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Λατομικζσ & Μεταλλευτικζσ Δραςτθριότθτεσ

1. Ειςαγωγι
Σφμφωνα με το Γενικό Σχζδιο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ «Ξενοκράτθσ», τα ατυχιματα που
λαμβάνουν χϊρα ςε εγκαταςτάςεισ εξόρυξθσ, όπωσ είναι τα μεταλλεία, τα λατομεία, τα
ορυχεία κλπ, αποτελοφν κινδφνουσ τεχνολογικϊν καταςτροφϊν.
1.1. Θεςμικό Πλαίςιο
Ν 210/1973 (ΦΕΚ 277Α) «Μεταλλευτικόσ Κϊδικασ»
Ν 669/1977 (ΦΕΚ 241Α) «Ρερί εκμεταλλεφςεωσ λατομείων»
Ν 1428/1984 (ΦΕΚ 43Α) «Εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν και άλλεσ διατάξεισ»
Ν 1515/1985 (ΦΕΚ 18Α) «υκμιςτικό ςχζδιο και πρόγραμμα προςταςίασ περιβάλλοντοσ τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ακινασ» (άρκρο 1, παράγραφοσ 1)
Ν 2115/1993 (ΦΕΚ 15Α) « Τροποποίθςθ, αντικατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του Ν.
1428/1984 “Εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν και άλλεσ διατάξεισ”»
Ν 2702/1999 (ΦΕΚ 70Α) «Διάφορεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου
Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ»
Ν 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α) «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξθ και άλλεσ
διατάξεισ»
Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 178Α) «φκμιςθ κεμάτων Ανταγωνιςμοφ, υκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ,
Τουριςμοφ και άλλεσ διατάξεισ»
ΡΔ 78/2006 (ΦΕΚ 80Α) «Διάρκρωςθ, ςτελζχωςθ και αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ
Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων»
ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (ΦΕΚ 771Β) «Ενςωμάτωςθ των διατάξεων τθσ Οδθγίασ
92/104/ΕΟΚ “Ρερί των ελάχιςτων προδιαγραφϊν για τθ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ τθσ
αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτισ υπαίκριεσ και υπόγειεσ εξορυκτικζσ
βιομθχανίεσ” ςτον Κανονιςμό Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν»
ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και
δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ…»
ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) «Διαδικαςία Ρροκαταρκτικισ Ρεριβαλλοντικισ
Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ και Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων…»
ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931Β) «Κανονιςμόσ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν»
ΥΑ Δ8/Γ/Φ17/16103/1992 (ΦΕΚ 424Β) «Τροποποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 22 του
κανονιςμοφ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν που αναφζρονται ςτον αμίαντο»
Υπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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ΥΑ Δ8/Γ/Φ17/4208/1998 (ΦΕΚ 1070Β) «Τροποποίθςθ των παραγράφων 6 και 10 του
άρκρου 22 του κανονιςμοφ μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν που αναφζρονται ςτον
αμίαντο»
ΥΑ Δ7/Α/Φ1/οικ. 2198/2002 (ΦΕΚ 165Β) «Τροποποίθςθ Κανονιςμοφ μεταλλευτικϊν και
λατομικϊν εργαςιϊν»
ΥΑ Δ10/Φ68/6812/1993 (ΦΕΚ 221Β) «Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ ι τθν
παράταςθ άδειασ εκμεταλλεφςεωσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν…»
ΥΑ Δ10/Φ68/οικ. 30842/1993 (ΦΕΚ 917Β) «Προι και διαδικαςία εκμιςκϊςεωσ,
εκμεταλλεφςεωσ και διαχείριςθσ των Δθμόςιων Λατομείων αδρανϊν υλικϊν»
ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ. 17611/2000 (ΦΕΚ 1545Β) «Συμπλιρωςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ
Βιομθχανίασ, Ενζργειασ & Τεχνολογίασ υπ’ αρικμό Δ10/Φ68/οικ. 30842/7.12.92 (ΦΕΚ
917Β)…»
ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ. 10693/3065/2005 (ΦΕΚ 821Β) «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του
Υπουργοφ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ υπ’ αρ Δ10/Φ68/οικ. 30842/1993. …»
ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ. 25006/3127 (ΦΕΚ 1925Β) «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ
Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ υπ’ αρ Δ10/Φ68/οικ. 30842/1993…»
ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ. 10161/2915/2005 (ΦΕΚ 780Β) «Λειτουργία τθσ Επιτροπισ κακοριςμοφ
λατομικϊν περιοχϊν»

1.2. Βαςικζσ ζννοιεσ
 Μεταλλευτικοί χώροι είναι οι χϊροι για τουσ οποίουσ ζχουν δοκεί άδειεσ
μεταλλευτικϊν ερευνϊν, οριςτικζσ παραχωριςεισ, άδειεσ εξόρυξθσ, παραχωριςεισ με
φιρμάνια, τα Δθμόςια Μεταλλεία, οι ερευνθτζεσ από το Δθμόςιο περιοχζσ κακϊσ και
αυτοί που κακορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984).
 Λατομικόσ χώροσ είναι θ ενιαία ζκταςθ γθσ ςτθν οποία ζχει δικαίωμα εντοπιςμοφ
κοιτάςματοσ ι εκμετάλλευςθσ λατομικϊν ορυκτϊν ζνασ μόνο εκμεταλλευτισ (άρκρο 1,
Ν 1428/1984).
 Λατομείο είναι θ ζκταςθ γθσ μζςα ςτο λατομικό χϊρο όπου αναπτφςςονται λατομικζσ
εργαςίεσ (άρκρο 1, Ν 1428/1984 & άρκρο 21, Ν 2115/1993).
 Μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ είναι οι εργαςίεσ που κφρια γίνονται με
διατρθτικά ι γεωτρθτικά ι εξορυκτικά ι και άλλα μθχανικά μζςα και που ςυμβάλλουν,
άμεςα ι ζμμεςα, ςτον εντοπιςμό κοιταςμάτων ορυκτϊν υλϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται
από τθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και οι εργαςίεσ που, άμεςα ι ζμμεςα, ςυμβάλλουν
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ςτθν εκμετάλλευςθ ι επεξεργαςία ι γενικότερα αξιοποίθςθ των ορυκτϊν υλϊν κάκε
μεταλλευτικοφ ι λατομικοφ χϊρου (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984).
 Εκμεταλλευτισ είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία προςϊπων που ζχει,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, το δικαίωμα ζρευνασ ι και εκμετάλλευςθσ ςτο
μεταλλευτικό ι λατομικό χϊρο που βρίςκεται το ζργο (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984).
 Εργοδότθσ είναι ο ίδιοσ ο εκμεταλλευτισ, εφόςον αυτοδφναμα εκτελεί το ζργο ι κάκε
φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυνδζεται με τον εκμεταλλευτι, με ςχζςθ εργολαβικισ
ανάκεςθσ του ςυνόλου ι μζρουσ του ζργου και περιοριςτικά μόνο για τισ εργαςίεσ που
αναφζρονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ (άρκρο 2, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984).
 Αδρανι υλικά είναι τα υλικά διαφόρων διαςτάςεων που προζρχονται από τθν εξόρυξθ
κατάλλθλων πετρωμάτων ι τθν απόλθψθ φυςικϊν αποκζςεων κραυςμάτων τουσ και
που χρθςιμοποιοφνται όπωσ ζχουν ι μετά από κραφςθ ι λειοτρίβθςθ ι ταξινόμθςθ για
τθν παραςκευι ςκυροδεμάτων ι κονιαμάτων ι με μορφι ςκφρων ι μεγαλφτερων
κομματιϊν,

ςτθν οδοποιία ι λοιπά τεχνικά ζργα ι οικοδομζσ, κακϊσ και τα

αςβεςτολικικά πετρϊματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι αςβζςτθ ι
υδραυλικϊν κονιϊν ι ςυλλιπαςμάτων μεταλλουργίασ. Στθν ζννοια των αδρανϊν υλικϊν
περιλαμβάνονται και οι δομικοί λίκοι, λαξευτοί ι όχι (άρκρο 1, Ν 1428/1984 όπωσ
ςυμπλθρϊκθκε από το άρκρο 1 του Ν 2115/1993).
 Υπαίκριεσ ι υπόγειεσ εξορυκτικζσ βιομθχανίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ
ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, είναι όλεσ οι βιομθχανίεσ οι οποίεσ:
o εξορφςςουν υπό τθν αυςτθρι ζννοια του όρου, ορυκτζσ φλεσ ςτθν επιφάνεια ι
υπογείωσ ι/και
o προβαίνουν ςτθν αναηιτθςθ κοιταςμάτων με ςκοπό τθν εξόρυξθ αυτϊν ι/και
o προετοιμάηουν τισ εξορυχκείςεσ φλεσ για τθν πϊλθςθ, με εξαίρεςθ τισ
δραςτθριότθτεσ μεταποίθςθσ των εξορυχκείςων υλϊν.
Χώροι εργαςίασ είναι το ςφνολο των χϊρων που προορίηονται για τθν εγκατάςταςθ
κζςεων εργαςίασ, που περιλαμβάνουν τισ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και τισ εγκαταςτάςεισ
που ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τισ υπαίκριεσ ι υπόγειεσ εξορυκτικζσ βιομθχανίεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των χϊρων απόκεςθσ των εκβολάδων και άλλων χϊρων
αποκικευςθσ και ενδεχομζνωσ, των καταλυμάτων, ςτουσ οποίουσ ζχουν πρόςβαςθ οι
εργαηόμενοι

ςτο

πλαίςιο

τθσ

εργαςίασ

τουσ

(άρκρο

2,

ΚΥΑ

ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996).
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 Μζςθ ςτακμιςμζνθ τιμι ςυγκζντρωςθσ αιωροφμενων ςκονϊν, αερίων, ατμϊν και
καπνϊν είναι θ μζςθ τιμι που προκφπτει από ςυνεχείσ μετριςεισ των ςυγκεντρϊςεων
ςτθ διάρκεια τθσ θμεριςιασ εργαςίασ ι από αςυνεχείσ μετριςεισ που γίνονται με τρόπο,
ϊςτε τα αποτελζςματά τουσ να είναι αντιπροςωπευτικά των ςυνκθκϊν, ςτισ οποίεσ
εκτίκεται ο εργαηόμενοσ ςτθ διάρκεια τθσ θμεριςιασ εργαςίασ (άρκρο 22, ΥΑ ΙΙ5θ/Φ/17402/1984).
 Μζγιςτθ τιμι ςυγκζντρωςθσ είναι θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ, ακόμα και ςτιγμιαία, ςτθ
διάρκεια τθσ θμεριςιασ εργαςίασ (άρκρο 22, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984).
 Ζνα μεταλλείο ι τμιμα του, χαρακτθρίηεται εφφλεκτο, ςφμφωνα με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ
ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984, όταν διαπιςτωκεί:
o ότι το μετάλλευμα που εξορφςςεται αυτοαναφλζγεται ι
o ζκλυςθ εφφλεκτων αερίων που δε δθμιουργοφν εκρθκτικό μίγμα, μετά από ςειρά
μετριςεων
Ζνα λιγνιτωρυχείο ι ανκρακωρυχείο ι τμιμα του, χαρακτθρίηεται εφφλεκτο, ςφμφωνα
με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984, όταν, εκτόσ από τα παραπάνω, διαπιςτωκεί
με ςειρά μετριςεων:
o περιεκτικότθτα ςε μεκάνιο μεγαλφτερθ από 0.5% ι
o αιωροφμενθ ςκόνθ άνκρακα περιςςότερθ από 80 gr/m3 αζρα
 Ζνα εφφλεκτο μεταλλείο ι τμιμα του χαρακτθρίηεται επικίνδυνο, ςφμφωνα με το
άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984, όταν διαπιςτωκεί με ςειρά μετριςεων ότι:
o θ αυτανάφλεξθ του μεταλλεφματοσ, κάνει τθν εργαςία εξαιρετικά επικίνδυνθ ι
ανκυγιεινι από πλευρά ςυχνότθτασ και ζκταςθσ πυρκαγιϊν, κερμοκραςιϊν και
ςφςταςθσ του αζρα ι
o εκλφονται εφφλεκτα αζρια που δθμιουργοφν εκρθκτικό μίγμα
Ζνα εφφλεκτο λιγνιτωρυχείο ι ανκρακωρυχείο ι τμιμα τουσ, χαρακτθρίηεται
επικίνδυνο, ςφμφωνα με το άρκρο 75 τθσ ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984, όταν, πζρα από τα
παραπάνω, διαπιςτωκεί με ςειρά μετριςεων:
o περιεκτικότθτα ςε μεκάνιο μεγαλφτερθ από 1%
o αιωροφμενθ ςκόνθ άνκρακα περιςςότερθ από 100 gr/m3 αζρα
 Ατφχθμα ςε κάκε ζργο ι εξαρτθμζνθ απ’ αυτό εργαςία, κεωρείται κάκε τραυματιςμόσ
ανκρϊπου που προζρχεται από όποια αιτία ςτθ διάρκεια τθσ εργαςίασ, ι λόγω τθσ
λειτουργίασ του ζργου ι γενικότερα λόγω τθσ μεταλλευτικισ ι λατομικισ
δραςτθριότθτασ, ακόμα και μετά τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του ζργου και μζχρι τθ
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λιψθ των μζτρων που κα κακορίςει θ Επικεϊρθςθ Μεταλλείων μετά το τζλοσ του ζργου
(άρκρο 92. ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984).
 Δυςτφχθμα χαρακτθρίηεται το ςυμβάν που επιφζρει ςοβαρό τραυματιςμό ι
ακρωτθριαςμό ι κάνατο ανκρϊπου (άρκρο 92, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984).
 Ωσ ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ νοείται θ περιοχι του νομοφ Αττικισ και θ
Μακρόνθςοσ εκτόσ από τα Κφκθρα (άρκρο 1, παρ. 1, Ν 1515/1985).

2.1. Προςδιοριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν
Για να κακοριςτεί μια περιοχι ωσ λατομικι, θ Επιτροπι κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν,
αφοφ πραγματοποιιςει αναλυτικι και εμπεριςτατωμζνθ εκτίμθςθ των αναγκϊν του νομοφ
ςε αδρανι υλικά, και μόνο εφόςον, από τθν εκτίμθςθ αυτι προκφψει ότι οι ανάγκεσ αυτζσ
δεν καλφπτονται για τα προςεχι 30 ζτθ από τα λατομεία που ιδθ λειτουργοφν εντόσ
λατομικϊν περιοχϊν ι κζςθσ ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων (παρ.Α2, ΥΑ
Δ10/Β/Φ68/οικ.10161/2915/2005), γνωμοδοτεί ςτον οικείο Νομάρχθ, μετά από τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ και τθν ζγκριςθ του Υπουργοφ
Ρολιτιςμοφ. Ο Νομάρχθσ αφοφ μελετιςει τθν ζκκεςθ που του κατακζτει θ Επιτροπι,
λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ (παρ.Α5, ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ.10161/2915/2005).
Θ επιτροπι αυτι, ςφμφωνα με το άρκρο 3, παρ.3, Ν.2115/1993, αποτελείται από
εκπροςϊπουσ από:
 Υπουργείο Ανάπτυξθσ (Ρρόεδροσ)
 Διεφκυνςθ Δαςϊν τθσ Ρεριφζρειασ (ανά νομό)
 Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ΝΑ
 Τεχνικι Υπθρεςία Διμων και Κοινοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ (ΤΥΔΚ)
 Εφορία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ
 Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ και Ρεριβάλλοντοσ τθσ ΝΑ
 ΙΓΜΕ
 ΟΤΑ
Ο Νομάρχθσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει ανά εξάμθνο το Υπουργείο Ανάπτυξθσ για τθν
πρόοδο των εργαςιϊν κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν ι κζςεων ςυγκζντρωςθσ
λατομικϊν επιχειριςεων και τθν εγκατάςταςθ λατομείων εντόσ αυτϊν (παρ.Β, ΥΑ
Δ10/Β/Φ68/οικ.10161/2915/2005).
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2.2.

Περιοριςμοί ςτθ χωροκζτθςθ μεταλλευτικϊν & λατομικϊν εργαςιϊν

 Απαγορεφεται, μζςα ςτισ λατομικζσ περιοχζσ κακϊσ και ςε απόςταςθ τουλάχιςτον
1000μζτρων ζξω από τθν οριογραμμι τουσ, θ επζκταςθ του ςχεδίου πόλθσ ι θ
δθμιουργία ανεξάρτθτου ρυμοτομικοφ ςχεδίου ι θ ανζγερςθ οποιουδιποτε κτίςματοσ
εκτόσ από τα κτίςματα που εξυπθρετοφν τθ λατομικι δραςτθριότθτα για τα οποία
αποφαίνεται ο οικείοσ Νομάρχθσ (άρκρο 3, παρ.4, Ν 2115/1993).
 Απαγορεφεται ο κακοριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν ςε ακτίνα 2000 μζτρων από χϊρουσ
που ζχουν κθρυχκεί αρχαιολογικοί ι προςτατευόμενεσ ηϊνεσ κακϊσ και εντόσ του
λεκανοπεδίου τθσ Αττικισ (άρκρο 4, παρ.1, Ν 2115/1993). Σφμφωνα με τθν παράγραφο
2 του άρκρου 6 του Ν 2702/1999, ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ, όπωσ αυτι
ορίηεται ςτθν παράγραφο 1.2. του παρόντοσ, μπορεί εντόσ 5 ετϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του Ν 2702/1999, να κακορίηονται κζςεισ ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων
αδρανϊν υλικϊν με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν ΡΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξθσ,
προκειμζνου δε περί δαςικϊν εκτάςεων και του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων.
 Για μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ κάτω από ι κοντά ςε οικιματα, ζργα δθμόςιασ
ωφζλειασ, πυλϊνεσ ι ςτφλουσ γραμμϊν μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι
τθλεπικοινωνιϊν, περιοχζσ αρχαιολογικοφ ι τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ ι φυςικοφ
κάλουσ, κακϊσ και ςτθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να προβλζπονται και να
παίρνονται, μεταξφ των άλλων, και ειδικά μζτρα προςταςίασ των πιο πάνω περιοχϊν ι
καταςκευϊν, τα οποία αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Μελζτθ που κατατίκεται από τον
εκμεταλλευτι ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (άρκρο 81, ΥΑ ΙΙ5θ/Φ/17402/1984).
Επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ (άρκρο 81, ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
Για τθ χωροκζτθςθ επιφανειακϊν μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν κοντά ςε
βιομθχανικά κτίςματα, οικείεσ, ζργα κοινισ ωφζλειασ, πλατείεσ, γυμναςτιρια, νεκροταφεία
και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και εφόςον δε χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςι τουσ
εκρθκτικζσ φλεσ, πρζπει να αφινεται απόςταςθ αςφαλείασ, το λιγότερο, 250m από εκείνεσ
που ζχουν άμεςεσ επιπτϊςεισ (πχ κατολιςκιςεισ πράνων, ρωγματϊςεισ, δονιςεισ από
μθχανιματα, ςκόνθ από εκςκαφζσ ι αποκζςεισ) ςτα φυςικά χαρακτθριςτικά του γειτονικοφ
και του ευρφτερου χϊρου.
ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, το πιο πάνω όριο διπλαςιάηεται
(500m).
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 Για τθ χωροκζτθςθ των παραπάνω εργαςιϊν κοντά ςε εκνικοφσ, επαρχιακοφσ και
δθμοτικοφσ δρόμουσ και εφόςον επιτρζπεται από τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των
εκςκαφϊν ςε ςχζςθ με τθ γεωμορφολογία τθσ περιοχισ, θ πιο πάνω ελάχιςτθ απόςταςθ
κακορίηεται ςε 50m. Τα παραπάνω δεν ιςχφουν για δρόμουσ που ζχουν ανοιχτεί για τθν
εξυπθρζτθςθ του ζργου και δεν ζχουν καμιά αςτικι ι κοινοτικι προςπζλαςθ.
ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, το πιο πάνω όριο κακορίηεται ςε
300m.
 Κοντά ςε κζςεισ ςτφλων γραμμϊν μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, υψθλισ τάςθσ και
τθλεπικοινωνιϊν, θ πιο πάνω ελάχιςτθ απόςταςθ κακορίηεται αντίςτοιχα ςε 70m και
50m.
ε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, θ ελάχιςτθ απόςταςθ κακορίηεται
ςε 150m από το νοθτό κατακόρυφο επίπεδο που περνάει από τισ γραμμζσ μεταφοράσ.
Τα παραπάνω δεν ιςχφουν για τισ γραμμζσ μεταφοράσ που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία
του ζργου, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επθρεάηουν τθν αςφάλεια και τθ λειτουργία των
εξωτερικϊν δικτφων.
Κατ’ εξαίρεςθ, για περιπτϊςεισ περιοριςμζνθσ χριςθσ εκρθκτικϊν υλϊν ςε
περιςταςιακζσ ι υποβοθκθτικζσ ι μικρισ ζκταςθσ και διάρκειασ εργαςίασ (πχ διάνοιξθ
δρόμων, κατάρριψθ επιςφαλϊν όγκων από το φρφδι του πρανοφσ), θ ελάχιςτθ
επιτρεπόμενθ απόςταςθ από κτίςματα που κατοικοφνται, ζργα κοινισ ωφζλειασ και
κοινόχρθςτουσ δρόμουσ κακορίηεται ςε 50m.
Ειδικά για διάνοιξθ δρόμων προςπζλαςθσ από κφριο δρόμο, επιτρζπεται θ περιοριςμζνθ
χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν και για αποςτάςεισ μικρότερεσ από 100m μετά από ειδικι
άδεια τθσ αρμόδιασ Αςτυνομικισ Αρχισ και αφοφ παρκοφν με φροντίδα τθσ Διεφκυνςθσ
του ζργου, όλα τα απαραίτθτα, για τθν αςφάλεια των περίοικων και διερχόμενων,
πρόςκετα μζτρα.
Στον Ρίνακα 7 ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ δίνονται οι αποςτάςεισ που πρζπει να ζχουν
οι επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ από διάφορουσ τφπουσ υποδομϊν.
Τπόγειεσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ
Για τθ χωροκζτθςθ των υπόγειων εργαςιϊν πρζπει να γίνεται κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ ςτθν
τεχνικι μελζτθ που αναφζρεται ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ, κακϊσ και
εκτζλεςι τουσ ϊςτε ανάλογα με τθν ζκταςθ του κοιτάςματοσ, τα μθχανικά χαρακτθριςτικά
των πετρωμάτων, τθ μζκοδο για τθν υπόγεια εκμετάλλευςθ και το βάκοσ των εργαςιϊν, να
μθ δθμιουργοφνται επιπτϊςεισ ςτθν επιφάνεια (πχ ρωγμζσ, κακιηιςεισ, κατολιςκιςεισ).
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Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται για τθ χωροκζτθςθ των εξόδων ςτθν επιφάνεια των
υπόγειων εργαςιϊν λιγνιτωρυχείων, ανκρακωρυχείων και εφφλεκτων μεταλλείων ϊςτε να
μθ δθμιουργοφνται κίνδυνοι ςε κτίςματα, οικιςμοφσ, ζργα κοινισ ωφζλειασ, εγκαταςτάςεισ,
δαςικζσ εκτάςεισ κλπ.
Τπαίκριεσ αποκικεσ εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων
Οι υπαίκριεσ αποκικεσ εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων πρζπει να βρίςκονται μακριά από
κατοικθμζνεσ περιοχζσ, δθμόςιουσ δρόμουσ, ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ, εγκαταςτάςεισ
ζργων, μζτωπα εξόρυξθσ, εργοταξιακοφσ δρόμουσ κλπ. Στον Ρίνακα 6 ςτο Ραράρτθμα Ι του
παρόντοσ κακορίηονται οι αποςτάςεισ που πρζπει να τθροφνται ανάλογα με τισ ποςότθτεσ
τθσ εκρθκτικισ φλθσ και τον αρικμό των καψυλλίων που αποκθκεφονται. Οι αποςτάςεισ
αυτζσ μειϊνονται ςτο μιςό εφόςον αποκθκεφονται πετρελαιαμμωνίτθσ, πυρίτιδεσ ι sluries.
Και μειϊνονται ακόμα μια φορά ςτο μιςό (δθλαδι ςτο ζνα τζταρτο) εφόςον μεταξφ των
αποκθκϊν και των οικοδομϊν, οδϊν, ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, εγκαταςτάςεων, μετϊπων
κλπ ζχουν καταςκευαςτεί τεχνθτά αναχϊματα που καλφπτουν το φψοσ τθσ αποκικθσ
(άρκρο 50, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984).

3. Αδειοδοτιςεισ
 Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 4 του Ν669/1977, ο Υπουργόσ Ανάπτυξθσ
χορθγεί άδεια εκμετάλλευςθσ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν και μαρμάρων. Με
απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ μπορεί να μεταβιβάηεται θ αρμοδιότθτα χοριγθςθσ
άδειασ εκμεταλλεφςεωσ λατομείων οριςμζνων βιομθχανικϊν ορυκτϊν ςτουσ κατά
τόπουσ αρμόδιουσ Νομάρχεσ.
 Σφμφωνα με το άρκρο 3 του ΡΔ 78/2006, οι Διευκφνςεισ Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν
Αυτοδιοικιςεων (Σμιμα Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων):
o

Χορθγοφν άδεια μεταλλευτικϊν ερευνϊν

o

Χορθγοφν άδεια εκμετάλλευςθσ ςε δθμοτικά, κοινοτικά ι ιδιωτικά λατομεία
αδρανϊν υλικϊν, ςε λατομεία ΝΡΔΔ και παράταςθ αυτισ

o

Εκδίδουν απόφαςθ για τθ διετι ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν,
κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων αδρανϊν υλικϊν, με αποκλειςτικό
ςκοπό τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ και παράταςθ αυτισ για μία
τριετία

o

Χορθγοφν άδεια εκμετάλλευςθσ λατομείων ςχιςτολικικϊν πλακϊν
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o

Χορθγοφν άδεια εκμετάλλευςθσ λατομείων αργίλων και μαργϊν πλινκοποιίασ
και κεραμοποιίασ

o

Εκδίδουν

απόφαςθ

χαρακτθριςμοφ

ωσ

βιομθχανικϊν,

των

λατομικϊν

επιχειριςεων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και αδρανϊν υλικϊν
o

Χορθγοφν άδεια καταςκευισ και λειτουργίασ των υπόγειων και υπαίκριων
αποκθκϊν εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων για τθν εξυπθρζτθςθ των
μεταλλείων και λατομείων αδρανϊν υλικϊν, μαρμάρων και βιομθχανικϊν
ορυκτϊν

o

Ρροβαίνουν ςε κακοριςμό και αποχαρακτθριςμό των λατομικϊν περιοχϊν

o

Ρροβαίνουν ςτθ ςυμπλιρωςθ του φακζλου με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
για τθν ζκδοςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων μαρμάρων και βιομθχανικϊν
ορυκτϊν (πλθν των δθμόςιων λατομείων όπου θ αρμοδιότθτα ανικει ςτο Γενικό
Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ)

 Θ απόφαςθ εκμίςκωςθσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν που ανικουν ςτθν κυριότθτα του
Δθμοςίου εκδίδεται από το Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Περιφζρειασ (άρκρο 1, παρ.1,
ΥΑ Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/2000).
Σφμφωνα με το άρκρο 10, παρ.1, Ν 2115/1993, απαγορεφεται θ εκμίςκωςθ δθμόςιων
λατομείων ι θ χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ δθμοτικϊν, κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και
ΝΡΔΔ λατομείων αν υπάρχουν:
o

Κίνδυνοι για τθν αςφάλεια τθσ ηωισ ι για τθν υγεία των εργαηομζνων, των
περιοίκων και των διερχομζνων

o

Βλάβεσ ςε κθρυγμζνουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μνθμεία ι ιςτορικά μνθμεία
ι τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ

o

Βλάβεσ ςε ζργα δθμοςίασ ωφζλειασ

o

Σοβαρζσ αλλοιϊςεισ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ

 Σε περίπτωςθ που ο Επικεωρθτισ Μεταλλείων διαπιςτϊςει ότι γίνονται κακ’ υποτροπι
παραβάςεισ των διατάξεων του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν,
των όρων τθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ ι τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν
όρων ι τθσ ζγκριςθσ επζμβαςθσ και των εντολϊν του Επικεωρθτι Μεταλλείων, ι τίκεται
ςε κίνδυνο θ αςφάλεια κτιςμάτων ι ζργων κοινισ ωφζλειασ ι θ ηωι και θ υγεία των
εργαηομζνων, των περιοίκων και των διερχομζνων ι διενεργείται ανορκολογικι
εκμετάλλευςθ ι τίκεται ςε ςοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον μπορεί να διατάξει τθν
επιβολι περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν εκμετάλλευςθ του λατομείου, για τθν προςωρινι,
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ολικι ι μερικι διακοπι αυτισ ςε περίπτωςθ που ςυντρζχει λόγοσ και να ενθμερϊςει
ςχετικά τθν Αςτυνομικι Αρχι και τον εκμεταλλευτι (άρκρο 13, παρ.5, Ν 2115/1993). Στθ
χϊρα μασ υπάρχουν δφο Επικεωριςεισ Μεταλλείων (Ρθγι: Ιςτοςελίδα Υπουργείου
Ανάπτυξθσ, www.ypan.gr/fysikoi_poroi/emne):
o Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδοσ (ΕΜΝΕ) με χωρικι αρμοδιότθτα ςε όλθ

τθ χϊρα πλθν τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ
o Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Βορείου Ελλάδοσ (ΕΜΒΕ) με χωρικι αρμοδιότθτα ςτθ

Μακεδονία και τθ Θράκθ
 Ρριν από τθν ζναρξθ μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν ςε νζο ζργο ι και νζο μζροσ
ζργου που δεν είχε περιλθφκεί ςτθν αρχικι μελζτθ, ο εκμεταλλευτισ ζχει υποχρζωςθ
να καταρτίςει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Ανάπτυξθσ
τεχνικι μελζτθ του ζργου ι μζρουσ του ζργου που οι προδιαγραφζσ τθσ κακϊσ και θ
διαδικαςία για τθν ζγκριςι τθσ αναφζρονται ςτα άρκρα 97 και 98 τθσ ΥΑ ΙΙ5θ/Φ/17402/1984. Τα κριτιρια που γενικά πρζπει να ικανοποιοφνται ςτισ παραπάνω
μελζτεσ είναι, θ οικονομία του κοιτάςματοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αςφάλεια των
εργαηομζνων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και
γενικότερα, θ ελαχιςτοποίθςθ του κοινωνικοφ κόςτουσ (παρ.1β, άρκρο 4, ΥΑ ΙΙ5θ/Φ/17402/1984).
4. Γενικά κριτιρια ορκολογικισ δραςτθριότθτασ (άρκρο 6, ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
Στθν παράγραφο αυτι αναφζρονται τα γενικά κριτιρια τθσ ορκολογικισ δραςτθριότθτασ
που πρζπει να τθρεί ο εκμεταλλευτισ ςε κάκε φάςθ ι είδοσ των εργαςιϊν του ζργου του:
 Στισ ερευνθτικζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ, ςτόχοσ είναι ο εντοπιςμόσ
εκμεταλλεφςιμων κοιταςμάτων ορυκτϊν υλϊν.
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, να γίνεται κλιμακωτά κατά τα
απαραίτθτα ςτάδια. Ρριν από τθν ζναρξθ των ςχετικϊν εργαςιϊν, να ζχουν προθγθκεί
τα προκαταρκτικά ςτάδια τθσ ζρευνασ.
Θ ςκοπιμότθτα τθσ προχϊρθςθσ από ςτάδιο ςε ςτάδιο, να δικαιολογείται με
επιςτθμονικά, τεχνικά και οικονομικά κριτιρια από τα δεδομζνα των προθγοφμενων
ςταδίων και να ςυνδυάηεται με τθν αφξθςθ του βακμοφ αςφαλείασ των αποκεμάτων.
Θ διάρκεια και το κόςτοσ των εργαςιϊν κάκε ςταδίου, να μθν ξεπερνάει, ανάλογα και με
τα κοιταςματολογικά χαρακτθριςτικά, τα όρια που προβλεπόταν από τθν κείμενθ
νομοκεςία.
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 Οι μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ τθσ εκμετάλλευςθσ να βαςίηονται ςε, ανάλογα
με τθν περίπτωςθ, επαρκι και αξιόπιςτα ςτοιχεία των ερευνθτικϊν εργαςιϊν.
Να ςυνδυάηεται ο ρυκμόσ παραγωγισ με το ρυκμό προετοιμαςίασ τμθμάτων του
κοιτάςματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ απολιψιμα
αποκζματα που επαρκοφν, ανάλογα με το φψοσ τθσ παραγωγισ, για ζνα, το λιγότερο,
επόμενο χρόνο.
Να μθν περιορίηεται θ εκμετάλλευςθ μόνο ςτα τμιματα του κοιτάςματοσ που
ςυγκριτικά ζχουν καλφτερθ ποιότθτα ι μποροφν να εξορυχκοφν με καλφτερεσ ςυνκικεσ.
Αντίκετα, να καταβάλλεται κάκε προςπάκεια για ςυνδυαςμζνθ εκμετάλλευςθ με ςτόχο
τθν αξιοποίθςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου μζρουσ του κοιτάςματοσ. Σε περίπτωςθ
που το παραπάνω δεν είναι οικονομικά εφικτό, οι ορυκτζσ φλεσ των μικρότερου
ενδιαφζροντοσ τμθμάτων του κοιτάςματοσ, εφόςον εξορφςςονται, να κατευκφνονται ςε
ξεχωριςτοφσ χϊρουσ απόκεςθσ ϊςτε, χωρίσ δυςκολία, να μποροφν να απολθφκοφν
μελλοντικά για μια πικανι αξιοποίθςι του ι εφόςον παραμζνουν ανεκμετάλλευτοι, αν
μποροφν να εξορυχκοφν με τισ εκςκαφζσ που ζχουν ιδθ διανοιχτεί.
Οι ςχετικζσ εργαςίεσ να μθ γίνονται με τρόπο ϊςτε να καταςτρζφονται τμιματα του
κοιτάςματοσ που ζχουν καταρχιν εμπορεφςιμθ ποιότθτα, να υποβακμίηεται θ ποιότθτα
ι οι ιδιότθτεσ του προϊόντοσ και να διαφεφγουν αξιόλογεσ ποςότθτεσ με τα ςτείρα,
χωρίσ να εξαςφαλίηεται δυνατότθτα άμεςθσ ι και μελλοντικισ απόλθψθσ. Γενικότερα,
να αποφεφγεται κάκε τρόποσ καταςπατάλθςθσ ι ευκαιριακισ εκμετάλλευςθσ του
κοιτάςματοσ.
Οι μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ τθσ επεξεργαςίασ να γίνονται με τρόπο ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ μεγαλφτερθ δυνατι ανάκτθςθ των χριςιμων ςυςτατικϊν των ορυκτϊν
υλϊν που εξορφςςονται, ςε ςυνδυαςμό με τθν επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ
ποιότθτασ του προϊόντοσ.
Να προβλζπεται δυνατότθτα απόλθψθσ των χριςιμων ςυςτατικϊν που περιζχονται ςτα
απορρίμματα με ανακφκλωςθ ι ξεχωριςτι απόκεςθ για μελλοντικι αξιοποίθςθ.
Να προβλζπεται δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των παραπροϊόντων ι υποπροϊόντων τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ ι ςτθν περίπτωςθ που αυτό δεν είναι οικονομικά εφικτό, θ
αςφαλισ απομάκρυνςθ, απόκεςθ ι φφλαξθ ι δζςμευςθ κλπ των παραπάνω υλϊν.
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5. Παρακολοφκθςθ & Ζλεγχοι
 Θ οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων είναι αρμόδια για τον ζλεγχο τιρθςθσ του
Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (άρκρο 3, παρ.1, ΥΑ ΙΙ5θ/Φ/17402/1984). Σε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων, τθν
αρμοδιότθτα αναλαμβάνουν τεχνικοί του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, με απόφαςθ του
Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (άρκρο 3, παρ.2, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984).
 Ο ζλεγχοσ για τα ζργα ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ φυςικϊν υδρογονανκράκων,
ςφμφωνα με τθν παρ.1β τθσ ΥΑ Δ7/Α/Φ1/οικ.2198/2002, γίνεται από τθ Γενικι
Διεφκυνςθ Φυςικοφ Πλοφτου του Τπουργείου Ανάπτυξθσ.
 Θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων (Σμιμα Ενζργειασ και
Φυςικϊν Πόρων) διενεργεί αυτοψίεσ αυταπάγγελτα ι μετά από καταγγελία είτε με τουσ
υπαλλιλουσ και τα τεχνικά μζςα του τμιματοσ είτε με τθ ςυνδρομι του Τμιματοσ
Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ και Ζκδοςθσ Οικοδομικϊν Αδειϊν τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ είτε
με τθ ςυνδρομι άλλων ςυναρμόδιων Υπθρεςιϊν ι νομαρχιακϊν οργάνων, κατά τθν
κρίςθ τθσ Αδειοδοτοφςασ Αρχισ (άρκρο 3, παρ. 35α, ΡΔ 78/2006).
Ακόμα διενεργεί αυτοψίεσ ςτισ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ ςε περίπτωςθ εργατικοφ
ατυχιματοσ, για τθ διαπίςτωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ και τθν υπόδειξθ
προλθπτικϊν μζτρων (άρκρο 3, παρ. 36, ΡΔ 78/2006).

6. Τποχρεϊςεισ Εκμετάλλευςθσ
Στισ μεταλλευτικζσ και λατομικζσ εργαςίεσ, οι εντολζσ για πρόςκετα μζτρα προςταςίασ,
αςφάλειασ ι ορκολογικισ δραςτθριότθτασ, δίνονται από τθν οικεία Επικεϊρθςθ
Μεταλλείων (άρκρο 3, παρ.4, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
6.1. Τποχρεϊςεισ Εκμεταλλευτι
 Ο εκμεταλλευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να καταρτίηει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, πριν τθν ζναρξθ των μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν
εργαςιϊν ςε νζο ζργο ι και νζο μζροσ του που δεν είχε περιλθφκεί ςτθν αρχικι μελζτθ,
τεχνικι μελζτθ του ζργου ι μζρουσ του ζργου (άρκρο 4, παρ.1β, ΥΑ ΙΙ5θ/Φ/17402/1984). Θ μελζτθ αυτι εγκρίνεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ (άρκρο 98, παρ.1, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984).
 Με ευκφνθ του εκμεταλλευτι, ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ.1δ, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984,
πρζπει να τθροφνται ενθμερωμζνοι χάρτεσ, ςχεδιαγράμματα και άλλα ςτοιχεία προόδου
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των εργαςιϊν του ζργου. Πλα αυτά τα ςτοιχεία πρζπει να διατίκενται ςτισ αρμόδιεσ
Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ
 Ο εκμεταλλευτισ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ κεντρικοφσ φορείσ και τθν τοπικι
αυτοδιοίκθςθ, πρζπει να λαμβάνει και να επιβάλλει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ (άρκρο 85, παρ. 2, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
 Τζλοσ, ςε περίπτωςθ εφρεςθσ αρχαιολογικϊν ι άλλων επιςτθμονικϊν ευρθμάτων, ο
εκμεταλλευτισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3, παρ.1ε, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984, οφείλει να
ενθμερϊςει:
o

Τθν οικεία Αςτυνομικι Αρχι

o

Τθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων

o

Τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία, ςε περίπτωςθ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων

6.2. Τποχρεϊςεισ Εργοδότθ
 Ο εργοδότθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ ΚΥΑ ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, ανάλογα
με το είδοσ τθσ εγκατάςταςθσ, είναι υπεφκυνοσ για τθ λιψθ μζτρων και προφυλάξεων
για:
o

τθν αποφυγι, ανίχνευςθ και καταπολζμθςθ τθσ εκδιλωςθσ και τθσ
εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν και εκριξεων

o

τθν παρεμπόδιςθ δθμιουργίασ εκρθκτικισ ατμόςφαιρασ ι ατμόςφαιρασ
επιβλαβοφσ για τθν υγεία

 Είναι ακόμθ υπεφκυνοσ για τθν φπαρξθ αλλά και για τθ ςυντιρθςθ κατάλλθλων μζςων
εκκζνωςθσ και διάςωςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτο ζργο (άρκρο 5, ΚΥΑ
ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996)
 Σε περίπτωςθ που οι εργαηόμενοι εκτίκενται ςε ςκόνθ αμιάντου, ο εργοδότθσ οφείλει να
το δθλϊςει ςτθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (παρ.1.7, ΥΑ Δ8/Γ/Φ17/16103/1992)
 Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν ι ενδζχεται να υπάρξουν ςτθν ατμόςφαιρα τοξικά αζρια,
πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε να υπάρχει διακζςιμο το ςχζδιο προςταςίασ, το οποίο να
προςδιορίηει τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και τα λθφκζντα προλθπτικά μζτρα (ΚΥΑ
ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, Ραράρτθμα, παρ.4.3.3)
 Μεριμνά ϊςτε μζςα ςτο χϊρο εργαςίασ να υπάρχει ςχζδιο πυροπροςταςίασ το οποίο να
εξθγεί λεπτομερϊσ τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθν πρόλθψθ, τθν
ανίχνευςθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζναρξθσ και τθσ εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν (ΚΥΑ
ΑΡΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996, Ραράρτθμα, παρ.4.4.4)
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 Τζλοσ, είναι αρμόδιοσ για τθν τιρθςθ των μζτρων προςταςίασ που ζχουν λθφκεί, για το
ζργο, τουσ εργαηομζνουσ, τουσ περιοίκουσ κακϊσ και το περιβάλλον (άρκρο 4, παρ.2β,
ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
Στο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ παρατίκενται πίνακεσ με τισ οριακζσ τιμζσ διαφόρων
ουςιϊν ςτισ οποίεσ μπορεί να εκτίκεται ζνασ εργαηόμενοσ ςε λατομικι ι μεταλλευτικι
δραςτθριότθτα.
6.3. Τποχρεϊςεισ Διευκυντι του ζργου
 Σε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ κεωρθκεί εφφλεκτθ ι επικίνδυνθ, ειδοποιεί τθν
Επικεϊρθςθ Μεταλλείων, θ οποία λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ χαρακτθριςμοφ τθσ
εγκατάςταςθσ ωσ εφφλεκτθσ ι επικίνδυνθσ (άρκρο 75, παρ.3, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
 Σφμφωνα με τθν ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984 ο Διευκυντισ του ζργου είναι υπεφκυνοσ για
τθν κατάρτιςθ ειδικϊν κανονιςμϊν μζτρων αςφαλείασ - προςταςίασ, οι οποίοι
εγκρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και αναλφονται ςτθν παράγραφο 8 του
παρόντοσ.
 Τζλοσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν απογραφι και τθ καταγραφι του υλικοφ τθσ αποκικθσ
εκρθκτικϊν υλϊν (άρκρο 49, παρ.7, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)

7. Περιπτϊςεισ ατυχθμάτων & εκτάκτων αναγκϊν
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι υποχρεϊςεισ τθσ εκμετάλλευςθσ και οι αρμοδιότθτεσ των
εμπλεκόμενων φορζων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ.
7.1. Τποχρεϊςεισ Διευκυντι του ζργου
ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
 Οφείλει να ειδοποιιςει τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ (άρκρο 15, παρ.2γ, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
 Συγκροτεί

τα

καταςτάςεων

απαιτοφμενα
και

παροχισ

ςυνεργεία
πρϊτων

διάςωςθσ,
βοθκειϊν

αντιμετϊπιςθσ

(άρκρο

15,

επικίνδυνων

παρ.2κ,

ΥΑ

ΙΙ-

5θ/Φ/17402/1984)
ε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ
 Ειδοποιεί άμεςα τθν οικεία Αςτυνομικι Αρχι και τθν οικεία Επικεϊρθςθ Μεταλλείων
(άρκρο 93, παρ.1β, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
 Υποβάλλει λεπτομερι ζκκεςθ του ςυμβάντοσ εντόσ 5 θμερϊν ςτθν οικεία Επικεϊρθςθ
Μεταλλείων (άρκρο 93, παρ.1ε, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
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7.2. Αςτυνομικι Αρχι (άρκρο 94, ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
 Θ Αςτυνομικι Αρχι μόλισ ειδοποιθκεί για κάποιο δυςτφχθμα πρζπει να μεταβεί χωρίσ
αναβολι ςτον αντίςτοιχο τόπο για τθν πιςτοποίθςθ του ςυμβάντοσ. Εφόςον γίνει θ
πιςτοποίθςθ, πρζπει να ακολουκιςει άμεςα θ αποςτολι ςχετικοφ ςιματοσ ςτθν
αρμόδια Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Στο ςιμα αυτό πρζπει να αναφζρονται και τα
απαραίτθτα, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ςτοιχεία, όπωσ ο χρόνοσ, θ κζςθ και το είδοσ
του ςυμβάντοσ, τα ςχετικά ςτοιχεία και θ κατάςταςθ των τραυματιϊν, των ζργων, των
χϊρων κλπ και τα πικανά, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ, αίτια.
 Ραράλλθλα με τθν άςκθςθ του ανακριτικοφ τθσ ζργου, φροντίηει για να διατθρθκοφν
άκικτα τα τοπικά ςτοιχεία που ςχετίηονται με το ςυμβάν, μζχρι τθν άφιξθ του
πραγματογνϊμονα τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων.
 Σε περίπτωςθ αναπόφευκτθσ ανακριτικισ ανάγκθσ, φροντίηει για τθν ακινθτοποίθςθ
των μθχανθμάτων ι εγκαταςτάςεων που προκάλεςαν το δυςτφχθμα με τον πιο
αποτελεςματικό τρόπο (ςφράγιςθ, κατάςχεςθ κλειδιϊν) ι τοποκετεί φρουρό ςτθ κζςθ
του δυςτυχιματοσ που πρζπει να παραμείνει ςε αςφαλζσ μζροσ ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Διεφκυνςθσ του ζργου, χωρίσ να εξουδετερϊνεται ο ςκοπόσ τθσ εκεί
παρουςίασ του.
 Οφείλει να παρζχει κάκε δυνατι βοικεια ςτον πραγματογνϊμονα τθσ Επικεϊρθςθσ
Μεταλλείων για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του.
7.3. Επικεϊρθςθ Μεταλλείων (άρκρο 95, ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
 Ο Επικεωρθτισ Μεταλλείων, μόλισ ειδοποιθκεί για το ςυμβάν, αποφαςίηει, το
ςυντομότερο δυνατόν, για τθ διενζργεια ςχετικισ πραγματογνωμοςφνθσ. Θ ανάκεςθ
πραγματογνωμοςφνθσ γίνεται με απόφαςθ του Επικεωρθτι ςε ζναν το λιγότερο από
τουσ Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ τθσ Υπθρεςίασ του. Σε περίπτωςθ που δεν
υπθρετοφν ςτθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Διπλωματοφχοι Μθχανικοί με ειδικότθτα
ανάλογθ με τθ φφςθ του ςυμβάντοσ, ο Επικεωρθτισ εφόςον το κρίνει αναγκαίο
απευκφνεται με επείγον τθλεφωνικό ςιμα ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ που οφείλει τθν ίδια μζρα να ορίςει ζναν από τουσ Διπλωματοφχουσ
Μθχανικοφσ του Υπουργείου με τθν απαιτοφμενθ ειδικότθτα. Θ πραγματογνωμοςφνθ
ςτθν περίπτωςθ αυτι πραγματοποιείται από τον πιο πάνω Μθχανικό μαηί με το
Διπλωματοφχο Μθχανικό που ζχει οριςτεί από τθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων.
 Οι πραγματογνϊμονεσ οφείλουν, το ςυντομότερο δυνατόν και το πολφ μζςα ςε 10
θμζρεσ, να μεταβοφν ςτον τόπο του ςυμβάντοσ και να εξετάςουν και να διερευνιςουν
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κάκε ςχετικό ςτοιχείο. Ειδικά ςε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ, θ παραπάνω προκεςμία
δεν μπορεί να ξεπερνά τισ 5 θμζρεσ. Μετά τθν επιςτροφι ςτθν ζδρα τουσ, οφείλουν να
ςυντάξουν και να υποβάλουν ςτθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων, εντόσ 15 θμερϊν, ζκκεςθ
πραγματογνωμοςφνθσ. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει θ ζκκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ
παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 95 τθσ ΥΑ ΙΙ5θ/Φ/17402/1984.
 Σε κάκε περίπτωςθ ο Επικεωρθτισ, το ςυντομότερο δυνατόν, πρζπει να ειδοποιιςει
και να δϊςει οδθγίεσ ςτθ Διεφκυνςθ του ζργου και ςτθν επιτόπια Αςτυνομικι Αρχι
που οφείλει ςτθ ςυνζχεια να ενθμερϊςει αντίςτοιχα και τουσ λοιποφσ, ανάλογα με τθν
περίπτωςθ, ενδιαφερόμενουσ (πχ. ιδιοκτιτεσ γειτονικϊν χϊρων, άλλεσ τοπικζσ ι
δθμόςιεσ αρχζσ, οικογζνειεσ πακόντων κλπ).
Σε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ θ λειτουργία ι εκμετάλλευςθ ι χριςθ μζρουσ ζργων, χϊρων,
κτιςμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ που ζχουν διακοπεί, ςφμφωνα με τθν παρ.4 του άρκρου 95
τθσ ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984, μπορεί να επαναλθφκεί μόνο όταν:
 Σταλεί ειδοποίθςθ από τθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων ότι δεν πρόκειται να
ακολουκιςει διενζργεια πραγματογνωμοςφνθσ
 Δεν εμφανιςτοφν, παρά τθν ειδοποίθςθ για διενζργεια πραγματογνωμοςφνθσ, μζςα
ςτο προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα, οι πραγματογνϊμονεσ
 Ζχει πραγματοποιθκεί ςε κάκε περίπτωςθ, θ λιψθ μζτρων για τθν αςφαλι λειτουργία
ι εκμετάλλευςθ ι χριςθ τουσ.

Στον Ρίνακα 8ςτο Ραράρτθμα Ι του παρόντοσ δίνονται ςυνοπτικά οι δράςεισ των αρμόδιων
φορζων ςε Κεντρικό, Ρεριφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

8. Ειδικοί Κανονιςμοί Μζτρων Αςφαλείασ – Προςταςίασ
Για οριςμζνα είδθ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ, καταρτίηεται με ευκφνθ τθσ Διεφκυνςθσ
του ζργου, Ειδικόσ Κανονιςμόσ Μζτρων Ρροςταςίασ, ο οποίοσ υποβάλλεται προσ ζγκριςθ
ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. Οι περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ
καταρτίηεται ειδικόσ κανονιςμόσ είναι:
 Για τθν προςταςία των εργαηομζνων ςε ζργα ςτα οποία δθμιουργοφνται κίνδυνοι για
τθν υγεία τουσ από ραδιενεργζσ ςκόνεσ ι ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ (άρκρο 25, ΥΑ ΙΙ5θ/Φ/17402/1984)
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 Για τα ςφνκετα μθχανιματα όρυξθσ και μεταφοράσ κακϊσ και τα ειδικά εξορυκτικά
μθχανιματα κοπισ (άρκρο 37, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
 Σε κάκε ζργο ςτο οποίο χρθςιμοποιοφνται ειδικά ςυςτιματα ι μζςα μεταφοράσ (άρκρο
43, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
 Για

τθ

λειτουργία

ειδικϊν

αυτοτελϊν

εγκαταςτάςεων

(άρκρο

47,

ΥΑ

ΙΙ-

5θ/Φ/17402/1984)
 Για τθν όρυξθ βακζων φρεάτων ι κεκλιμζνων μεγάλθσ κλίςθσ (πάνω από 45ο) ι για τθν
εφαρμογι νζων μεκόδων για υπόγεια εκμετάλλευςθ (άρκρο 66, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
 Για ειδικζσ μεκόδουσ υποςτιριξθσ – ςυγκράτθςθσ (άρκρο 70, παρ.4, ΥΑ ΙΙ5θ/Φ/17402/1984)
 Για

τισ

γεωτριςεισ

εντοπιςμοφ

και

αξιοποίθςθσ

κοιταςμάτων

φυςικϊν

υδρογονανκράκων και γεωκερμικοφ δυναμικοφ (άρκρο 91, ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)

9. Πρόςκετα μζτρα
9.1. Μζτρα για τθν αςφάλεια τθσ επιφάνειασ (άρκρο 82, ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
Στθ διάρκεια λειτουργίασ κάκε ζργου πρζπει να παίρνονται όλα τα μζτρα για τθν αςφάλεια
και τθν προςταςία τθσ επιφάνειασ και γενικότερα του περιβάλλοντοσ χϊρου, που
προβλζπονται ςτθ τεχνικι μελζτθ που καταρτίηεται από τον εκμεταλλευτι

(βλζπε

παράγραφο 3 του παρόντοσ).
Αν ωςτόςο ςτθν εξζλιξθ του ζργου, αρχίηουν να δθμιουργοφνται επιπτϊςεισ ςτθν
επιφάνεια (πχ. ρωγμζσ, κακιηιςεισ, κατολιςκιςεισ) που δεν είχαν προβλεφκεί ςτθ μελζτθ ι
που ο τρόποσ αντιμετϊπιςισ τουσ δεν αποδείχκθκε αποτελεςματικόσ, πρζπει άμεςα θ
Διεφκυνςθ του ζργου να πάρει πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ και να ειδοποιιςει τθν αρμόδια
Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Τα ςθμαντικότερα από αυτά είναι:
1. Τα ςχεδιαγράμματα που οφείλει να τθρεί ο εκμεταλλευτισ να ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ
για τθν πρόοδο των εργαςιϊν και τισ επιπτϊςεισ ςτθν επιφάνεια και να υποβάλλονται
ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Μεταλλείων.
2. Σε περίπτωςθ ςφνδεςθσ ι διαςταφρωςθσ δρόμων του ζργου με ςιδθροδρομικζσ
γραμμζσ ι αςφαλτοςτρωμζνουσ δθμόςιουσ δρόμουσ, πρζπει μετά από ζγκριςθ του
Οργανιςμοφ Σιδθροδρόμων Ελλάδοσ ι τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του ΥΡΕΧΩΔΕ,
αντίςτοιχα, να εφαρμόηονται ειδικζσ κυκλοφοριακζσ διατάξεισ ι και να καταςκευάηονται
τα απαιτοφμενα ζργα.
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3. Θ ευκφνθ του εκμεταλλευτι για τθν αςφάλεια τθσ επιφάνειασ ςυνεχίηεται και μετά το
τζλοσ του ζργου, μζχρι τθ ςυμμόρφωςθ με τα μζτρα που κα κακορίςει θ αρμόδια
Επικεϊρθςθ Μεταλλείων. Ραλιζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εκςκαφζσ πρζπει να
προςτατεφονται από τον εκμεταλλευτι ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν
μεταλλευτικά ι λατομικά δικαιϊματα, από τον ιδιοκτιτθ του εδάφουσ.
9.2. Αποκζςεισ υλικϊν (άρκρο 83, ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
Ο χϊροσ και ο τρόποσ απόκεςθσ κακϊσ και θ τελικι διαμόρφωςθ των αποκζςεων ςτείρων,
πρζπει να επιλζγονται ςτθν εκπόνθςθ τθσ τεχνικισ μελζτθσ που κατατίκεται από τον
εκμεταλλευτι του ζργου ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, ϊςτε να
εξαςφαλίηονται θ ορκολογικι λειτουργία του ζργου, θ ευςτάκεια των πρανϊν και θ
δυνατότθτα αποκατάςταςθσ του τοπίου. Τα ςχετικά κριτιρια που κα πρζπει να
λαμβάνονται υπόψθ ςτθν παραπάνω μελζτθ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου
83 τθσ ΥΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984.
Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται για τθν απόκεςθ υλικϊν (πχ λιγνίτθσ, άνκρακασ,
πυρίτεσ) που παρουςιάηουν κίνδυνο αυτανάφλεξθσ, κυρίωσ ςτθν κατεφκυνςθ αποτροπισ
του πιο πάνω κινδφνου και αποφυγισ τθσ εξάπλωςισ του ςτο γειτονικό και ευρφτερο χϊρο.
Ειδικότερα πρζπει να λαμβάνονται μεταξφ των άλλων και τα παρακάτω μζτρα:
1. Ο χϊροσ απόκεςθσ να βρίςκεται μακριά από οικιςμοφσ, κτίςματα, δθμόςιουσ δρόμουσ,
εγκαταςτάςεισ, δαςικζσ εκτάςεισ κλπ.
2. Θ επιφάνεια του χϊρου απόκεςθσ κακϊσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ να είναι
αποψιλωμζνθ και κακαρι από υλικά που μποροφν να μεταδϊςουν πυρκαγιά (πχ
καφςιμα, λιπαντικά, χαρτιά, ξυλεία)
3. Οι αποκζςεισ των υλικϊν να γίνονται ςε μικρό φψοσ και μεγάλθ επιφάνεια.
4. Θ απόλθψθ του υλικοφ από τισ αποκζςεισ να γίνεται προγραμματιςμζνα, ϊςτε να
προθγείται διαδοχικά θ απομάκρυνςθ του υλικοφ που ζχει αποτεκεί πρωτφτερα.
5. Να γίνεται όπου είναι δυνατόν, ςυχνι αναμόχλευςθ των ςωρϊν.
6. Να γίνεται ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ του ςωροφ ι κάκε άλλου δείκτθ
που μπορεί να λειτουργιςει προειδοποιθτικά.
7. Να λαμβάνονται, ςε περίπτωςθ ανάφλεξθσ, όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν
απομάκρυνςθ τθσ εςτίασ ι τθν απομόνωςθ του ςωροφ για τθν κατάςβεςθ τθσ φωτιάσ
και τθν παρεμπόδιςθ εξάπλωςισ τθσ ςτο γφρω χϊρο (πχ διαβροχι με νερό, φράγμα
άμμου ι χϊματοσ).
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Στο Ραράρτθμα ΙΙ του παρόντοσ παρατίκεται Ρίνακασ με τα μζλθ του Συνδζςμου
Μεταλλευτικϊν Επιχειριςεων (ΣΜΕ) Ελλάδοσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ςφνδεςμο
αυτόν δίνονται ςτθν εξισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://66.165.120.21/index_gr.asp
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Πίνακασ 1. Επιτρεπόμενα όρια ζκκεςθσ ςε κόρυβο (άρκρο 21, ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
Διάρκεια θμεριςιασ ζκκεςθσ ςε ϊρεσ

Α' - θχοςτάκμθ ςε dBA

8

90

6

92

4

95

3

97

2

100

1,5

102

1

105

0,5

110

≤0,25

115

* Οι χρόνοι αναφζρονται ςτθ ςυνολικι διάρκεια θμεριςιασ ζκκεςθσ ανεξάρτθτα αν είναι
ςυνεχισ ι διακοπτόμενθ

Πίνακασ 2. υςχετιςμόσ Δείκτθ Θερμοκραςίασ - Τγραςίασ (Δ.Θ.Τ.) με διάρκεια
πραγματικισ εργαςίασ (άρκρο 23 ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
ο

Δείκτθσ κερμοκραςίασ - υγραςίασ ( C)

Αναλογία χρόνων εργαςίασ και ανάπαυςθσ για κάκε
ϊρα (%)

<27,7

100

Εργαςία

27,8 - 29

75

Εργαςία

25

Ανάπαυςθ

29,1 - 30,6

50

Εργαςία

50

Ανάπαυςθ

30,7 - 32,5

25

75

Ανάπαυςθ

>32,5

Δεν επιτρζπεται θ εργαςία
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Πίνακασ 3. Οριακζσ τιμζσ για ορυκτζσ ςκόνεσ (άρκρο 22, ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
Είδοσ ςκόνθσ

Μζςθ χρονικά
ςτακμιςμζνθ
3
τιμι (mg/m )

Μζγιςτθ οριακι
τιμι (mg/m3)

Κακαρζσ μορφζσ κρυςταλλικοφ ελεφκερου διοξειδίου του
πυριτίου (κρ. ελ. SiO2)

0,1

_

Χαλαηίασ

0,1

_

Τριπολίτθσ

0,05

_

3

_

1,5

_

Γθ διατόμων, φυςικι

2

_

Άνκρακασ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<5%)

2

_

2,5

_

Αςβεςτόλικοσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%)

5

10

Βωξίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%)

5

10

Γφψοσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%)

5

10

Καολίνθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%)

5

10

Μαρμαρυγίεσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%)

5

_

Μαγνθςίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%)

5

10

Ρερλίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%)

5

_

Σμφριδα (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%)

5

10

Στεατίτθσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%)

3

_

Τάλκθσ, όχι ινϊδθσ

3

Χριςτοβαλίτθσ - τριδυμίτθσ
Άμορφο ελεφκερο διοξείδιο του πυριτίου

Γραφίτθσ φυςικόσ (με περ/τα κρ. ελ. SiO2<1%)

Τάλκθσ, ινϊδθσ
Άλλεσ ορυκτζσ ςκόνεσ

_
3

1 ίνεσ/cm

_

5

10
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Πίνακασ 4. Οριακζσ τιμζσ για ςκόνεσ, ατμοφσ ι καπνοφσ μετάλλων και ενϊςεϊν τουσ*
(άρκρο 22, ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
α/α

Είδοσ μετάλλου

Μζςθ χρονικά
ςτακμιςμζνθ τιμι
3
(mg/m )

Μζγιςτθ οριακι
τιμι (mg/m3)
20

1

Αλουμίνιο και οξείδιο του (ςε ςυγκ/ςθ Al2O3)

10

2

Αντιμόνιο και ενϊςεισ του

0,5

3

Άργυροσ

0,1

4

Αρςενικό και διαλυτζσ ενϊςεισ του

0,2

5

Αςβζςτιο: οξείδιο του (ςε ςυγκ/ςθ CaO)

2

6

Αςβζςτιο: υδροξείδιο του (ςε ςυγκ/ςθ Ca(OH)2)

5

7

Αςβζςτιο: πυριτικό αςβζςτιο (ςε ςυγκ/ςθ ζνωςθσ)

10

8

Βάριο και διαλυτζσ ενϊςεισ του

0,5

9

Κάδμιο: ςκόνθ και άλατά του

0,05

10

Κάδμιο: καπνοί οξειδίου του

11

Κοβάλτιο: ςκόνθ και καπνοί

12

Μαγγάνιο και ενϊςεισ του

13

Μαγγάνιο: καπνοί

1

14

Μαγνιςιο: καπνοί οξειδίου του και προϊόντα
καμινείασ μαγνθςίτθ

10

15

Μολυβδίνιο: αδιάλυτεσ ενϊςεισ του

10

20

16

Μόλυβδοσ: καπνοί και ςκόνθ του

0,15

0,4

17

Νάτριο: καυςτικό νάτριο

18

Νικζλιο: μζταλλο και καπνοί ι ςκόνθ από φοφξθ
κειοφχου νικελίου

1

19

Σίδθροσ: καπνοί οξειδίου του (ςε ςυγκ/ςθ Fe2O3)

5

10

20

Τιτάνιο: διοξείδιο του

10

20

21

Χαλκόσ: καπνοί μετάλλου

0,2

22

Χαλκόσ: ςκόνθ

23

Χρϊμιο

0,5

24

Χρϊμιο: κατεργαςία μεταλλευμάτων του

0,05

25

Ψευδάργυροσ: καπνοί οξειδίου του (ςε ςυγκ/ςθ ZnO)

5

26

Ψευδάργυροσ: ςκόνθ οξειδίου του (ςε ςυγκ/ςθ ZnO)

10

27

Υδράργυροσ και ενϊςεισ του (εκτόσ από τα αλκφλια)

0,5

0,2
0,05

0,1
5
3

2

1

2

10

0,15

*Οι οριακζσ τιμζσ, όπου δεν ορίηεται διαφορετικά, αναφζρονται ςε μεταλλομονάδεσ του
αντίςτοιχου μετάλλου. Οι οριακζσ τιμζσ αφοροφν τθ ςυνολικά αιωροφμενθ ςκόνθ ςτουσ
χϊρουσ εργαςίασ
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Πίνακασ 5. Οριακζσ τιμζσ για άλλουσ χθμικοφσ παράγοντεσ (άρκρο 22, ΤΑ ΙΙ5θ/Φ/17402/1984)
α/α

Είδοσ παράγοντα

Μζςθ χρονικά
ςτακμιςμζνθ τιμι
ppm

Μζγιςτθ οριακι τιμι

mg/m3

ppm

mg/m3

1

Αικάλθ

3,5

7

2

Ακρυλαμίδια

0,3

0,6

3

Θειικό οξφ

1

-

4

Κυανιοφχα άλατα, ςαν CN

5

-

5

Φωςφορικό οξφ

1

3

6

Αμμωνία

25

18

35

27

7

Διοξείδιο του αηϊτου

5

-

-

-

8

Διοξείδιο του άνκρακα

5000

-

10000

-

9

Διοξείδιο του κείου

5

-

10

-

10

Κρεηόλθ, όλα τα ιςομερι

5

22

-

-

11

Μονοξείδιο του άνκρακα

50

100

-

12

Νιτρικό οξφ

2

5

4

10

13

Οξικό οξφ

10

25

15

37

14

Φκόριο

1

2

2

4

15

Φκόριο: ενϊςεισ του ςαν F

16

Χλϊριο

1

3

3

9

17

Υδρόκειο

10

14

15

21

18

Υδροκυάνιο

-

-

10

10

19

Υδροχλϊριο

-

-

5

7

20

Μεκάνιο

10000

-

2,5
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Πίνακασ 6. υςχετιςμόσ επιτρεπόμενων ποςοτιτων εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων και
αποςτάςεων ςε υπαίκριεσ αποκικεσ (άρκρο 50, ΤΑ ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)
Καυύλλια ζε ημτ
3
x 10

Εκρηκηικές ύλες
ζε Kgr

Αποζηάζεις ζε m από

Από

Έφς

Από

Έφς

Γραμμές
ΔΕΗ οικοδομές

5
10
25
50
100
200
300
400
500
600
800
1000
1500

5
10
25
50
100
200
300
400
500
600
800
1000
1500
2000

−
−
−
25
50
100
200
300
400
500
600
800
1000
1500
2000
3000
4000
5000
7000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

−
−
25
50
100
200
300
400
500
600
800
1000
1500
2000
3000
4000
5000
7000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

15
25
60
90
140
200
260
290
310
325
355
375
415
445
465
515
550
600
660
720
820
880
950
1010
1070
1130
1200

Σιδηροδρομικές
γραμμές,
δημόζιοσς
δρόμοσς
10
20
35
55
75
120
155
170
185
195
315
225
250
265
290
310
330
355
400
435
490
525
570
595
620
650
670

Μέηφπα,
εγκαηαζηάζεις,
δρόμοσς
έργοσ
10
15
25
35
45
75
90
105
120
135
140
155
170
180
190
200
210
225
250
270
290
320
340
360
380
400
420

Υπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
Τμιμα Σχεδιαςμοφ, Ρρόλθψθσ & Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν & Λοιπϊν Καταςτροφϊν
Σελίδα 24 από 34

Πίνακασ 7. Αποςτάςεισ που πρζπει να τθροφν οι επιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι λατομικζσ εργαςίεσ από διάφορουσ τφπουσ υποδομϊν (άρκρο 81, ΤΑ
ΙΙ-5θ/Φ/17402/1984)

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΌ:

Eπιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι
λατομικζσ εργαςίεσ
Eπιφανειακζσ μεταλλευτικζσ ι
λατομικζσ εργαςίεσ με χριςθ
εκρθκτικϊν
Περιπτϊςεισ επιφανειακϊν
μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν εργαςιϊν
με περιοριςμζνθ χριςθ εκρθκτικϊν
υλϊν ςε περιςταςιακζσ ι
υποβοθκθτικζσ ι μικρισ ζκταςθσ και
διάρκειασ εργαςίασ

Βιομθχανικά κτίςματα, οικίεσ,
ζργα κοινισ ωφζλειασ,
πλατείεσ, γυμναςτιρια,
νεκροταφεία και λοιποφσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ

Εκνικοφσ, επαρχιακοφσ
και δθμοτικοφσ
δρόμουσ

Θζςεισ ςτφλων
γραμμϊν μεταφοράσ
θλεκτρικισ ενζργειασ
υψθλισ τάςθσ

Θζςεισ ςτφλων
γραμμϊν
τθλεπικοινωνιϊν

250m

50m

70m

50m

500m

300m

150m

150m

50m

50m
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√

ΕΟΣ

Αρχαιολογικι
Τπθρεςία

√

ΟΕ

Αςτυνομικι Αρχι

Εκμεταλλευτισ

Εργοδότθσ

Διευκυντισ ζργου

Νομάρχθσ

Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ ΝΑ

Γενικόσ Γραμματζασ
Περιφζρειασ

Πραγματογνϊμονεσ

Επικεωρθτισ
Μεταλλείων

Επικεϊρθςθ
μεταλλείων

Επιτροπι (1)

Τπουργόσ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων

Τπουργόσ
Ανάπτυξθσ

Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ

Τπουργόσ
Πολιτιςμοφ

ΤΠΕΧΩΔΕ

Τπουργείο
Ανάπτυξθσ

Πίνακασ 8. Ρόλοι και αρμοδιότθτεσ ςε Κεντρικό, Περιφερειακό και Σοπικό επίπεδο

ΓΕΝΙΚΑ
Ζλεγχοσ τιρθςθσ Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν &
Λατομικϊν Εργαςιϊν
Ζλεγχοσ για τα ζργα ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ
φυςικϊν υδρογονανκράκων
Λιψθ αναφοράσ ςε περίπτωςθ εφρεςθσ
αρχαιολογικϊν ι άλλων επιςτθμονικϊν
ευρθμάτων από τον εκμεταλλευτι
Κακοριςμόσ μιασ περιοχισ ωσ λατομικι
Ενθμζρωςθ ανά εξάμθνο του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ για τθν πρόοδο των εργαςιϊν
κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν
Κακοριςμόσ κζςεων ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν
επιχειριςεων αδρανϊν υλικϊν ςτθν ευρφτερθ
περιοχι τθσ Ακινασ
Κακοριςμόσ και αποχαρακτθριςμόσ λατομικϊν
περιοχϊν
Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ δθμοτικϊν,
κοινοτικϊν, ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων
Επιβολι περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν
εκμετάλλευςθ του λατομείου, προςωρινι,
ολικι ι μερικι διακοπι αυτισ, ςε περίπτωςθ
που ςυντρζχει λόγοσ
Εκμίςκωςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν που
ανικουν ςτθν κυριότθτα του δθμοςίου

√
(2)

√

√

√
√

√

√ (3)

√

√

√

√

√ (5)
√
(4)
√
(4)

√

√

√
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ΕΟΣ

ΟΕ

Αρχαιολογικι
Τπθρεςία

Αςτυνομικι Αρχι

Εκμεταλλευτισ

Εργοδότθσ

Διευκυντισ ζργου

Νομάρχθσ

Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ ΝΑ

Γενικόσ Γραμματζασ
Περιφζρειασ

Πραγματογνϊμονεσ

Επικεωρθτισ
Μεταλλείων

Επικεϊρθςθ
μεταλλείων

Επιτροπι (1)

Τπουργόσ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων

Τπουργόσ
Ανάπτυξθσ

Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ

Τπουργόσ
Πολιτιςμοφ

ΤΠΕΧΩΔΕ

Τπουργείο
Ανάπτυξθσ
Ζκδοςθ απόφαςθσ για τθ διετι ςυνζχιςθ τθσ
λειτουργίασ των δθμοτικϊν, κοινοτικϊν,
ιδιωτικϊν και ΝΡΔΔ λατομείων αδρανϊν
υλικϊν, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν
αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ
Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων
μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν
Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων
ςχιςτολικικϊν πλακϊν
Χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων
αργίλων και μαργϊν πλινκοποιίασ και
κεραμοποιίασ
Ζκδοςθ
απόφαςθσ
χαρακτθριςμοφ
ωσ
βιομθχανικϊν, των λατομικϊν επιχειριςεων
βιομθχανικϊν
ορυκτϊν,
μαρμάρων
και
αδρανϊν υλικϊν
Χοριγθςθ άδειασ καταςκευισ και λειτουργίασ
των υπόγειων και υπαίκριων αποκθκϊν
εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων για τθν
εξυπθρζτθςθ των μεταλλείων και λατομείων
αδρανϊν υλικϊν, μαρμάρων και βιομθχανικϊν
ορυκτϊν

√
(4)

√
√
(4)
√
(4)

√
(4)

√
(4)

Χοριγθςθ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν

√
(4)

Συμπλιρωςθ του φακζλου με τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ άδειασ
εκμετάλλευςθσ λατομείων μαρμάρων και
βιομθχανικϊν ορυκτϊν (πλθν των δθμόςιων

√
(4)
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ΕΟΣ

ΟΕ

Αρχαιολογικι
Τπθρεςία

Αςτυνομικι Αρχι

Εκμεταλλευτισ

Εργοδότθσ

Διευκυντισ ζργου

Νομάρχθσ

Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ ΝΑ

Γενικόσ Γραμματζασ
Περιφζρειασ

Πραγματογνϊμονεσ

Επικεωρθτισ
Μεταλλείων

Επικεϊρθςθ
μεταλλείων

Επιτροπι (1)

Τπουργόσ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων

Τπουργόσ
Ανάπτυξθσ

Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ

Τπουργόσ
Πολιτιςμοφ

ΤΠΕΧΩΔΕ

Τπουργείο
Ανάπτυξθσ
λατομείων όπου θ αρμοδιότθτα ανικει ςτο
Γενικό Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ)
Κατάρτιςθ τεχνικισ μελζτθσ και υποβολι αυτισ
ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ
Ζγκριςθ τεχνικισ μελζτθσ
Χοριγθςθ άδειασ περιοριςμζνθσ χριςθσ
εκρθκτικϊν υλϊν για αποςτάςεισ μικρότερεσ
των 100m, για διάνοιξθ δρόμων προςπζλαςθσ
από κφριο δρόμο

√
√

√

ΠΡΟΛΗΨΗ
Διενζργεια αυτοψιϊν αυταπάγγελτα ι μετά
από καταγγελία
Εντολζσ για πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ προςταςίασ ι ορκολογικισ δραςτθριότθτασ
Τιρθςθ μζτρων προςταςίασ ζργων,
εργαηομζνων, περιοίκων & περιβάλλοντοσ
Σε περίπτωςθ που οι εργαηόμενοι εκτίκενται ςε
ςκόνθ αμιάντου, διλωςθ ςτθν Επικεϊρθςθ
Μεταλλείων
Λιψθ μζτρων & προφυλάξεων για τθν
αποφυγι, ανίχνευςθ και καταπολζμθςθ τθσ
εκδιλωςθσ και τθσ εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν και
εκριξεων
Λιψθ μζτρων & προφυλάξεων για τθν
παρεμπόδιςθ δθμιουργίασ εκρθκτικισ
ατμόςφαιρασ ι ατμόςφαιρασ επιβλαβοφσ για
τθν υγεία

√
(4)
√
√

√

√

√

√
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ΕΟΣ

ΟΕ

Αρχαιολογικι
Τπθρεςία

Αςτυνομικι Αρχι

Εκμεταλλευτισ

Εργοδότθσ

Διευκυντισ ζργου

Νομάρχθσ

Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ ΝΑ

Γενικόσ Γραμματζασ
Περιφζρειασ

Πραγματογνϊμονεσ

Επικεωρθτισ
Μεταλλείων

Επικεϊρθςθ
μεταλλείων

Επιτροπι (1)

Τπουργόσ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων

Τπουργόσ
Ανάπτυξθσ

Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ

Τπουργόσ
Πολιτιςμοφ

ΤΠΕΧΩΔΕ

Τπουργείο
Ανάπτυξθσ
Μζριμνα ϊςτε να υπάρχει διακζςιμο ςχζδιο
προςταςίασ ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν ι
ενδζχεται να υπάρξουν ςτθν ατμόςφαιρα
τοξικά αζρια
Μζριμνα ϊςτε να υπάρχει διακζςιμο ςχζδιο
πυροπροςταςίασ
Φπαρξθ και ςυντιρθςθ κατάλλθλων μζςων
εκκζνωςθσ και διάςωςθσ ΜΟΝΟ για
εργαηόμενουσ
Κατάρτιςθ ειδικϊν κανονιςμϊν μζτρων
προςταςίασ
Ζγκριςθ ειδικοφ κανονιςμοφ μζτρων
προςταςίασ
Απογραφι και καταγραφι του υλικοφ τθσ
αποκικθσ εκρθκτικϊν υλϊν
Λιψθ ειδοποίθςθσ από το Διευκυντι του ζργου
ςε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ κεωρθκεί
εφφλεκτθ ι επικίνδυνθ
Χαρακτθριςμόσ εγκατάςταςθσ ωσ εφφλεκτθσ ι
επικίνδυνθσ
Επιβολι και λιψθ όλων των απαραίτθτων
μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
Τιρθςθ γενικϊν κριτθρίων ορκολογικισ
δραςτθριότθτασ ςε κάκε φάςθ ι είδοσ
εργαςιϊν του ζργου
Λιψθ πρόςκετων μζτρων και ειδοποίθςθ τθσ
αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων ςε
περίπτωςθ επιπτϊςεων ςτθν επιφάνεια

√

√

√

√
√
√

√

√
√

√

√
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ΕΟΣ

ΟΕ

Αρχαιολογικι
Τπθρεςία

Αςτυνομικι Αρχι

Εκμεταλλευτισ

Εργοδότθσ

Διευκυντισ ζργου

Νομάρχθσ

Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ ΝΑ

Γενικόσ Γραμματζασ
Περιφζρειασ

Πραγματογνϊμονεσ

Επικεωρθτισ
Μεταλλείων

Επικεϊρθςθ
μεταλλείων

Επιτροπι (1)

Τπουργόσ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων

Τπουργόσ
Ανάπτυξθσ

Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ

Τπουργόσ
Πολιτιςμοφ

ΤΠΕΧΩΔΕ

Τπουργείο
Ανάπτυξθσ
Τιρθςθ ενθμερωμζνων χαρτϊν και
ςχεδιαγραμμάτων και άλλων ςτοιχείων
πρoόδου των εργαςιϊν και διάκεςθ αυτϊν ςτισ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του ΥΡΑΝ
Ζγκριςθ ειδικϊν κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων και
καταςκευισ απαιτουμζνων ζργων ςε
περίπτωςθ ςφνδεςθσ ι διαςταφρωςθσ δρόμων
του ζργου με ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ ι
αςφαλτοςτρωμζνουσ δθμόςιουσ δρόμουσ

√

√

√

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΤΜΒΑΝΣΟ
Ειδοποίθςθ των Δθμοςίων Αρχϊν ςε
περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ
Συγκρότθςθ απαιτοφμενων ςυνεργείων
διάςωςθσ, αντιμετϊπιςθσ επικίνδυνων
καταςτάςεων και παροχισ πρϊτων βοθκειϊν
ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
Λιψθ άμεςθσ ειδοποίθςθσ από το Διευκυντι
του ζργου ςε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ
Σε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ, υποβολι
λεπτομεροφσ ζκκεςθσ εντόσ 5 θμερϊν ςτθν
Επικεϊρθςθ Μεταλλείων
Σε περίπτωςθ δυςτυχιματοσ, άμεςθ μετάβαςθ
ςτον τόπο του ςυμβάντοσ, πιςτοποίθςθ αυτοφ
και ενθμζρωςθ τθσ οικείασ Επικεϊρθςθσ
Μεταλλείων
Διενζργεια ανακριτικοφ ζργου
Διατιρθςθ των ςτοιχείων του ςυμβάντοσ
άκικτα

√

√

√

√

√

√

√
√

Υπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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Σελίδα 30 από 34

ΕΟΣ

ΟΕ

Αρχαιολογικι
Τπθρεςία

Αςτυνομικι Αρχι

Εκμεταλλευτισ

Εργοδότθσ

Διευκυντισ ζργου

Νομάρχθσ

Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ ΝΑ

Γενικόσ Γραμματζασ
Περιφζρειασ

Πραγματογνϊμονεσ

Επικεωρθτισ
Μεταλλείων

Επικεϊρθςθ
μεταλλείων

Επιτροπι (1)

Τπουργόσ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων

Τπουργόσ
Ανάπτυξθσ

Τπουργόσ ΠΕΧΩΔΕ

Τπουργόσ
Πολιτιςμοφ

ΤΠΕΧΩΔΕ

Τπουργείο
Ανάπτυξθσ
Φροφρθςθ τθσ κζςθσ του δυςτυχιματοσ
Ραροχι κάκε δυνατισ βοικειασ ςτο ζργο του
πραγματογνϊμονα
Απόφαςθ διενζργειασ πραγματογνωμοςφνθσ
και ανάκεςθ αυτισ
Άμεςθ μετάβαςθ ςτον τόπο του ςυμβάντοσ και
διερεφνθςθ των ςτοιχείων
Σφνταξθ ζκκεςθσ πραγματογνωμοςφνθσ και
υποβολι αυτισ ςτθν Επικεϊρθςθ Μεταλλείων
Διενζργεια αυτοψιϊν ςε περίπτωςθ εργατικοφ
ατυχιματοσ για τθ διαπίςτωςθ των αιτιϊν
αυτοφ και τθν υπόδειξθ προλθπτικϊν μζτρων
Χοριγθςθ οδθγιϊν ςτθ Διεφκυνςθ του ζργου
και ςτθν επιτόπια Αςτυνομικι Αρχι ςε
περίπτωςθ ςυμβάντοσ
Ενθμζρωςθ, ςε περίπτωςθ ςυμβάντοσ, τουσ
λοιποφσ ενδιαφερόμενουσ (ιδιοκτιτεσ
γειτονικϊν χϊρων, άλλεσ τοπικζσ δθμόςιεσ
αρχζσ, οικογζνειεσ πακόντων κλπ)

√
√
√
√
√
√
(4)

√

√

(1) Αποτελείται από εκπροςϊπουσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν τθσ ΝΑ, τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ΝΑ, τθσ Δ/νςθσ Εςωτερικϊν τθσ ΝΑ, τθσ Υπθρεςίασ Ρεριβάλλοντοσ τθσ ΝΑ, τθσ Εφορίασ
Ρροϊςτορικϊν & Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων, του ΙΓΜΕ και των ΟΤΑ
(2) Σε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ Επικεϊρθςθσ
Μεταλλείων
(3) Τελικι απόφαςθ
(4) Τμιμα Ενζργειασ & Φυςικϊν Ρόρων
(5) Μόνο όταν πρόκειται περί δαςικϊν εκτάςεων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. Μζλθ υνδζςμου Μεταλλευτικϊν Επιχειριςεων (ΜΕ) Ελλάδοσ
ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΑΓΕΣ

Σοφ. Βενιηζλου
49-51 Ακινα
14123

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ
ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
Β.Ε.Α.Ε

Λ. Κθφιςίασ 16,
Μαροφςι 151 25

ΒΙΟΓΤΨ
ΚΑΡΒΕΛΗ Α.Ε.

Αιτωλικό, 30 400

S&B
Βιομθχανικά
Ορυκτά Α.Ε.

Α. Μεταξά 15,
145 64 Κθφιςιά,
Ακινα 14564

ΓΕΩΕΛΛΑ

Ηζφυρου 60 &
Συγγροφ, Ακινα
175 64

Δ.Ε.Η. ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΟΡΤΧΕΙΩΝ

Δυρραχίου 89 &
Κθφιςοφ Ακινα
104 43

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΟΜΟΝ
Α.Μ.Ε.

Λ. Κθφιςίασ 16,
Μαροφςι, 15125

ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε.Β.Ε.

Μθτροπόλεωσ
77, Θεςςαλονίκθ
546 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΣΟΜΕΙΑ

Φιλελλινων 18
Χαλάνδρι, Ακινα
152 32

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Μιχαλακοποφλου
45, Ακινα 115 28

ΣΗΛΕΦΩΝΟ
/FAX
2102898111
2102817778
2103693000
2103693115
2632022216
2632022201
2106296000
2106296080
2109490100
2109490285
2105123999
2105125999
2103693320
2103693315
2310224133
2310232504
2106873800
2106815794
2107240446
2107249711

E-MAIL/ WEB SITE

ΠΡΟΪΟΝΣΑ

faidrose@aget.gr

Αςβεςτόλικοσ

contactas@alhellas.gr
http://www.alhellas.gr

Αλουμίνιο,
Αλουμίνα

info@biogyps-karvelis.gr

Γφψοσ

Μπεντονίτθσ,
Ρερλίτθσ,
Καολίνθσ,
Βαρφτθσ,
Βωξίτθσ

postmaster@sandb.com
http://www.sandb.com

nsyrio@geohellas.com

Ατταπουλγίτθσ,
Σαπωνίτθσ

mbu@hellasnet.gr
http://www.dei.gr

Λιγνίτθσ

manthos.Konstantinidis@alhellas.gr
http://www.alhellas.gr

Βωξίτθσ

elbior@spark.net.gr

Χαλαηίασ

vlambos@aktor.gr

Δομικά Υλικά

grecmagn@hol.gr
http://www.grecianmagnesite.com

Λευκόλικοσ,
Δίπυροσ &
Καυςτικι
Μαγνθςία,
Ρυρίμαχα
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ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΧΡΤΟ Α.Ε

Φιλελλινων 18,
Ακινα 152 32

ΕΛΜΙΝ
ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

Οιτφλου 11,
Ακινα 115 23

ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ
ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ
Α.Ε.

Χαλκίδοσ 22α,
Ακινα 111 43

ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ
Α.Β.Ε.Ε.

Αργοςτόλι 29100

ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε.

Σοφ. Βενιηζλου
49-51, Ακινα 141
23

ΛΑΡΚΟ
Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

Λ. Κθφιςίασ 8183, Μαροφςι 151
24

LAFARGE BETON

Γ. Ραπανδρζου
141,
Μεταμόρφωςθ
Ακινα 14452

ΛΕΤΚΑ ΟΡΤΚΣΑ
Α.Ε.

Μθτροπόλεωσ
77, Θεςςαλονίκθ
54622

ΜΑΡΜΑΡA
ΔΙΟΝΤΟΤΠΕΝΣΕΛΗ
A.E.B.E.

Κθφιςίασ 364 &
Δελφϊν 1, Ακινα
152 33

ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.

Μθτροπόλεωσ
77, Θεςςαλονίκθ
546 22

ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΗ
ΘΡΑΚΗ Α.Ε.

Φιλελλινων 26,
Ακινα 105 58

ΣΗΛΕΦΩΝΟ
/FAX
2106873800
2106842182
2106985340
2106981509
2102591111
2102591574
2671041534
2671041773
2102898111
2102817778
2106170100
2106170200
2102885500
2102885561
2310224133
2310232504
2106211400
2106211408
2310224133
2310232504
2103318170
2103318171

E-MAIL/ WEB SITE

pstratoudakis@aktor.gr

elmin.admin@elmin.gr
http://www.elmin.gr

saltas@titan.gr
http://www.titan-cement.com

iokal@otenet.gr

ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Μικτά
Θειοφχα,
Ζρευνα
Χρυςοφ

Βωξίτθσ

Ροηολάνθ,
Γφψοσ,
Καολίνθσ,
Δομικά Υλικά
Ανκρακικό
Αςβζςτιο,
Τάλκθσ,
Δολομίτθσ

faidrose@aget.gr
http://www.lava.gr

Κίςςθρθ,
Ροηολάνθ,
Γφψοσ

larco@larco.gr
http://www.larco.gr

Νικζλιο,
Λιγνίτθσ

ChrissovelidouD@aget.gr

whitemin@spark.net.gr

Δομικά Υλικά

Χουντίτθσ,
Υδρομαγνθςίτθ

info@dionyssomarble.gr
http://www.dionyssomarble.gr

Μάρμαρα

info@mevior.com
http://www.mevior.com

Άςτριοι,
Χαλαηίασ

dcc@hol.gr

Ζρευνα
Χρυςοφ
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ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΜΠΕΝΣΟΜΑΙΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ
ΚΙΜΩΛΟΤ

Αγίου
Σπυρίδωνοσ 23,
Ρειραιάσ 185 35

ΟΛΙΒΙΝΙΣΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ε.Π.Ε.

Αγίασ Θεοδϊρασ
1, Θεςςαλονίκθ
546 23

ΠΕΡΛΙΣΕ
ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε.

Κάνιγγοσ 9,
Ακινα 106 77

ΧΑΛΤΨ ΔΟΜΙΚΑ
ΤΛΙΚΑ ΑΕ

Κεραμιδζηα
Μάνδρα Αττικι
196 00

ΧΡΤΩΡΤΧΕΙΑ
ΘΡΑΚΗ
Α.Μ.Β.Ε.

Ομιρου 27,
Ακινα 106 72

ΣΗΛΕΦΩΝΟ
/FAX
2104134152
2104112177
2310232290
2310237545
2103808401
2103808402
2105556221
2105556224
2103633930
2103633383

E-MAIL/ WEB SITE

bke@shipmine.gr

therlith@otenet.gr

info@aegean-perlites.com
http://www.aegean-perlites.com

quarry@halyps.gr
http://www.halyps.com

tgm@tgm.gr
http://www.tgm.gr

ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Μπεντονίτθ,
Ροηολάνθ

Ολιβίνθσ

Ρερλίτθσ

Δομικά Υλικά

Ζρευνα
Χρυςοφ

Υπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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