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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ" άδειας λειτουργίας νέου
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του εργοστασίου εµπλουτισµού µικτών
θειούχων µεταλλευµάτων και των τροποποιηµένων υφιστάµενων υποδοµών,
του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας” του έργου
“Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας”,
στην περιοχή της Ολυµπιάδας, ∆ήµου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 158, 159, 162 και παρ.1 του άρθρου 167 του ν.δ.210/1973 "Περί
Μεταλλευτικού Κώδικος" (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις
του ν.δ.180/1974 "Περί ρυθµίσεως θεµάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρµογήν του
Μεταλλευτικού Κώδικος, λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων" (ΦΕΚ Α΄
347).
β. Του π.δ.63/05 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α’ 98) και ειδικότερα του άρθρου 54 αυτού.
γ. Του π.δ. 100/2014 "Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής" (ΦΕΚ Α΄ 167).
δ. Του π.δ. 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού περί Ανασύστασης
Υπουργείων (ΦΕΚ Α΄ 114).
ε. Του π.δ. 125/2016 "∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών" (ΦΕΚ Α΄ 210).
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στ. Της µε αριθµ. οικ. 49910/18-11-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού "∆ιορισµός
Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας" (ΦΕΚ 848).
ζ. Της απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µε αριθµό οικ. 201/5-1-2016 “Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό
Γραµµατέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού
και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών, στον Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων, στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων,
στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων και στους Προϊσταµένους Τµηµάτων και των
Αυτοτελών Τµηµάτων και τους Προϊσταµένους του ΣΕΠ∆ΕΜ και τον Προϊστάµενο και
τους Προϊσταµένους Μονάδων της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ” (ΦΕΚ Β΄ 6).
2. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
αριθµό ∆7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011 "Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών
Εργασιών" (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ Β΄1227) και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 104 αυτής.
3. Το άρθρο 52, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 51 και 53 του ν.3220/2004(ΦΕΚ15/Α/281-2004) "Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειµενικοποίηση του
φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις", µε το οποίο κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου
από της υπογραφής της, η µε αριθ. 22.138/12-12-2003 Σύµβαση Μεταβίβασης του
συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της "TVX HELLAS A.E.", που περιήλθαν στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο δυνάµει της κυρούµενης µε το προηγούµενο άρθρο του παρόντος
σύµβασης, η οποία συνοµολογήθηκε την 12-12-2003 ενώπιον της Συµβολαιογράφου
Αθηνών Ιωάννας Βασ. Γαβριέλη - Αναγνωσταλάκη, µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυµη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιοµηχανίας
Χρυσού" και στο οποίο µεταξύ των άλλων αναφέρεται και ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο
πωλεί και µεταβιβάζει, εκχωρεί, παραχωρεί και παραδίδει το σύνολο των στοιχείων του
ενεργητικού της εταιρείας "TVX HELLAS A.E.", στην αγοράστρια εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυµη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιοµηχανίας Χρυσού", καθώς επίσης και ότι
εκχωρούνται, παραχωρούνται και µεταβιβάζονται στην εν λόγω αγοράστρια εταιρεία και
ισχύουν στο όνοµα και για λογαριασµό της και όλες οι υφιστάµενες διοικητικές και
λοιπές άδειες και εγκρίσεις, που δεν έχουν ακυρωθεί ή ανασταλεί µε δικαστική
απόφαση, όπως περιλαµβάνονται στο παράρτηµα IV της µε αριθ. 22.138/12-12-2003
σύµβασης µεταβίβασης.
4. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε αριθµό
∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/173892/859/22–
–3-2016, µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία
"ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ"
άδειας εγκατάστασης νέου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του εργοστασίου
εµπλουτισµού µικτών θειούχων µεταλλευµάτων και έγκριση τροποποιήσεων
υφιστάµενων υποδοµών, του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας” του
έργου “Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας”, στην
περιοχή της Ολυµπιάδας, ∆ήµου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η
ισχύς της οποίας παρατάθηκε µε την µε αριθµό ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/173422/732/23–
–
3-2017 απόφαση.
5. Την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε αριθµό
∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181294/2928/02-09-2016, µε την οποία χορηγήθηκε στην
εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΥ" άδεια εγκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του χώρου απόθεσης
Κοκκινόλακα, του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας”, του έργου
“Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας”, στην
περιοχή της Ολυµπιάδας, ∆ήµου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, όπως
αυτή
παρατάθηκε
και
τροποποιήθηκε
µε
τις
µε
αριθµούς
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∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/180369/2971/1-9-2017 και ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/οικ.181022/
3140/13-9-2017 αποφάσεις αντίστοιχα.
6. Τις από 18/7/2017 και 10/8/2017 υποβληθείσες αιτήσεις της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ",, µε τις
οποίες αφενός µεν ζήτησε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού που αναφέρεται στο θέµα και αφετέρου υπέβαλε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά.
7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και ιδιαίτερα:
α. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Πολιτισµού και Τουρισµού µε αριθµό
οικ.201745/26-7-2011, ισχύος µέχρι 26-7-2021, µε την οποία εγκρίθηκαν οι
Περιβαλλοντικοί Όροι για τα έργα α) “Μεταλλευτικές – µεταλλουργικές εγκαταστάσεις
µεταλλείων Κασσάνδρας και β) “Αποµάκρυνση, καθαρισµό και αποκατάσταση χώρου
απόθεσης παλαιών τελµάτων Ολυµπιάδας” της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΥΣΟΣ
Α.Ε.Μ.Β.Χ." στο νοµό Χαλκιδικής.
β. Την µε αριθµό ∆8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10-2-2012 απόφαση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε την οποία εγκρίθηκε
η Τεχνική Μελέτη του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας” του έργου
“Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας” της
εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.", στο ∆. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.
γ. Το µε αριθµό 1873 Φ.701.4/ΑΜ:132/24-2-2017 πιστοποιητικό πυροπροστασίας της
Π.Υ. Σταγίρων – Ακάνθου της Περ/κής ∆/νσης Πυρ/κών Υπηρεσιών Κεντρικής
Μακεδονίας, ισχύος µέχρι 8-8-2025, µε το οποίο πιστοποιείται ότι στο “εργοστάσιο
εµπλουτισµού µικτών θειούχων µεταλλευµάτων“ της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Α.Ε.", που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ολυµπιάδας του ∆ήµου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής, έχει συνταχθεί η µε ΑΜ:132/24-2-2017 µελέτη πυροπροστασίας,
κατ’ εφαρµογή της ΚΥΑ 1589/Φ.15/104/2006 (ΦΕΚ Β΄90) και της ΚΥΑ ∆7/Φ1/4817/90
(ΦΕΚ Β΄188), έχουν υλοποιηθεί όλα τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που
προβλέπονται από την ανωτέρω εγκεκριµένη µελέτη και τις ισχύουσες διατάξεις της
νοµοθεσίας πυροπροστασίας.
δ. Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου Καταλληλότητας, από αναγνωρισµένο οίκο, µε τα οποίο
πιστοποιείται η καλή και ασφαλής λειτουργία των ανυψωτικών µηχανηµάτων, ισχύος
µέχρι 9-9-2017 το ένα, 3-3-2018 τα δύο και 25-4-2018 τα υπόλοιπα δύο.
ε. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, όπως ισχύει, ανάθεσης και ανάληψης της
επίβλεψης της συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που
αναφέρονται στο θέµα.
στ. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, όπως ισχύει, ανάθεσης και ανάληψης της
επίβλεψης της καλής λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που
αναφέρονται στο θέµα.
ζ. Την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως ισχύει, του επιβλέποντος τη
συντήρηση του έργου «Εργοστάσιο εµπλουτισµού µικτών θειούχων µεταλλευµάτων
στην περιοχή της Ολυµπιάδας», διπλωµατούχου ηλεκτρολόγου - µηχανολόγου
µηχανικού Φώτιου Α. Σιγηνού, σύµφωνα µε την οποία η εγκατάσταση του
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού έγινε σύµφωνα µε τους όρους της άδειας
–3-2016 και µπορεί να
εγκατάστασης µε αριθµό ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/173892/859/22–
λειτουργεί µε ασφάλεια.
η. Την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως ισχύει, του επιβλέποντος την καλή
λειτουργία του έργου «Εργοστάσιο εµπλουτισµού µικτών θειούχων µεταλλευµάτων
στην περιοχή της Ολυµπιάδας», διπλωµατούχου χηµικού µηχανικού Κων/νου ∆ηµ.
Μαρκογιάννη, σύµφωνα µε την οποία η εγκατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού
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εξοπλισµού έγινε σύµφωνα µε τους όρους της άδειας εγκατάστασης µε αριθµό
∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/173892/859/22–
–3-2016 και µπορεί να λειτουργεί µε ασφάλεια.
θ. Την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως ισχύει, του διπλωµατούχου πολιτικού
µηχανικού Χρήστου Π. Γκολογιάννη, σύµφωνα µε την οποία η εγκατάσταση του έργου
«Εργοστάσιο εµπλουτισµού µικτών θειούχων µεταλλευµάτων στην περιοχή της
Ολυµπιάδας» έγινε σύµφωνα µε τους όρους της άδειας εγκατάστασης µε αριθµό
–3-2016, είναι στατικώς επαρκής και µπορεί να
∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/173892/859/22–
λειτουργεί µε ασφάλεια.
8. Την απόδειξη κατάθεσης των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Χορηγούµε, στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΥ",
άδεια
λειτουργίας
νέου
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του εργοστασίου εµπλουτισµού µικτών θειούχων
µεταλλευµάτων και των τροποποιηµένων υφιστάµενων υποδοµών, του υποέργου
“Μεταλλευτικές
Εγκαταστάσεις
Ολυµπιάδας”
του
έργου
“Μεταλλευτικές
Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας”, στην περιοχή της
Ολυµπιάδας, ∆ήµου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, όπως αυτές οι
εγκαταστάσεις περιγράφονται στην µε αριθµό ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/173892/859/22–
–32016 άδεια εγκατάστασης και προσδιορίζονται στα συνηµµένα και θεωρηµένα
ταυτάριθµα σχεδιαγράµµατα αυτής.
2. Η άδεια χορηγείται για τρία (3) χρόνια, από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας
απόφασης, µε τους κατωτέρω όρους και περιορισµούς, η παράβαση των οποίων µπορεί
να έχει ως συνέπεια, για τη δικαιούχο εταιρεία, την ανάκλησή της:
α. Η ποσότητα του επεξεργαζόµενου µεταλλεύµατος ετησίως να µην υπερβαίνει τις
400.000 τόνους.
β. Κατά τη λειτουργία του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του θέµατος πρέπει να
λαµβάνεται κάθε µέτρο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων, καθώς και για την
προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα και µε την Κοινή Απόφαση έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Πολιτισµού και Τουρισµού, µε
αριθµό ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/οικ.201745/26-7-2011.
γ. Υπεύθυνοι για την επίβλεψη της συντήρησης και της σωστής λειτουργίας του
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του θέµατος, θα είναι ο διπλωµατούχος
ηλεκτρολόγος –µηχανολόγος µηχανικός Φώτιος Α. Σιγηνός και ο διπλωµατούχος
χηµικός µηχανικός Κων/νος ∆ηµ. Μαρκογιάννης, ή άλλοι διπλωµατούχοι µηχανικοί ή
αδειούχοι τεχνικοί καταλλήλου ειδικότητας που θα τους αντικαταστήσουν, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, τα ονόµατα των οποίων οφείλει να γνωστοποιήσει η υπόψη
εταιρεία στο Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων,
Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος, υποβάλλοντας και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις
ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης της σωστής λειτουργίας και συντήρησης των εν
λόγω εγκαταστάσεων του ν.1599/1986, όπως ισχύει.
Επίσης για την επίβλεψη της λειτουργίας, τη συντήρηση και το χειρισµό των επί µέρους
µηχανηµάτων, πρέπει να χρησιµοποιείται το προβλεπόµενο από τις σχετικές διατάξεις
προσωπικό.
δ. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις να λειτουργούν και να συντηρούνται σύµφωνα µε τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και όλους τους σχετικούς κανονισµούς που
ισχύουν και προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
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ε. Να υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία µας, µέσα σε (3) τρεις µήνες από τη λήψη
της παρούσας απόφασης, Ειδικός Κανονισµός Ασφαλείας για τη λειτουργία και
συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των εγκαταστάσεων του θέµατος,
τον οποίο οφείλει να εφαρµόζει η εταιρεία, εναρµονισµένος και µε τις διατάξεις της ΚΥΑ
∆7/Α/Φ1/14080/732/96 (ΦΕΚ Β’ 771) και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα µέτρα που
προβλέπονται στο έγγραφο "Ασφάλειας και Υγείας" για την προστασία των εργαζοµένων
στις υπόψη εγκαταστάσεις, από τους εκτιµηθέντες στο εν λόγω έγγραφο κινδύνους.
στ. Με ευθύνη των εκάστοτε επιβλεπόντων µηχανικών, να λαµβάνονται σε όλη τη
διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων, τα γενικά
προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ των
Υπ. ∆ηµόσιας Τάξης και Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας µε αριθµό
∆7/Φ1/4817/90 (ΦΕΚ Β΄ 188), καθώς και όλα όσα προβλέπονται στην εγκεκριµένη,
από την οικεία αρµόδια Υπηρεσία, µελέτη πυροπροστασίας µε αριθµό ΑΜ:132/24-22017, που συνοδεύεται από το πιστοποιητικό πυροπροστασίας µε αριθµό 1873
Φ.701.4/ΑΜ:132/24-2-2017.
ζ. Να ανανεωθούν πριν από τη λήξη τους τα Πιστοποιητικά Ελέγχου Καταλληλότητας
των ανυψωτικών µηχανηµάτων. Ο όρος αυτός ισχύει και για κάθε µελλοντική ανανέωση
των Πιστοποιητικών Ελέγχου Καταλληλότητας.
Ο µηχανικός επίβλεψης να εκδώσει ειδικές έγγραφες οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας των
ανυψωτικών µηχανηµάτων, οι οποίες να επιδοθούν ενυπόγραφα στους χειριστές τους
και να τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου στοιχείου βάσει του οποίου εκδόθηκε η παρούσα
άδεια λειτουργίας (όπως απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κ.λ.π.), η εταιρεία
"ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ”
υποχρεούται στην υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, για την τροποποίηση της
παρούσας άδειας.
4. Απαγορεύονται τροποποιήσεις ή επεκτάσεις των ανωτέρω εγκαταστάσεων χωρίς
προηγούµενη άδεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρα 158, 160 και
167 παρ.1 του ν.δ.210/1973).
5. Η Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτήν το δικαίωµα να επιβάλλει πρόσθετους, πέραν των
ανωτέρω, όρους ή µέτρα, που θα έκρινε αναγκαία για την προστασία της ασφάλειας και
υγείας των εργαζοµένων στις υπόψη εγκαταστάσεις, όπως και για την προστασία του
εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος γενικά.
6. Το ∆ηµόσιο δεν ευθύνεται, αν για λόγους ασφαλείας ή γενικότερου δηµοσίου
συµφέροντος απαγορευθεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων του θέµατος ή ανακληθεί η
παρούσα άδεια λειτουργίας.
7. Η απόφαση αυτή µπορεί να παραταθεί, εφόσον υποβληθεί στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εµπρόθεσµα, αίτηση της δικαιούχου εταιρείας µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Βερροιόπουλος
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Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υ.Π.ΕΝ
α) ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆ΙΠΑ
Λ. Αλεξάνδρας 11
114 73 ΑΘΗΝΑ
β) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ∆ΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Τµήµα Μεταλλείων
Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας
541 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
α. ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
β. ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
∆ιοικητήριο
631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μακεδονίας 8
631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚO ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Χαριλάου Τρικούπη 41
631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
5. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α
106 74 ΑΘΗΝΑ
(Επίδοση µε συστηµένη επιστολή)

Εσωτερική ∆ιανοµή
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
- Γενική ∆ιεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών
- ΛΑΤΟΜΕΤ
- Αρχείο ∆ιεύθυνσης
- ∆ΜΕΒΟ-Α (5)

6

