρώ 
 
β. καταβολή εγγυητικής επιστολής του άρθρου 47 παρ 1 περ β΄, (για αίτηση 
παραχώρησης µεταλλείου εκτάσεως µέχρι 5 τετρ. χιλιόµετρα) 20.000 ευρώ 
 
γ. καταβολή εγγυητικής επιστολής του άρθρου 47 παρ 1 περ β΄, (για αίτηση 
παραχώρησης µεταλλείου εκτάσεως πάνω από 5 τετρ. χιλιόµετρα) 30.000 ευρώ 
 
Το ανωτέρω ποσό της περίπτωσης α καταβάλλεται στις ∆.Ο.Υ. µε την έκδοση 
διπλοτύπου είσπραξης (ΚΑΕ 3741). 
 
ΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  


