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ΘΕΜΑ: Έγκριση Προσαρτήματος 5: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ» της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του υποέργου 

«Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας», του έργου «Μεταλλευτικές - 

Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», στο Δήμο Αριστοτέλη, Χαλκιδικής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν.Δ.210/1973 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος" (ΦΕΚ  Α΄ 277), όπως αυτές ισχύουν. 

β. Τις διατάξεις του Ν. 4512/18 «Μέρος Β΄ - Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών Ορυκτών και 

άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 5).  

γ) Του Π.Δ.63/05 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα" (ΦΕΚ Α’ 98). 

δ) Του Π.Δ. 132/2017 "Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής" (ΦΕΚ Α΄ 167). 

ε) Του Π.Δ. 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, 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).  

στ) Του Π.Δ 73/2015 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ Α΄ 114).  

ζ) Του Π.Δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 

Α’ 210). 

ΑΔΑ: ΩΓΓ14653Π8-Α20



   

η) Την αρ. οικ.49910/18-11-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 

Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 848). 

θ) Την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29-3-2018 απόφαση Εξουσιοδότηση υπογραφής 

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

Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 

Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, στο 

Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα 

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

Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 

στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους τμημάτων και των Αυτοτελών 

τμημάτων και τους Προϊσταμένους Μονάδων των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β 1228). 

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

Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 (ΦΕΚ Β΄1227) "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών" (ΚΜΛΕ). 

3. Τη με αριθμό 22.138/12-12-2003 Σύμβαση Μεταβίβασης, η οποία συνομολογήθηκε την 12-

12-2003 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Βασ. Γαβριέλη - Αναγνωσταλάκη, 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία 

Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού" και η οποία κυρώθηκε με το Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α΄15). 

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

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού, με αριθμό πρωτ. οικ.201745/26.7.2011, 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα: α) «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές 

Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση 

Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός - 

A.E.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής. 

5. Την απόφασή μας με Α.Π.:Δ8-A/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012, με την οποία 

εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας», του 

έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας». 

6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 172600/618/22-12-2014 αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. με την οποία υπέβαλλε το Προσάρτημα 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ», της Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης του 

Μεταλλείου Ολυμπιάδας, στη Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ, προς έγκριση. 

7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/οικ.175136/1048/28-4-2015 έγγραφό μας, 

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

8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 177642/1854/12-6-2015 εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας της 

εταιρείας επί των ζητηθέντων του ανωτέρω 6 σχετικού. 

9. Τις με αριθμό 217,218/2016 και 221/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

10. Το με αριθμό 11/2018 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου της Επικρατείας, 

το οποίο εκδόθηκε επί της από 9.11.2017 αίτησης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για τον 

έλεγχο της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τα οριζόμενα στην με αριθμό 221/2016 απόφαση 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυνάμει του οποίου διαπιστώθηκε η παράλειψη της Διοίκησης 

να συμμορφωθεί προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση και κλήθηκε να συμμορφωθεί προς το 

περιεχόμενό της εντός τριμήνου από της κοινοποιήσεως του πρακτικού. 
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11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΤΜ.6/172600/618/7-3-2016 έγγραφό μας, με το 

οποίο ζητήθηκε από την εταιρεία η υποβολή των αποδείξεων κατάθεσης της αμοιβής των 

μελετητών και των λοιπών δικαιωμάτων. 

12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ:174285/953/18-3-16 επιστολή με την οποία η εταιρεία 

"Ελληνικός Χρυσός - A.E Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού" μας υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και αποδείξεις κατάθεσης αμοιβής των μελετητών και λοιπών δικαιωμάτων. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και του ΚΜΛΕ, το συνημμένο 

και ταυτάριθμο της Απόφασής μας αυτής, Προσάρτημα 5: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ», σύμφωνα με την παράγραφο Γ.3. του αποφασιστικού της 

εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης με αριθμό Δ8-A/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 του 

υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας», του έργου «Μεταλλευτικές – 

Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός 

Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής. 

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. 

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 την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου µας.  

Η πιο πάνω έγκριση παρέχεται με τους εξής όρους η παράβαση των οποίων θα έχει ως συνέπεια 

την επιβολή των υπό του νόμου προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων ή και την ανάκληση της 

παρούσας απόφασης: 

 

Α. Γενικοί Όροι: 

1. Τα στοιχεία της μελέτης και των σχεδιαγραμμάτων που την συνοδεύουν υπόκεινται σε έλεγχο 

από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα του Κράτους.  

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

διατάξεις. 

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την προϋπόθεση ισχύος της ΚΥΑ:οικ.201745/26.7.2011 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 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 εκτέλεσης του έργου σε σχέση με όσα 

προβλέπονται στη μελέτη αυτή, τότε η εκμεταλλεύτρια εταιρεία οφείλει να υποβάλει για έγκριση 

στην Υπηρεσία μας τροποποιητικό, κατά τα ανωτέρω, τεύχος της τεχνικής μελέτης. 

5. Η παρούσα απόφαση δύναται να ανακληθεί και για οποιοδήποτε λόγο δημοσίου συμφέροντος 

και ιδίως για λόγους προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων, των περιοίκων και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

6. Πριν την οποιαδήποτε επέμβαση επί του εδάφους, θα πρέπει να υπάρχει το απαραίτητο 

δικαίωμα εδαφοχρησίας. 

7. Η έγκριση αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητος ή 

άλλων εμπραγμάτου φύσεως στο χώρο στον οποίο αναφέρεται. 

8.  Η εκμεταλλεύτρια εταιρία να φροντίζει πάντοτε για την σύνταξη και ενημέρωση του «Εγγράφου 

Ασφαλείας και Υγείας», σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος 1 του Κ.Μ.Λ.Ε. 
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Επιπροσθέτως, πέραν των γενικών όρων, να τηρούνται και οι κάτωθι ειδικοί όροι: 

 

Β. Ειδικοί Όροι: 

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του θέματος πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο για 

την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, 

σύμφωνα με την, υπό στοιχείο (3) του προοιμίου, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 

ειδικότερα τους όρους του με  αριθμό δ2.Γ.ΙΙΙ κεφαλαίου αυτής. 

2. Η ανάκτηση που θα επιτυγχάνεται στην εν λόγω μονάδα, δυναμικότητας 800 χιλ. τόννων 

ROM, για όλα τα συμπυκνώματα γαληνίτη, σφαλερίτη και πυρίτη να μην είναι μικρότερη του 

87%. Εκ των συμπυκνωμάτων τα δύο πρώτα θα μεταφέρονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις 

Στρατωνίου για φόρτωση και εξαγωγή σε μεταλλουργίες του εξωτερικού, ενώ το τρίτο θα 

τροφοδοτεί το νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας που προβλέπεται να κατασκευαστεί στην ίδια 

περιοχή. 

3. Προκειμένου οι περιγραφόμενες στην τεχνική μελέτη του θέματος, ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις να εγκατασταθούν νομίμως, απαιτείται έγκριση η οποία χορηγείται 

κατ΄εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 72 του ν.4412/2016, το οποίο εισήχθη με το άρθρο 

67 του ν. 4512/2018. 

4. Η απόθεση των στερεών αποβλήτων εμπλουτισμού να γίνεται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

μεταλλευτικών αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ:οικ.201745/26.7.2011. 

5. Η διαχείριση των νερών στο εργοστάσιο να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει συσσώρευση 

νερών προς απόρριψη σε φυσικό αποδέκτη, αλλά να γίνεται η μέγιστη δυνατή ανακύκλωση των 

νερών κατεργασίας ενώ η αναπλήρωση να καλύπτεται από τα νερά του μεταλλείου. 

Η παρακολούθηση του έργου και ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω όρων θα γίνεται από το 

Τμήμα Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος 

Επιθεωρητών & Ελεγκτών και τις κατ΄αρμοδιότητα ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους.  

 

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

1. Υ.Π.ΕΝ                                                           

Ειδική Γραμματεία Σώματος 

Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ 

Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος 

Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων 

Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας 

 541 01   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 (με συνημμένο, ταυτάριθμα εγκεκριμένο, αντίτυπο της τεχνικής μελέτης) 

2. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» 

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α 

106 74 ΑΘΗΝΑ    

(με συνημμένο, ταυτάριθμα εγκεκριμένο, αντίτυπο της τεχνικής μελέτης) 

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
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Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Μ. Βερροιόπουλου 

- Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών 

- Αρχείο Διεύθυνσης 

- ΔΜΕΒΟ/Α (5) 
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