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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,                   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β (Λ-465) 

         Αθήνα,                                      11    --  77  - 2014 
         Αρ. Πρωτ.: ∆8-Β/Φ6.14.8/10974/2807 

 

Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων 119  

 

                               

Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Κίµων Αλεξίου 
Τηλ. :2106969320 
Fax : 2106969346 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικής µελέτης έρευνας βιοµηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), 

σε έκταση 99,161 στρεµµάτων στη θέση «ΚΟΚΚΑΛΟ», Τ.Κ. Πετρωτών, δήµου 

Ορεστιάδας, νοµού Έβρου, της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του Π.∆. 381/89 (ΦΕΚ 168/Α΄/16-6-1989) «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, 

Ενέργειας και Τεχνολογίας» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 77 του άρθρου 1 του 

Π.∆. 92/93 (ΦΕΚ 38/Α΄/22-3-1993) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από 

τον Υπουργό και τις διανοµαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιοµηχανίας, 

Ενέργειας και Τεχνολογίας».  

β. Του Π.∆. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 

γ. 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 213/Α΄/2009), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 

του Π.∆. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας & 

Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19/Α΄/1996), όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του π.δ.122/2004 "Ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισµού" (ΦΕΚ 85/Α΄/2004). 
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δ. Της απόφασης του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/7.10.2009 "Αλλαγή τίτλου 

Υπουργείων" (ΦΕΚ 2234/Β΄/2009). 

ε. Του Π.∆. 189/2009 "Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων" 

(ΦΕΚ 221/Α΄/2009). 

στ. Του Π.∆. 24/2010 "Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και 

τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009" (ΦΕΚ 56/Α΄/2010). 

ζ.  Του Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ 141/Α’/2012). 

η. Του Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών,  

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » (ΦΕΚ 153/Α’/2013). 

2.  Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και τoυ Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό ∆15/Α/οικ. 13829/15-7-2013 (ΦΕΚ 1785/Β΄/24-7-2013), 

µε την οποία ανατέθηκαν αρµοδιότητες στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου. 

3. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε 

αριθµό ∆15/Α/Φ19/οικ.1411/20-1-2012 «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας 

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

Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών, στους Προϊσταµένους Τµηµάτων της 

Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στον Προϊστάµενο και στους 

Προϊσταµένους Μονάδων και Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής ∆ράσεων 

στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής, του 

δικαιώµατος υπογραφής "Με Εντολή Υφυπουργού" (ΦΕΚ 54/Β΄/2012), σε συνδυασµό µε 

τις διατάξεις του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005). 

4. Το Νόµο 669/77 «Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων» (ΦΕΚ 241/Α΄/01-09-1977), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

5. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε 

αριθµό ∆7/Α/οικ.12050/2223/23-5-2011 (ΦΕΚ 1227/Β΄/14-6-2011) "Κανονισµός 

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

6. Την µε Α.Π. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ/20262/2626/13-6-2014 αίτηση της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.», 

µε την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας, προς έγκριση, η αναφερόµενη στο θέµα 

τεχνική µελέτη έρευνας. 

7. Την µε Α.Π. ΥΠEKA/ΓΓΕΚΑ/10974/2807/26-6-2014 αίτηση της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ 

Α.Ε.»,  µε την οποία υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής οι αποδείξεις κατάθεσης της αµοιβής των µελετητών και των 

δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και των Ταµείων για την έγκριση της υπόψη τεχνικής 

µελέτης. 

8. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Εγκρίνουµε τη συνηµµένη και ταυτάριθµη της Απόφασής µας αυτής Τεχνική Μελέτη Έρευνας 

βιοµηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), σε έκταση 99,161 στρεµµάτων στη θέση «ΚΟΚΚΑΛΟ», 

Τ.Κ. Πετρωτών, δήµου Ορεστιάδας, νοµού Έβρου, της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.», σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.669/77 και του ΚΜΛΕ. 

Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισµών και 

σχεδιαγραµµάτων που περιέχει η µελέτη έχουν οι µελετητές για τα αντίστοιχα κεφάλαια που 

υπογράφουν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 του ΚΜΛΕ. Τα στοιχεία αυτά 

υπόκεινται και σε έλεγχο από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου µας. 

Η έγκριση αυτή χορηγείται µε τους ακόλουθους 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. Την ευθύνη για την πιστή εφαρµογή της µελέτης αυτής στο σύνολό της έχουν η 

εκµεταλλεύτρια εταιρία, ο κατά περίπτωση επιβλέπων Μηχανικός Μεταλλείων και τα λοιπά 

στελέχη της ιεραρχίας του έργου. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η πιο πάνω µελέτη δεν εφαρµόζεται ή ότι τα 

στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή, η έγκριση αυτή µπορεί να ανακληθεί από το 

Υπουργείο µας.  

3. Η έγκριση αυτή µπορεί να ανακληθεί και για λόγους γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος 

και 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.  

4. Η έγκριση της µελέτης αυτής γίνεται µε την προϋπόθεση ότι η εκµεταλλεύτρια εταιρία θα    

φροντίζει πάντοτε για την σύνταξη και ενηµέρωση του "Εγγράφου Ασφαλείας και  Υγείας", 

που προβλέπεται από το άρθρο 3, παρ. 2 της ΚΥΑ  ∆7/Α/Φ1/14080/732/22-8-96 (ΦΕΚ 

771/Β΄/28-8-1996).  

5. Η έγκριση αυτή σε καµιά περίπτωση δεν αντικαθιστά την προβλεπόµενη άδεια 

εκµετάλλευσης, ούτε συνεπάγεται αναγνώριση κυριότητας ή άλλων εµπραγµάτου φύσεως 

δικαιωµάτων στον χώρο στον οποίο αναφέρεται. 

6. Η µελέτη αυτή µπορεί να τροποποιηθεί ή να συµπληρωθεί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

7. Σε περίπτωση που, κατά το στάδιο της τροποποίησης ή της ανανέωσης της έγκρισης των 

περιβαλλοντικών όρων, τεθούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες όροι, εξ αιτίας των οποίων 

µεταβληθούν ουσιαστικά οι συνθήκες έρευνας, σε σχέση µε όσα προβλέπονται στη µελέτη 
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αυτή, τότε η εκµεταλλεύτρια εταιρεία οφείλει να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία µας 

τροποποιητικό, κατά τα ανωτέρω, τεύχος της τεχνικής µελέτης.  

                                                                                   Με εντολή Υφυπουργού  

      Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 
 

 

             Σπυρίδων Τζίµας 
 

 

Συνηµµένα: 1 τεύχος µελέτης  

Πίνακας Αποδεκτών: 
1. Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 
    Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας 
    51625 Θεσσαλονίκη 
    (µε συνηµµένο ταυτάριθµα εγκεκριµένο  
    αντίτυπο της τεχνικής µελέτης) 
 

2. ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. 

    Μητροπόλεως 75 
    54622 Θεσσαλονίκη 
    (µε συνηµµένο ταυτάριθµα εγκεκριµένο 
    αντίτυπο της τεχνικής µελέτης) 
     
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
- Γενική ∆ιεύθυνση Φυσικού Πλούτου 
- Αρχείο ∆ιεύθυνσης ∆8 
- ∆8-Β(2) 
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