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υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου 

«Μεταλλουργικές - Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», 

της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.", στο ∆ήµο Αριστοτέλη της 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Των άρθρων  158,  161,  162 και παρ.1 του άρθρου  167 του ν.δ.210/1973 "Περί 

Μεταλλευτικού Κώδικος" (ΦΕΚ  Α΄ 277), όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του 

ν.δ.180/1974 "Περί ρυθµίσεως θεµάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρµογήν του Μεταλλευτικού 

Κώδικος, λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων" (ΦΕΚ Α΄ 347). 

β.  Του π.δ.63/05 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα" (ΦΕΚ Α’ 98).  

γ.  Του π.δ. 100/2014 "Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής" (ΦΕΚ Α΄ 167). 

δ.  Του π.δ. 70/2015  Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 

σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού περί Ανασύστασης Υπουργείων (ΦΕΚ Α΄ 114). 

ε.  Του π.δ. 73/2015 "∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ Α΄ 114).  

στ.  Της µε αριθµ. οικ. 49910/18-11-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού "∆ιορισµός Γενικού 

Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας" 

(ΦΕΚ 848). 

ζ.  Της  απόφασης  του Υπουργού  και Αναπληρωτή Υπουργού  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  

µε αριθµό  οικ. 201/5-1-2016  “Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του  

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με  εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του 
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Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραµµατέα Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, στο  Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού  Περιβάλλοντος, στο Γενικό 

Γραµµατέα Ενέργειας  και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραµµατέα  Υδάτων, στους  

Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων και  στους 

Προϊσταµένους Τµηµάτων και των Αυτοτελών  Τµηµάτων και τους Προϊσταµένους του ΣΕΠ∆ΕΜ 

και  τον Προϊστάµενο και τους Προϊσταµένους Μονάδων της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ” 

(ΦΕΚ Β΄ 6). 

2. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 

∆7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 (ΦΕΚ Β΄1227) "Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών 

Εργασιών" (ΚΜΛΕ), και ιδιαίτερα τα άρθρα 4 και 101 αυτής. 

3. Την απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε 

αριθµό οικ. 201/5-1-2016 “Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραµµατέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

στο Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραµµατέα 

Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων, στους Προϊσταµένους 

των Γενικών ∆ιευθύνσεων, στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων και στους Προϊσταµένους 

Τµηµάτων και των Αυτοτελών Τµηµάτων και τους Προϊσταµένους του ΣΕΠ∆ΕΜ και τον 

Προϊστάµενο και τους Προϊσταµένους Μονάδων της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ” (ΦΕΚ Β΄ 6). 

4. Το άρθρο 52, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 51 και 53 του  ν.3220/2004(ΦΕΚ15/Α/28-1-2004) 

"Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου 

και άλλες διατάξεις", µε το οποίο κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από της υπογραφής της,  η µε 

αριθ. 22.138/12-12-2003 Σύµβαση Μεταβίβασης του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού 

της "TVX  HELLAS  A.E.", που περιήλθαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο δυνάµει της κυρούµενης µε το 

προηγούµενο άρθρο του παρόντος σύµβασης, η οποία συνοµολογήθηκε την 12-12-2003 

ενώπιον της Συµβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Βασ. Γαβριέλη - Αναγνωσταλάκη, µεταξύ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυµη  Εταιρεία Μεταλλείων και 

Βιοµηχανίας Χρυσού" και στο οποίο  µεταξύ των άλλων αναφέρεται και ότι το Ελληνικό  ∆ηµόσιο 

πωλεί και µεταβιβάζει, εκχωρεί, παραχωρεί και παραδίδει το σύνολο των στοιχείων του 

ενεργητικού της εταιρείας "TVX  HELLAS  A.E.", στην αγοράστρια εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

Ανώνυµη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιοµηχανίας Χρυσού", καθώς επίσης και ότι εκχωρούνται, 

παραχωρούνται και µεταβιβάζονται στην εν λόγω αγοράστρια εταιρεία και ισχύουν στο όνοµα 

και για λογαριασµό της και όλες οι υφιστάµενες διοικητικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις, που 

δεν έχουν ακυρωθεί ή ανασταλεί µε δικαστική  απόφαση, όπως περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 

IV της µε αριθ. 22.138/12-12-2003 σύµβασης µεταβίβασης. 

5. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων,  Πολιτισµού και Τουρισµού µε αριθµό οικ.201745/26-7-2011, ισχύος 

µέχρι  26-7-2021, µε την οποία  εγκρίθηκαν οι  Περιβαλλοντικοί  Όροι  για τα έργα α) 

“Μεταλλευτικές – µεταλλουργικές εγκαταστάσεις µεταλλείων Κασσάνδρας και β) “Αποµάκρυνση, 

καθαρισµό και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελµάτων Ολυµπιάδας”  της εταιρείας 

“ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ." στο νοµό Χαλκιδικής. 

6. Την µε αριθµό ∆8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10-2-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε την οποία εγκρίθηκε η τεχνική µελέτη του υποέργου 

«Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές 

Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» στο ∆ήµο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας 

Χαλκιδικής.    

7. Την µε αριθµό ∆8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/17-9-2014 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε την οποία εγκρίθηκε το Προσάρτηµα 3: 

«Τεχνική Μελέτη Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Υποέργου Σκουριών – 

Φράγµατα και Χώροι Απόθεσης Τελµάτων Εµπλουτισµού Μεταλλείων Σκουριών» της τεχνικής 

µελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές - 

Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» στο ∆ήµο Αριστοτέλη της 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.    

8. Την µε αριθ. πρωτ. Α2478/16-12-2015 (Α.Π. Υ.Π.ΕΝ 185103/3754/16-12-2015) αίτηση της 

εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε” µε την οποία υποβλήθηκε, προς έγκριση, στην Υπηρεσία 
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µας το αναφερόµενο στο θέµα Συµπληρωµατικό-Τροποποιητικό τεύχος τεχνικής µελέτης για 

έγκριση. 

9. Το µε αριθµό ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/185103/3754πε/3-2-2016 έγγραφό µας. 

11. Το µε αριθµό 100930/7-3-2016 (Α.Π. ΓΓΕΟΠΥ 174202/924/18-3-2016) έγγραφο της 

∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

του Υ.Π.ΕΝ.  

12. Το έγγραφό µας µε αριθµό ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.6/174202/924/21-3-2016 µε το οποίο 

ζητήθηκαν από την Υπηρεσία µας οι αποδείξεις κατάθεσης της αµοιβής των µελετητών και 

λοιπών δικαιωµάτων.    

13. Την µε Α.Π. Α254021-3-2016 (Α.Π. Υ.Π.ΕΝ 174400/21-3-2016) επιστολή της εταιρείας 

“ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε” µε την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και αποδείξεις κατάθεσης αµοιβής των µελετητών και λοιπών δικαιωµάτων. 

14. Το µε αριθµό 72/11-4-2016 έγγραφο του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, 

Ενέργειας & Μεταλλείων του Υ.Π.ΕΝ µε το οποίο διαβιβάσθηκε η ορυκτολογική – πετρογραφική 

µελέτη δειγµάτων πετρωµάτων, που ελήφθησαν κατά τη διενέργεια ελέγχου στο έργο 

«Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας». 

15. Το από 12-4-2016 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας &ι Ορυκτών Πρώτων Υλών 

του Υ.Π.ΕΝ. 

16. Το έγγραφό µας µε αριθµό ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΤΜ.6/175522/1246/13-4-2016, προς την 

εταιρεία, µε το οποίο ζητήθηκαν διευκρινήσεις επί της υποβληθείσας µελέτης. 

17. Την από 13-4-2016 αίτηση θεραπείας της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε”. 

18. Την µε αριθ. πρωτ. Α2545/15-4-2016 (Α.Π. Υ.Π.ΕΝ 175843/15-4-2016) αίτηση της 

εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε” µε την οποία υποβλήθηκαν οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν 

µε το υπό το στοιχείο 16 έγγραφό µας, ως Παράρτηµα 1 του εν θέµατι Συµπληρωµατικού - 

Τροποποιητικού  τεύχους. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Εγκρίνουµε, το  συνηµµένο  και  ταυτάριθµο  της  απόφασής  µας αυτής, Συµπληρωµατικό -

Τροποποιητικό Τεύχος Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 

Σκουριών» µετά του Παραρτήµατος 1 αυτού, του έργου «Μεταλλουργικές-Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» στο ∆ήµο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας 

Χαλκιδικής, που µας υποβλήθηκε, από την εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.", κατ΄ 

εφαρµογή των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ 210/73) και του Κανονισµού 

Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. 

Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων  και  υπολογισµών, που 

περιέχει η µελέτη, έχουν σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κ.Μ.Λ.Ε. οι µελετητές για τα αντίστοιχα 

κεφάλαια που υπογράφουν. 

Η παρούσα έγκριση χορηγείται µε τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων θα έχει σαν 

συνέπεια την επιβολή των υπό του νόµου προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων ή και την 

ανάκληση της παρούσας απόφασης: 

1. Να τηρούνται τα οριζόµενα στο π.δ. 212/2006 , καθώς και ο Ειδικός Όρος 9 της µε αριθµό 

∆8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/17-9-2014 απόφασης Έγκρισης Προσαρτήµατος 3: «Τεχνική 

Μελέτη Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Υποέργου Σκουριών – Φράγµατα 

και Χώροι Απόθεσης Τελµάτων Εµπλουτισµού Μεταλλείων Σκουριών».  

Ιδιαίτερα επισηµαίνουµε τα κάτωθι: 

α. Η συχνότητα των τακτικών - ατοµικών  µετρήσεων ελέγχου συγκέντρωσης ινών αµιάντου 

στον αέρα ανά µέτωπο εργασίας (αποκάλυψη, εξόρυξη, επεξεργασία, απόθεση, διαµόρφωση,  

αποκατάσταση, λιθογόµωση) δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός µήνα. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν το όργανο συνεχούς καταγραφής δώσει ενδείξεις συγκέντρωσης ινών 

αµιάντου ανά cm3 που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 50% και το 80% της οριακής τιµής έκθεσης 

(0,1 ίνας ανά cm3, ως µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη έκθεση) τότε η συχνότητα των ατοµικών 

δειγµατοληψιών γίνεται εβδοµαδιαία και ηµερήσια αντίστοιχα. 
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Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσέγγισης στην οριακή τιµή έκθεσης θα ενηµερώνονται άµεσα οι 

εργαζόµενοι και το αρµόδιο τµήµα Μεταλλείων του Σώµατος Επιθεωρητών ∆όµησης 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Μεταλλείων. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε κανένας 

εργαζόµενος να µην εκτίθεται σε ατµόσφαιρα µε συγκέντρωση ινών αµιάντου µεγαλύτερη της 

0,1 ίνας ανά  κυβικό εκατοστό, ως µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη έκθεση. 

β. Να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην Γραπτή Εκτίµηση των υφιστάµενων κατά την εργασία 

Κινδύνων σε όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν οι 

εργαζόµενοι (αρ. 3 π.δ. 212/2006). Στην εν λόγω Γραπτή Εκτίµηση Κινδύνων να εξεταστεί και 

να αξιολογηθεί το σενάριο υπέρβασης της οριακής τιµής έκθεσης σε συγκεκριµένα µέτωπα και 

να προβλεφθούν, για την περίπτωση αυτή, τα µέτρα προστασίας των άµεσα επηρεαζόµενων 

εργαζόµενων καθώς και αυτών που ενδέχεται να επηρεαστούν στην ευρύτερη περιοχή, σε 

περίπτωση που η διατάραξη αµιαντούχου υλικού, σε συνδυασµό µε τη συγκέντρωση, τη 

µορφολογία της περιοχής και τις µετεωρολογικές συνθήκες, το καταστήσουν πιθανό.  

Το περιεχόµενο της εν λόγω εκτίµησης κινδύνου πρέπει να αποτελεί αντικείµενο διαβούλευσης 

µε τους εργαζόµενους ή τους εκπροσώπους αυτών. 

γ. Η εταιρεία υποχρεούται να φροντίζει για τον συντονισµό όλων των – τυχόν - εργολαβικών 

συνεργείων ως προς την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης, κατ΄ εφαρµογή των 

οριζοµένων στην µε αριθµό 130115/6-7-2007 εγκύκλιο εφαρµογής του π.δ. 212/2006. 

δ. Η εταιρεία οφείλει να εκπαιδεύει κατάλληλα όλους τους εργαζόµενους που µπορεί να 

εκτεθούν σε σκόνη υλικών που περιέχουν αµίαντο, τόσο κατά την πρόσληψή τους, όσο και σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα, ενώ οφείλει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 

αφορούν τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία, τα µέτρα υγιεινής, την χρήση των Μέσων 

Ατοµικής Προστασίας, τα οργανωτικά, τεχνικά ή άλλα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται και 

αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε σκόνη υλικών που περιέχουν αµίαντο. 

2.  Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εκµεταλλεύτρια εταιρία από οποιαδήποτε προβλεπόµενη 

από τις κείµενες διατάξεις λήψη εγκρίσεων, αδειών κλπ. από το Υπουργείο µας ή από άλλες 

αρµόδιες γι’ αυτές Υπηρεσίες, για την πραγµατοποίηση των εργασιών και τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη µελέτη.  

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι και οι περιορισµοί που περιλαµβάνονται 

στην µε αριθµό ∆8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10-2-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

4. Η παρούσα απόφαση δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω όρων 

καθώς και για οποιοδήποτε λόγο δηµοσίου συµφέροντος και ιδίως για λόγους προστασίας της 

ασφάλειας των εργαζοµένων, των περιοίκων και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 
 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
 
1.  Υ.Π.ΕΝ 

Σώµα Επιθεωρητών ∆όµησης 
    Περιβάλλοντος Ενέργειας & Μεταλλείων     
    Λ. Κηφισίας 1-3  
    114 73 ΑΘΗΝΑ   

    (µε συνηµµένο ταυτάριθµα εγκεκριµένο  
    αντίτυπο του Συµπληρωµατικού - Τροποποιητικού τεύχους της τεχνικής µελέτης) 
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2. ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ     
        
    ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε 
    Λεωφ. Βας. Σοφίας 23Α 
    106 74 ΑΘΗΝΑ     
    (µε συνηµµένο ταυτάριθµα εγκεκριµένο  
    αντίτυπο του Συµπληρωµατικού-Τροποποιητικού τεύχους της τεχνικής µελέτης) 
                                    
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα  
- Γενική  ∆ιεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών                                                
- Αρχείο ∆ιεύθυνσης 
- ∆ΜΕΒΟ-Α (5)  
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