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Θέμα: «Γλσκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε άδεηαο κεηαιιεπηηθώλ εξεπλώλ» 

τεη.: Τπ. αξηζκ. πξση.: 5144 π.ε./23-01-2015 έγγξαθν ζαο  

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ζαο επί ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ 

ρνξήγεζεο Άδεηαο Κεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ (ΑΚΔ) πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε Γξάκα, ην 

παξάξηεκα καο ζαο ππνβάιεη θαη γξαπηώο ηε γλσκνδόηεζή ηνπ, όπσο δεηείηαη ζην 

αλσηέξσ ζρεηηθό ζαο κεηά θαη από ζρεηηθή νκόθσλε απόθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηόο 

καο. 

αο γλσξίδνπκε όηη ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο 

πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λόκνπ 1474/1984 όπνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεηαη όηη «ην 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γλσκνδνηεί κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ή ησλ αξκόδησλ αξρώλ ……….. γηα θάζε 

κέηξν πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο ……..θπζηθνύο πόξνπο θαη εηδηθόηεξα ηνπο εδαθηθνύο ………. 

νξπθηνύο θαη πδάηηλνπο πόξνπο ηεο ρώξαο». Θηλνύκελνη ζηα πιαίζηα απηά ζαο 

απνζηέιινπκε ηελ παξαθάησ γλσκνδόηεζε καο καδί κε ην γεληθό ζρόιην θαη ηελ πξόηαζε 

καο πνπ ηελ έρνπκε ήζε θαηαζέζεη ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο, ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε 

εθζπγρξνληζκνύ ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ, ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηνπ θαη ηελ πιεξέζηεξε εξκελεία ηνπ (κε ζρεηηθέο εγθύθιηνπο) θαη ηελ 

αλάγθε αιιαγώλ ζην ζεζκηθό πιαίζην ηεο απνθαηάζηαζεο ιαηνκεπζέλησλ ρώξσλ: 

 

Γνωμοδόηηζη 

 

ηε ρώξα καο - όπσο όινη γλσξίδεηε – δεηνύκελν είλαη ε αλάπηπμε θαη πξνθεηκέλνπ 

απηή λα πξνρσξήζεη ε ρώξα καο νθείιεη λα αμηνπνηήζεη όιεο ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο ηεο 
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πεγέο. Κηα από ηηο κεγαιύηεξεο είλαη θαη ν νξπθηόο πινύηνο ηεο. ηελ επνρή ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ όινη βηώλνπκε, ε πξνζθνξά ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ ζηελ επηβίσζε 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κπνξεί λα είλαη θαηαιπηηθή. Γεκηνπξγεί ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίεο 

κε δηάξθεηα δεθαεηηώλ θη αλαπηύζζεη νηθνλνκηθά ηηο πεξηνρέο όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 

ηδίσο απηέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά από βηνκεραληθά θαη ηνπξηζηηθά θέληξα θαη ηηο εμειίζζεη 

ζε πεξηνρέο πςειό δείθηε αλάπηπμεο. 

Ζ εμόξπμε ησλ νξπθηώλ θαη κεηάιισλ θαη ε άληιεζε πδξνγνλαλζξάθσλ πεξηνξίδεηαη ζε 

κηθξή θαηά θαλόλα έθηαζε. Οη εξγαζίεο εμόξπμεο ζπλήζσο δελ δεκηνπξγνύλ αληηπαιόηεηεο 

κε άιινπο παξαγσγηθνύο ηνκείο, όπσο ε θηελνηξνθία, ε δαζνθνκία ή ε κειηζζνθνκία 

θ.ι.π. Από ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Θάζνπ γηα παξάδεηγκα αληιείηαη πεηξέιαην εδώ θαη 

35 ρξόληα ρσξίο θακηά επίπησζε ζηελ ηνπξηζηηθή άλνδν θαη αλάπηπμε ηνπ λεζηνύ θαη ηεο 

πόιεο ηεο Θαβάιαο.  

Ζ έξεπλα γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ πξέπεη λα επεθηαζεί ζε θάζε γσληά 

ηεο ρώξαο. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηη έρνπκε από νξπθηό πινύην ζαλ ρώξα. Ζ δηελέξγεηα 

έξεπλαο δηα γεσινγηθώλ, θνηηαζκαηνινγηθώλ, γεσθπζηθώλ θαη γεσρεκηθώλ κεζόδσλ δελ 

πξνθαιεί απνιύησο θακηά κεηαβνιή θαη επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ. Ζ δηελέξγεηα έξεπλαο 

κε γεσηξήζεηο, κε αλόξπμε θξεάησλ ή ζηνώλ θαη εθζθαθώλ επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ. ε 

πεξίπησζε επηινγήο κεζόδσλ έξεπλαο πνπ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ, ε Κ.Π.Δ. ζα 

πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κεηά ην ηέινο 

απηήο. Σν απηό ηζρύεη θαη γηα ηα ζπλνδά έξγα, όπσο ε δηάλνημε λέσλ δξόκσλ πξνζπέιαζεο 

ζηνπο ρώξνπο ησλ εξεπλώλ. ε πεξίπησζε πνπ νη έξεπλεο ζα δηελεξγεζνύλ εληόο δαζώλ, 

δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη δεκνζίσλ εθηάζεσλ ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ998/1979, ηζρύνπλ ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 52 

(Κεηαιιεία – ιαηνκεία) ηνπ Λ998/1979. Έξεπλα εληόο αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ δελ 

πξνβιέπεηαη ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζην άξζξν 46 (Δμαηξεηηθόο ραξαθηήξαο 

επηηξεπηώλ επεκβάζεσλ ζε αλαδαζσηέεο εθηάζεηο)  ηνπ  Λ998/1979. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ΑΚΔ δηέπεηαη από ηα άξζξα 15-43 ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Κεηαιιεπηηθνύ Θώδηθα (Λ.Γ.210/1979, ΦΔΘ277 Α/1973). Ζ πεξηνρή πνπ 

θαηαηέζεθαλ νη αηηήζεηο ππήξμε κέρξη ην έηνο 2000 αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο 

θνηηαζκάησλ καγγαλίνπ από ηελ εηαηξεία ELLBAUMIN ηνπ νκίινπ θαιηζηήξη, πνπ δελ 

πθίζηαηαη πιένλ. Δπίζεο, ίζσο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζηελ ηειηθή πξόηαζε πνπ ζα 

γίλεη όηη, ηα 40.000 ζηξ. πνπ αηηνύληαη γηα έξεπλα δε ζεκαίλεη όηη ζα δεζκεπηνύλ όια ζε 

ηπρόλ κειινληηθή εθκεηάιιεπζε. Μόνο ζηην περίπηωζη και αν βρεθεί από ηελ 



 

ελδηαθεξόκελε εηαηξεία, ζε θάπνην ζεκείν ηεο αηηνύκελεο έθηαζεο έλα πηζαλό ζεκείν κε 

εθκεηαιιεύζηκν θνηηαζκαηνινγηθό ελδηαθέξνλ, ηόηε ίζσο λα πξνζπαζήζεη ε εηαηξεία ζηε 

δεύηεξε θάζε πνπ αθνινπζεί λα αηηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πνπ εκθαλίδεη 

ελδηαθέξνλ γηα εθκεηάιιεπζε. Σν εκβαδό ηνπ ελδηαθέξνληνο ζεκείνπ ζα είλαη πνιύ 

κηθξόηεξν από ηελ αξρηθή αίηεζε, ελώ ε ππόινηπε έθηαζε ζα απνδεζκεπηεί. 

Πέξαλ απηνύ θαη επεηδή ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή εγθαηεζηεκέλα ιαηνκεία καξκάξνπ 

ζέινπκε λα ηνλίζνπκε ηα παξαθάησ: 

 Τπάξρεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ιαηνκηθώλ νξπθηώλ - βι. άξζξν 5 

Κεηαιιεπηηθνύ Θώδηθα - (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα κάξκαξα) θαη ησλ 

κεηαιιεπηηθώλ νξπθηώλ - βι. άξζξν 2 Κ.Θ. 

 Σα ιαηνκηθά νξπθηά αλήθνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εδάθνπο, ελ πξνθεηκέλσ γηα 

δεκόζηεο εθηάζεηο αλήθνπλ ζην δεκόζην ην νπνίν ηηο εθκηζζώλεη ζηνπο 

εθκεηαιιεπηέο, ελώ ηα κεηαιιεπηηθά νξπθηά δελ αλήθνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

εδάθνπο, κε ην δηθαίσκα έξεπλαο - εθκεηάιιεπζεο ηνπο λα παξαρσξείηαη ζε θπζηθά 

ή λνκηθά πξόζσπα ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ αλσηέξσ άξζξσλ ηνπ Κ.Θ. 

 Ζ αίηεζε γηα ρνξήγεζε ΑΚΔ δελ αληηθξνύεη ζηελ ύπαξμε κηζζσκέλσλ ιαηνκείσλ ή 

αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ζπλαίλεζεο εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

 Ο θάηνρνο ΑΚΔ δηθαηνύηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 37-40 ηνπ Κ.Θ. λα θαηαιακβάλεη 

πξνζσξηλά ρώξνπο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ απαξαίηεησλ κεηαιιεπηηθώλ εξεπλώλ 

αθνύ απνδεκηώζεη πξνθαηαβνιηθά ηνλ ηδηνθηήηε ή κηζζσηή ηνπ εδάθνπο γηα ηελ 

απώιεηα ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπ θαηαβάιινληαο ππό πξνϋπνζέζεηο θαη αληίζηνηρε 

εγγπεηηθή επηζηνιή. 

 ε θακηά πεξίπησζε αθόκα θαη ζε κειινληηθή Οξηζηηθή Παξαρώξεζε κεηαιιείνπ ζε 

θάηνρν ΑΚΔ, ε θπξηόηεηα ησλ καξκάξσλ εληόο ηνπ ππόςε ρώξνπ δελ 

κεηαβηβάδεηαη ζηνλ θάηνρν ηνπ κεηαιιείνπ αιιά παξακέλεη ζηνλ ηδηνθηήηε ή 

κηζζσηή ηνπ εδάθνπο. 

 πλεπώο, ε ρνξήγεζε ΑΚΔ ζε θακηά πεξίπησζε δελ επεξεάδεη θαηνρπξσκέλα 

ιαηνκηθά δηθαηώκαηα επί καξκάξνπ. 

 Κε βάζε ηε κεηαιιεπηηθή θαη ιαηνκηθή λνκνζεζία είλαη δπλαηή ε ζπλύπαξμε 

κηζζσκέλσλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ θαη αηηήζεηο εξεπλώλ εληόο ρώξσλ ΑΚΔ. 

 

Κε βάζεη ηα σο άλσ αναθερόμενα ηο Παράρηημα μας γνωμοδοηεί θεηικά ζηην 

αίηηζη αδειοδόηηζης για μεηαλλεσηική έρεσνα ηων ως άνω αναθερόμενων 



 

περιοτών ζηην ενδιαθερόμενη εηαιρεία. Σν παξάξηεκα καο παξακέλεη ζηε δηάζεζε 

ζαο γηα λα γλσκνδνηήζεη θαη επί ηεο ΚΠΔ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξεπλεηηθώλ γεσηξήζεσλ 

εληόο ησλ αηηνύκελσλ ρώξσλ. Όπσο επίζεο θαη ζε κειινληηθή αίηεζε παξαρώξεζεο 

κεηαιιείνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θνηηάζκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ Κ.Θ. αθνύ 

ηεζνύλ ζηε δηάζεζε ηεο όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία από ηνλ εθκεηαιιεπηή (ρεκηθέο - 

νξπθηνινγηθέο αλαιύζεηο, γεσινγηθά - θνηηαζκαηνινγηθά ζηνηρεία θιπ). 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 
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