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Θέμα: «Δπηπξφζζεηεο πξνηάζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο γηα ηελ βέιηηζηε δηακφξθσζε ηνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη επίιπζεο ησλ ππαξρφλησλ
πξνβιεκάησλ»
Ρν παξάξηεκά καο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, κε αθνξκή ηηο παξνπζηάζεηο ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο
Γεσιφγσλ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ: «Θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο

αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ
πεξηνρή ηεο Αλ. Καθεδνλίαο», έρεη πξνρσξήζεη - κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ πνπ
κεηείραλ ζε απηέο ηηο εθδειψζεηο - ζε κηα δηαβνχιεπζε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα ε ελ ιφγσ επηηξνπή Γεσιφγσλ, ζπγθξνηήζεθε απφ ην παξάξηεκα Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. θαη νινθιεξψλνληαο ην έξγν ηεο, πξνρσξήζακε ζηε δηελέξγεηα δχν
εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. Απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 1-4-2016 ζηελ Θαβάια θαη
ζηηο 13-5-2016 ζηε Γξάκα. Πηηο παξαπάλσ εθδειψζεηο αθνινχζεζε ζπδήηεζε κεηαμχ ηεο
επηηξνπήο θαη ηνπ θνηλνχ (απνηεινχκελν θαη απφ δεκφζηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο). Πηηο ζπδεηήζεηο
απηέο αλαθεξζήθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ηα δεηήκαηα θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ θιάδνπ, ζε ζρέζε κε
ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, θαη έηζη απνθαζίζηεθε ζε απηέο ηηο εθδειψζεηο ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο λα νξγαλψζεη κηα δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ψζηε
λα ζπγθεληξψζεη θαη λα ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο απηέο ζηελ θεληξηθή εμνπζία. Απψηεξνο ζθνπφο
καο είλαη ε βέιηηζηε δηακφξθσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ καο
πινχηνπ. Άιισζηε, ν ζεζκνζεηεκέλνο ξφινο ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. (Λ. 1474/1984) είλαη απηφο ηνπ
ζπκβνχινπ ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο, φπσο είλαη θαη ηα ζέκαηα
αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ καο πινχηνπ.
Ρν παξαθάησ θείκελν αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ
ζε απηή ηελ δηαβνχιεπζε. Νη απφςεηο απηέο έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ απηέο ηεο επηηξνπήο ησλ
Γεσιφγσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηφο καο, φπσο θαηαγξάθεθαλ ζην ζρεηηθφ πφξηζκα ηεο επηηξνπήο πνπ
ζαο έρεη απνζηαιεί. Νη απφςεηο θαη νη πξνηάζεηο απηέο αλ θαη αθνξνχλ φιε ηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα, εληνχηνηο πεξηέρνπλ θαη εηδηθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο θπξίσο γηα ην κάξκαξν θαη ηνλ
λνκφ Γξάκαο.
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΡΔ.Δ. Αλ.Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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Ξποηάζειρ για ηην βέληιζηη διαμόπθυζη ηος νομοθεηικού πλαιζίος
αξιοποίηζηρ ηος οπςκηού πλούηος και για ηην επίλςζη ηυν
ςπαπσόνηυν πποβλημάηυν

1. ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ
Όπσο δηαπηζηψλεηαη ζηελ Ξ.Δ. Γξάκαο θαη Θαβάιαο ζεκαληηθή ζέζε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ
νξπθηνχ πινχηνπ θαηέρεη ε εμφξπμε καξκάξνπ.
Ζ εμφξπμε καξκάξνπ πξνθαιεί κείδνλεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα
επηδξάζνπλ θαίξηα ζηελ επξχηεξε αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή ηαπηφηεηα
ηεο πεξηνρήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ είλαη θξίζηκν λα ππάξμεη πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε
θαη ζηελ επξχηεξε απνδνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ην ζεκαληηθφ γηα ηελ Ξεξηθέξεηα δήηεκα αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, ε
βαζηθή επηδίσμε ζα πξέπεη λα είλαη ε ζέζπηζε ζαθέζηεξσλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ, κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ επηδησθφκελσλ αλαπηπμηαθψλ
ζηφρσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ππφινηπσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηεινχλ ζπγθξηηηθά
αλαπηπμηαθά πιενλεθηήκαηα ηεο ΞΑΚΘ, ήηνη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ
πεξηβάιινλ, άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πξσηνγελνχο ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία, δαζνθνκία θ.α.),
ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, άιιεο αληαγσληζηηθέο ρξήζεηο γεο, θ.ι.π..
Ππγθεθξηκέλα θαη φζνλ αθνξά ηελ ΞΔ Γξάκαο, νη απαηηνχκελεο κειέηεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ
νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο θαη ζα απνηειέζνπλ έλα εξγαιείν
ζηελ αδεηνδφηεζε είλαη:


Δθπφλεζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο γηα ηελ πεξηνρή Natura «Όξνο Φαιαθξφ» (GR1140009, ΕΔΞ),
(άκεζε πξνηεξαηφηεηα, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ππνβαζκηζκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη
αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ).



Δθπφλεζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο γηα ηελ πεξηνρή Natura «Θνξπθέο Όξνπο Φαιαθξφ»
(GR1140004, ΔΕΓ).



Δθπφλεζεο ζρεδίνπ ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ιαηνκείσλ κέζσ ΞΝΑΞΓ ηνπ Γήκνπ Ξξνζνηζάλεο
θαη Θ. Λεπξνθνπίνπ.

Όζνλ αθνξά ηηο αλαγλσξίζεηο ησλ Γεσζεξκηθψλ πεδίσλ θαη πεγψλ, απηέο ζα πξέπεη λα
πξνρσξήζνπλ είηε κε πξσηνβνπιίεο ηνπ πνπξγείνπ (ΞΔΛ), είηε κε πξσηνβνπιίεο ησλ ηνπηθψλ
θνξέσλ, φπνπ απηφ κπνξεί λα γίλεη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαγλψξηζε ηνπ Γεσζεξκηθνχ πεδίνπ
Θεξκηψλ ζηνλ Γήκν Ξαξαλεζηίνπ πνπ απηή έρεη πξνρσξήζεη σο ηακαηηθή πεγή κε πξσηνβνπιία
ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Γεληθφηεξα φκσο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη η έλλειτη ζσεδίυν
διασείπιζηρ ζηιρ πεπιοσέρ Natura ζηιρ πεπιζζόηεπερ πεπιοσέρ ηηρ σώπαρ μαρ, αποηελεί
ηποσοπέδη ζηην αξιοποίηζη ηος οπςκηού μαρ πλούηος.
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2. ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ
Α. ΣΩΟΝΘΔΡΖΠΖ
Ν καθοπιζμόρ οπγανυμένυν πεπιοσών εξόπςξηρ μαπμάπος, εθεί φπνπ ππάξρνπλ
εθκεηαιιεχζηκα θνηηάζκαηα, ζα πξνσζήζεη ηελ νξζνινγηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ
πινχηνπ θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπο.
Ξεξηνρέο κε έληνλε δξαζηεξηφηεηα εμφξπμεο καξκάξσλ ζηελ Ξ.Δ. Γξάκαο είλαη ε πεξηνρή ηνπ
Φαιαθξνχ, ηνπ Βψιαθα, ησλ Ξχξγσλ, ηνπ Γξαλίηε. Δπεηδή ηα πξνβιήκαηα εθκεηάιιεπζεο ζηηο
πεξηνρέο απηέο είλαη επηηαθηηθά, θξίλεηαη ζθφπηκε ε άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπο. Κε ηελ παληειή
απνπζία θαλφλσλ θαη κφλνλ κε ηηο ηζρχνπζεο πξνυπνζέζεηο ηνπ Κεηαιιεπηηθνχ Θψδηθα ε
ιαηφκεπζε έρεη δηεπξπλζεί αλεμέιεγθηα ζε φινλ ηνλ νξεηλφ φγθν.
Γηα ηελ αδειοδόηηζη και ηην οπθολογική εκμεηάλλεςζη ηυν κοιηαζμάηυν κπίζιμο
ζημείο θα αποηελέζει η εκπόνηζη και εθαπμογή ζσεδίος ζςνολικήρ διασείπιζηρ μέζυ
οπγανυμένυν πεπιοσών εξοπςκηικών δπαζηηπιοηήηυν.
Ρν ζρέδην απηφ πξέπεη λα εμεηδηθεχζεη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο εμνξπθηηθήο πνιηηηθήο ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο ινηπέο ρξήζεηο, ην ηνπίν θαη ην πεξηβάιινλ. Αθφκε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη
πξψηηζηα νη ζπλέπεηεο απφ ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο λέσλ ιαηνκείσλ βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ηνπίνπ αθφκε θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλελεξγψλ ιαηνκείσλ ηεο πεξηνρήο.
Πηνλ ζρεδηαζκφ απηφλ ζα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη ρσξηθνί πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε
ηα ηνπία ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ Natura 2000, ηνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηα κλεκεία, ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη ηελ επίπησζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ζην ηνπίν.
Ξποηείνεηαι λοιπόν, κέρξη ηελ εθπφλεζε θαη νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε άκεζε νξηνζέηεζε άηππσλ Εσλψλ . Ζ
άηππε απηή νξηνζέηεζε κπνξεί λα γίλεη κε πξσηνβνπιία ηεο Ξεξηθέξεηαο κε ηελ ζχζηαζε
δηυπεξεζηαθήο επηηξνπήο. Πηελ επηηξνπή ζα ζπκκεηέρνπλ νη ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, ην T.E.E., ην
ΓΔΩΡ.Δ.Δ., νη Γήκνη θαη νη παξαγσγηθνί θνξείο θάζε πεξηνρήο. Πηφρνο ηεο επηηξνπήο ζα είλαη ν
θαζνξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε επξχηεξσλ πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρεη ζπλαίλεζε ηεο
εθκεηάιιεπζεο ησλ θνηηαζκάησλ καξκάξνπ. Γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ δσλψλ απηψλ ζα απαηηεζεί
κηα απιή ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο.
Πηελ νξηνζέηεζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ηνπία ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ηα ζρέδηα
δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ Natura 2000, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θνηηάζκαηνο, νη ζπγθξνχζεηο κε άιιεο
ρξήζεηο γεο, ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα κλεκεία, νη παξαδνζηαθνί
νηθηζκνί, νη επηπηψζεηο ζην ηνπίν θ.ι.π.
Ζ παξαρψξεζε ιαηνκείσλ εληφο ησλ παξαπάλσ δσλψλ πξνο ηνπο εθκεηαιιεπηέο, ζα πξέπεη λα
γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζε ζρέζε κε ην πάγην θαη αλαινγηθφ
κίζζσκα θαηά ηα νξηδφκελα ζην ΞΓ 285/1979 (ΦΔΘ 83Α) γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζηα πιαίζηα ηεο
ρξεζηήο δηνίθεζεο αιιά θαη κεγηζηνπνίεζεο ηνπ δεκφζηνπ νθέινπο θαζψο ε πεξηραξάθσζε θαη
κφλν ηεο δψλεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ελδεηθηηθή ηεο χπαξμεο θνηηάζκαηνο. Πε φιεο ηη ο άιιεο
πεξηπηψζεηο (εθηφο δσλψλ), κε απεπζείαο κίζζσζε λα εθκηζζψλνληαη ιαηνκεία καξκάξσλ κφλν
εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ην ζηάδην ηεο έξεπλαο (ζε ρψξνπο πνπ δελ έρνπλ εξεπλεζεί θαηά ην
παξειζφλ).
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Ξξέπεη επίζεο λα γίλεη έλαο νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ εθπφλεζε
κειεηψλ δηεξεχλεζεο ζεκάησλ θαηαιιειφηεηαο πεηξψκαηνο - βησζηκφηεηαο ιαηνκηθήο πεξηνρήο
ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ/ηξνπνπνίεζεο θαη απνραξαθηεξηζκνχ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ. Δηδηθφηεξα,
δελ δηεπθξηλίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα ιαηνκηθή λνκνζεζία πνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη ζε πεξίπησζε
πνπ αλαθχςεη δήηεκα θαηαιιειφηεηαο πεηξψκαηνο ή βησζηκφηεηαο ιαηνκηθήο πεξηνρήο, ιφγσ
αλεπαξθψλ απνζεκάησλ, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε απνραξαθηεξηζκφ ή ηξνπνπνίεζε νξίσλ
ιαηνκηθήο πεξηνρήο, πνηνο ν ξφινο ηεο επηηξνπήο θαζνξηζκνχ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ ζηελ ελ ιφγσ
δηαδηθαζία θαη ε ελδερφκελε εκπινθή ηεο ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ δηεξεχλεζεο θαηαιιειφηεηαο
πεηξψκαηνο θαη βησζηκφηεηαο ιαηνκηθήο πεξηνρήο. Δπίζεο, δελ απνζαθελίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα
ιαηνκηθή λνκνζεζία αλ δηθαηνινγείηαη θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο απνραξαθηεξηζκφο / ηξνπνπνίεζε
νξίσλ ιαηνκηθήο πεξηνρήο.
Ν επαλαθαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ Ξεξηθέξεηαο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε ζέκαηα
εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ κε ζαθείο δηαρσξηζκνχο δηαρείξηζεο δεκφζησλ, δεκνηηθψλ - θνηλνηηθψλ,
ηδησηηθψλ θαη κηθηψλ εθηάζεσλ. Αλαθέξνπκε σο παξάδεηγκα ηελ εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ
αδξαλψλ πιηθψλ εθηφο ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ ζε δεκφζηεο εθηάζεηο (επί ησλ νπνίσλ αξκνδηφηεηα
εθκίζζσζεο ρψξνπ έρεη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε) θαη ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 8
ηνπ Λ. 1428/1984, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, επηηξέπεηαη κε απφθαζε ηνπ ηέσο Λνκάξρε
(λπλ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο) κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηέσο Λνκαξρηαθνχ (λπλ
Ξεξηθεξεηαθνχ) Ππκβνπιίνπ.

Β. ΑΓΔΗΝΓΝΡΖΠΖ
Ζ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ησλ ιαηνκείσλ απνηειεί έλα παγησκέλν πξφβιεκα ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ πνπ - ελψ έρεη ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη ηνλ ιαηνκηθφ πινχην
- επηηπγράλεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα ιφγσ ηνπ πνιπδαίδαινπ θαζεζηψηνο θαη ηεοο δηαζπνξάο
ησλ αξκνδηνηήησλ. Ξξνηείλεηαη σο ειάρηζηε επέκβαζε γηα ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ε
σπήζη ςπηπεζιών μιαρ ζηάζηρ για ηην ςποδοσή ηυν αιηήζευν.
Πην ζηάδην ηεο άδεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ γλσκνδνηνχλ πεξίπνπ δέθα (10) ππεξεζίεο. Ζ
θάζε κία απ' απηέο δηελεξγεί απηνςία ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη γλσκνδνηεί γηα ηα ζέκαηα
αξκνδηφηεηάο ηεο. Απηφ κπνξεί λα απινπνηεζεί κε ηελ ζύζηαζη επιηποπήρ από ηιρ
εμπλεκόμενερ ςπηπεζίερ γνυμοδόηηζηρ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ επηηφπηα επηζεψξεζε
ζπιινγηθά θαη ζα γλσκνδνηεί ζηελ αξρηθή θάζε ηεο άδεηαο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ιαηνκείνπ.
Ζ δηαρείξηζε ζεκάησλ παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο ιαηνκείσλ. Αλαθέξνπκε σο παξάδεηγκα ηηο παξαηάζεηο ιεηηνπξγίαο ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ιαηνκείσλ καξκάξσλ ζχκθσλα κε ην αξ. 183
ηνπ Λ. 4001/2011, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ. 17 ηνπ Λ. 4203/2013 φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ην αξ. 22 ηνπ Λ. 4351/2015, σο πξνο ηελ απαίηεζε ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ηδηνθηήηε εδάθνπο
ζε πεξηπηψζεηο δεκνηηθψλ - θνηλνηηθψλ εθηάζεσλ (παξάηαζε ζχκβαζεο κίζζσζεο θιπ).
Δηδηθφηεξα, δήηεκα αλαθχπηεη φηαλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ εδάθνπο αξλείηαη ηελ πεξαηηέξσ εθκίζζσζε
ηνπ ρψξνπ, ελψ ε ιαηνκηθή λνκνζεζία δελ ζέηεη σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ ιαηνκείσλ ελ ηζρχ κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη ζχκθσλε γλψκε
εθκηζζσηή.
Ζ πύθμιζη θεμάηυν δέζμεςζηρ εκηάζευν για μεηαλλεςηική έπεςνα (κε ηελ θαηάζεζε
αίηεζεο). Αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνρσξά ε ρνξήγεζε Άδεηαο
Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ κε ππαηηηφηεηα ησλ αηηνχλησλ, νη εθηάζεηο φκσο παξακέλνπλ δεζκεπκέλεο θαη ζε εθθξεκφηεηα γηα πνιιά ρξφληα θαη ν νξπθηφο πινχηνο ηεο ρψξαο παξακέλεη
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νπζηαζηηθά αλαμηνπνίεηνο ελψ παξάιιεια ν ζρεηηθφο λφκνο ΛΓ.210/73 (Κεηαιιεπηηθφο Θψδηθαο)
δελ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε ΑΚΔ. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Άδεηαο Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε ζπλαξκφδησλ
ππεξεζηψλ, ρσξίο λα ηίζεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ γλσκνδφηεζε απηή, κε απνηέιεζκα
γλσκνδνηήζεηο λα εθθξεκνχλ γηα κήλεο ή θαη ρξφληα, ρσξίο ε απνπζία ηνπο λα κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο ζεηηθή γλσκνδφηεζε.

Γ. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΡΔΟΔΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ ΙΑΡΝΚΔΗΩΛ ΘΑΗ ΚΝΛΑΓΩΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ
ΚΑΟΚΑΟΝ
Πνβαξφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ καξκάξνπ είλαη ε
δηαρείξηζε ησλ κπαδψλ, είηε εληφο ησλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ, είηε απφ ηελ θνπή θαη επεμεξγαζία ησλ
καξκάξσλ. Νη κέρξη ζήκεξα πξαθηηθέο δελ έρνπλ απνδψζεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Ξξνηείλεηαη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαηά ηελ
θάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαζψο θαη ηεο έγθξηζεο ηεο ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο. Νη απνδεθηέο ιχζεηο πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθέο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ έθηαζε θαη ζηα
γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο.
Όζνλ αθνξά ηα ζηεξεά απφβιεηα απφ ηηο κνλάδεο θνπήο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ, πξέπεη λα
εμεηαζζεί ζνβαξά ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ παξαπξντφλησλ απηψλ κε ηελ ιεηηνπξγία
κνλάδαο νινθιεξσκέλεο αμηνπνίεζεο ηνπο (π.ρ. γηα ηελ παξαγσγή αδξαλψλ πιηθψλ, γπαιηζηεξνχ
ραξηηνχ, καξκαξφζθνλεο θ.α.).

Γ. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΡΗΘΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ ΘΑΗ ΚΝΛΑΓΩΛ ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ
Ρα πιηθά πνπ θεχγνπλ αλεπεμέξγαζηα κε ρακειφ θέξδνο γηα ην εμσηεξηθφ πξνηείλεηαη λα
επεμεξγάδνληαη ζε κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ζην εζσηεξηθφ. Δπίζεο, ε παξνρή θηλήηξσλ γηα
ιεηηνπξγία κνλάδσλ αλαθχθισζεο γηα ηα ζηείξα πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ ζα θαηαζηήζεη
απνδνηηθφηεξε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ (π.ρ. γηα ηελ παξαγσγή αδξαλψλ πιηθψλ,
γπαιηζηεξνχ ραξηηνχ, καξκαξφζθνλεο θ.α.).

Δ. ΔΙΔΓΣΝΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ
Ρν είδνο ηεο ιαηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απαηηεί ηαθηηθνχο ειέγρνπο. Νη ηαθηηθνί έιεγρνη ζα είραλ
σο ζπλέπεηα ηελ θαιχηεξε ζπκκφξθσζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ κεγαιχηεξε απνδνρή ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ
νξπθηνχ πινχηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ζα κπνξνχζε λα ζπζηαζεί έλα φξγαλν ειέγρνπ φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ νη
αξκφδηνη θνξείο. Ρν φξγαλν απηφ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλνπο έιεγρνπο ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ππνρξεσηηθά κία θνξά αλά έηνο αλά πεξηνρή.
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Ε. ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΖΠ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ
Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη δπλαηή θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ησλ
κνλάδσλ, ιφγσλ έιιεηςεο ρψξνπ ζε απηέο (νη πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ γίλνληαη
ρψξνη απφζεζεο ζηείξσλ πιηθψλ). Δπίζεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε απνθαηάζηαζε κεηά ηελ παχζε
ηεο εθκεηάιιεπζεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη, θαζψο πιένλ νη εηαηξείεο είλαη αλελεξγέο θαη κε
θεξδνθφξεο. Ππλεπψο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρνπκε πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ αζεηνχληαη,
θαζηζηψληαο ηηο απνθάζεηο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κε ξεαιηζηηθέο. Ξξφηαζε καο είλαη ε
απνθιεηζηηθή θξαηηθή απνθαηάζηαζε απφ πφξνπο (κε απμεκέλε εηζθνξά ζηα πξάζηλα ηακεία) πνπ
ζα ιακβάλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε εθκεηάιιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θεξδνθφξαο ιεηηνπξγίαο
ηεο.
Ρέινο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ζην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην ε δηαζπνξά ιαηνκηθψλ /
κεηαιιεπηηθψλ δηαηάμεσλ ζε πιεζψξα λνκνζεηεκάησλ δεκηνπξγεί αζάθεηεο θαη εγείξεη ζέκαηα
δηαθνξεηηθήο θαη αληηθξνπφκελεο εξκελείαο ηεο λνκνζεζίαο.

ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ
ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ
1)

πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπξγφο θαη θππνπξγφο
secmin@ypapen.gr θαη yper@ypapen.gr

2)

πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, πνπξγφο θαη Αλαπιεξσηήο
ππνπξγφο minister-mailbox@hq.minagric.gr θαη mbolaris@hq.minagric.gr

3)

πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο:
α) Γεληθφο Γξακκαηέαο πνπξγείνπ grgg@prv.ypeka.gr
β) Δηδηθφο Γξακκαηέαο Δλέξγεηαο θαη Νξπθηψλ Ξξψησλ ιψλ ggenergy@ypapen.gr

4)

Γεληθή Γ/λζε Νξπθηψλ πξψησλ πιψλ ΞΔΛ θ. Γεσξγαιά Ινπθά, πξφεδξν ζρεηηθήο

νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΞΔΛ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΘΙΚΔ, georgalasl@prv.ypeka.gr
ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΔΩΛ
5)

Βνπιεπηέο Θαβάιαο, Γξάκαο, Πεξξψλ

6)

Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο – Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε
periferiarxis@pamth.gov.gr θαμ: 2531352155

7)

Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο – Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε
Periferiarxis@pkm.gov.gr θαμ: 2313319752

8)

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαβάιαο – Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε antipkavalas@pamth.gov.gr θαμ: 2510834369
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9)

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξάκαο – Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
antidramas@pamth.gov.gr θαμ: 2521035565

10) Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πεξξψλ – Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
antiperiferiarxis@serres.pkm.gov.gr θαμ: 2321350466
11) Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Ξεξηβάιινληνο Α.Κ.Θ.
antipagro@pamth.gov.gr θαμ: 2510837801
12) Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Ξεξηβάιινληνο Θεληξηθήο
Καθεδνλίαο rdo@pkm.gov.gr θαμ: 2310989348
13) Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Καθεδνλίαο Θξάθεο – Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
sg@damt.gov.gr θαμ: 2310422590
14) Γήκνο Θαβάιαο mayor@dkavalas.gr θαμ: 2513500201
15) Γήκνο Ξαγγαίνπ info@dimospaggaiou.gr φαξ: 2592350079
16) Γήκνο Λέζηνπ mail@dimosnestou.gov.gr θαμ: 2591023700
17) Γήκνο Θάζνπ dimos@thassos.gr θαμ: 2593022104
18) Γήκνο Γξάκαο dhmos-dramas@dra.forthnet.gr θαμ: 2521020562
19) Γήκνο Γνμάηνπ info@doxato.gr θαμ: 2521352409
20) Γήκνο Θάησ Λεπξνθνπνίνπ nevrokop@otenet.gr θαμ: 2523023043
21) Γήκνο Ξαξαλεζηίνπ dimarhos@paranesti.gr θαμ: 2524022571
22) Γήκνο Ξξνζνηζάλεο info@prosotsani.gr θαμ: 2522350191
23) Γήκνο Πεξξψλ mayor@serres.gr θαμ: 2321083602
24) Γήκνο Ακθίπνιεο info@dimos-amfipolis.gr θαμ: 2324071309
25) Γήκνο Βηζαιηίαο info@dimosvisaltias.gr θαμ: 2322020340
26) Γήκνο Δκκαλνπήι Ξαππά dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr θαμ: 2321352628
27) Γήκνο Ζξαθιείαο info@dimosvisaltias.gr θαμ: 2325350159
28) Γήκνο Λέαο Είρλεο n-zixni@otenet.gr θαμ: 2324350624
29) Γήκνο Πηληηθήο info@sidiki.gr θαμ: 2323350220
30) Δπηκειεηήξην Θαβάιαο info@chamberofkavala.gr θαμ: 2510835946
31) Δπηκειεηήξην Γξάκαο ccidrama@dramanet.gr θαμ: 2521025835
32) Δπηκειεηήξην Πεξξψλ eves@otenet.gr θαμ: 2321099740
33) Ρερληθφ Δπηκειεηήξην – Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο teeam@tee.gr θαμ:
2510224624
34) Ρερληθφ Δπηκειεηήξην – Ρκήκα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο protocol-tkm@central.tee.gr
θαμ: 2310883110
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35) Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο oee2pt@oe-e.gr θαμ:
2321052062
36) Γεληθή Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Ξεξηθ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
θαη Θξάθεο gagro@pamth.gov.gr θαμ: 2531350483
37)

Γεληθή Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Ξεξηθ. Θεληξηθήο Καθεδνλίαο
θαμ: 2310984102

38) Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Θαβάιαο
daokkavalas@pamth.gov.gr θαμ: 2510291472
39)

Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Πεξξψλ
varoudis@serres.pkm.gov.gr θαμ: 2321355108

40) Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Γξάκαο daokdr@pamth.gov.gr
θαμ: 2521351297
41) Γ/λζε Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο & Φπζηθψλ πφξσλ Α.Κ.Θ. dibiomixanias@pamth.gov.gr
θαμ: 2531350483
42) Γ/λζε Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο & Φπζηθψλ πφξσλ Θ.Κ.
43) Γ/λζε Αλάπηπμεο ΞΔ Θαβάιαο da.kavalas@pamth.gov.gr θαμ: 2513503506
44)

Γ/λζε Αλάπηπμεο ΞΔ Γξάκαο anaptixisdrama@pamth.gov.gr θαμ: 2521351412

45) Γ/λζε Αλάπηπμεο ΞΔ Πεξξψλ matakos@serres.pkm.gov.gr θαμ: 2321350398
46) Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξ. Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο Θξάθεο dpxs-amt@damt.gov.gr θαμ: 2531032140
47) Γ/λζε δάησλ Αλ. Καθ. – Θξάθεο dy-amt@damt.gov.gr θαμ: 2510837173
48) Γ/λζε δάησλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο dy-km@damt.gov.gr θαμ: 2310424160
49) Γ/λζε Γαζψλ Θαβάιαο ddas-kav@damt.gov.gr θαμ: 2510241336
50) Γ/λζε Γαζψλ Γξάκαο ddas-dra@damt.gov.gr θαμ: 2313309547
51) Γ/λζε Γαζψλ Πεξξψλ ddas-ser@damt.gov.gr θαμ: 2321062086
52) Γαζαξρείν Θάζνπ das-tha@damt.gov.gr θαμ: 2593058149
53) Γαζαξρείν Θαβάιαο das-kav@damt.gov.gr θαμ: 2510247043
54) Γαζαξρείν Γξάκαο das-dra@damt.gov.gr θαμ: 2521057705
55) Γαζαξρείν Θ. Λεπξνθνπίνπ das-nev@damt.gov.gr θαμ: 2523021041
56) Γαζαξρείν Ληγξίηαο das-nig@damt.gov.gr θαμ: 2322024776
57) Γαζαξρείν Πεξξψλ das-ser@damt.gov.gr

θαμ: 2321046262

58) Γαζαξρείν Πηδεξνθάζηξνπ das-sid@damt.gov.gr θαμ: 2323025550
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59) Δπηζεψξεζε Κεηαιιείσλ Β. Διιάδνο, Ρκήκα Δπηζεψξεζεο Κεηαιιείσλ
embe2007@otenet.gr θαμ: 2310264283
60) Ρκήκα Ρερληθήο πνζηήξημεο θαη Φπζηθψλ Ξφξσλ Αλ. Καθ. Θξάθεο tyfpamt@damt.gov.gr θαμ: 2313309914
61) Ρκήκα Ρερληθήο πνζηήξημεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο tty-km@damt.gov.gr θαμ:
2310427420
62) Ρκήκα Φπζηθψλ Ξφξσλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο tfp-km@damt.gov.gr θαμ:
2310427420
63) Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη δξννηθνλνκίαο, Θαβάιαο tpy.kavalas@pamth.gov.gr θαμ:
2513503452
64) Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη δξννηθνλνκίαο, Γξάκαο malkakise@pamth.gov.gr θαμ:
2521351391
65) Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη δξννηθνλνκίαο, Πεξξψλ perivalon@serres.pkm.gov.gr
θαμ: 2321350304
66)

Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ – Ξεξηθεξεηαθή κνλάδα Μάλζεο
igmexan@3174.syzefxis.gov.gr θαμ: 2541355120

67) Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ – Ξεξηθεξεηαθή Κνλάδα
Θεζαινλίθεο info@thes.igme.gr θαμ: 2310517071
68)

Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθψλ Δξεπλψλ Θαβάιαο (ΗΛΑΙΔ) fri@inale.gr θαμ: 2594022222

69)

ΡΔΗ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο info@teiemt.gr θαμ: 2510462148

70)

Ρκήκα Κεραληθψλ Ρερλνινγίαο Ξεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη Κεραλνιφγσλ
Κεραληθψλ ptsec@teiemt.gr θαμ: 2510462348

71) Πχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Καξκάξνπ smarblemth@kav.forthnet.gr θαμ:
72) Kavala Oil plant.operations@kavalaoil.gr θαμ: 2510317204
73) Κ.Κ.Δ. Θαβάιαο, Γξάκαο, Πεξξψλ
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