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Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Έκθεση Πεπραγμένων του Οκτωβρίου   2019: 
 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
A .  Δ Σ  
 
Β .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  
 
E Γ Κ Α Ι Ν Ι Α  Τ Η Σ  Έ Κ Θ Ε Σ Η Σ  « Τ Α  Ο Ρ Υ Κ Τ Α  Κ Α Ι  Ο  Ά Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ »  Σ Τ Ο  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο  
Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  
 
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Τ Ο Υ  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  S T A R T U P  F O R U M  2 0 1 9 - E N T R E P R E N E U R S H I P  
W O R K S H O P  " O P P O R T U N I T I E S  T O  I N N O V A T E  W I T H I N  T H E  R A W  M A T E R I A L S  
M A R K E T "  
 
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  « Υ O U N G  R A W  M A T E R I A L S » , 1 7 - 1 8  O Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  Σ Τ Ο  
Λ Α Υ Ρ Ι Ο  
 
Γ .  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  
 
Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Ω Ν  Υ Γ Ρ Ω Ν  Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν  Σ Τ Α  Υ Π Ο Γ Ε Ι Α  
 
Ε Π Ι Β Ο Λ Η  Τ Ε Λ Ο Υ Σ  Υ Π Ε Ρ  Τ Η Σ  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Α Ρ Χ Η Σ  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν  ( Ρ Α Λ )  
 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  Ν .  4 5 1 2 / 2 0 1 8  Κ Α Ι  Τ Ω Ν  
Σ Υ Ν Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  – Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  Α Υ Τ Ο Υ  Υ Α  Κ Α Ι  Κ Υ Α  
 
Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Σ Μ Ε  Μ Ε  Τ Ο Ν  Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο  Π Α Ρ Α  Τ Ω  Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ω   Κ .  Α .  
Σ Κ Ε Ρ Τ Σ Ο  
 
Δ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Μ Μ Ε  
 

A .  Δ Σ  
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα εξής: 

1. Τροποποίηση 4512/2018  

2. Εργασιακά, προσφυγή στο ΣτΕ κατά της επέκτασης της Σ.Σ.Ε  

3. Εγκαίνια Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στη Θεσσαλονίκη  

4. Συνέδριο ICOMOS  

5. Ιδιωτικά πρατήρια υγρών καυσίμων  

 

Β .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  
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E Γ Κ Α Ι Ν Ι Α  Τ Η Σ  Έ Κ Θ Ε Σ Η Σ  « Τ Α  Ο Ρ Υ Κ Τ Α  Κ Α Ι  Ο  Ά Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ »  Σ Τ Ο  
Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  

 

 

Η Έκθεση «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ» φιλοξενείται από τις 7 Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Μαΐου 
2020 στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στο νέο του κτίριο, στην 
Προβλήτα Α΄ στο  λιμάνι. 

Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του ΑΠΘ και του ΣΜΕ, ο οποίος έχει και την οργανωτική φροντίδα της 
Έκθεσης. Έχει ως σκοπό να φέρει τo ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα τους μαθητές όλων των βαθμίδων, 
κοντά στη χρησιμότητα των ορυκτών στην καθημερινή ζωή και τη διαχρονική αναγκαιότητά τους 
στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού.  

Τα εγκαίνια της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 και την τελετή τίμησε 
με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Συντονιστής του 
προγράμματος ήταν ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΜΕ κ. Κων/νος Γιαζιτζόγλου, Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΓΕΩΕΛΛΑΣ.  

Πρώτος ομιλητής στη τελετή των εγκαινίων ήταν ο Πρύτανης ΑΠΘ,  καθηγητής κ. Νίκος  
Παπαϊωάννου, ο οποίος αναφερόμενος στην Έκθεση επεσήμανε ότι «με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 
η έκθεση θα λειτουργήσει ως καταλύτης στην πορεία του ΑΜΦΙΘ, αλλά και στην προβολή του ΑΠΘ 
και της Θεσσαλονίκης. Συγχρόνως, η ίδια η συνδιοργάνωση θα μας δώσει τη δυνατότητα να 
ανοίξουμε νέους ορίζοντες συνεργασίας και με άλλα ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας στα 
πρότυπα των όσων έχουμε μέχρι σήμερα επιτύχει με τη βοήθεια των Σχολών και των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου μας. 
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Το ΑΜΦΙΘ συνιστά πρότυπο μουσειακό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο της Βόρειας 
Ελλάδας και της χώρας, περιλαμβάνοντας πληθώρα δραστηριοτήτων καταγραφής, έρευνας, 
μελέτης, προβολής, έκθεσης, διατήρησης και εκπαίδευσης, οι οποίες αντιστοιχούν στα γνωστικά 
αντικείμενα διαχρονικής και σύγχρονης γεωλογικής ποικιλότητας και βιοποικιλότητας του ελληνικού 
χώρου και ιδιαίτερα της Μακεδονίας μας, με ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον. 

Η έκθεση «Ορυκτά και Άνθρωπος – Ορυκτά και Τέχνη» που εγκαινιάζουμε σήμερα και στην οποία 
θα έχετε την τύχη να περιηγηθείτε, είναι κι αυτή χτισμένη, λιθαράκι-λιθαράκι μέσα στον χρόνο, όπως 
και τα εκθέματά της. Η έκθεση ξεκίνησε τη λειτουργία της από τις 7 Οκτωβρίου και  θα διαρκέσει μέχρι 
τον Μάιο του 2020, απευθυνόμενη στο ευρύτερο κοινό της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες της 
και ιδιαίτερα στους μαθητές της Βόρειας Ελλάδας. 

Η εξαίρετη πρωτοβουλία και συνεργασία μας με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) 
και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας λειτουργούν ως υπενθύμιση του πού βρισκόμαστε, 
ποιοι είμαστε κι από πού προερχόμαστε. Το οξυγόνο που αναπνέουμε, η ίδια η ζωή όπως τη 
γνωρίζουμε, όλα αυτά τα οφείλουμε στον γεωλογικό χρόνο και στην «άγραφη ιστορία» τούτων των 
απολιθωμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως βασική προτεραιότητα ημών των Πρυτανικών Αρχών 
και του Δ.Σ. του ΑΜΦΙΘ δεν είναι απλώς η βιωσιμότητα του Μουσείου, αλλά και η επέκταση των 
δραστηριοτήτων και των χώρων του. Και στον στόχο μας αυτό, ζητούμε τη στήριξη όλων των 
αρμοδίων θεσμικών και παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης και όχι μόνον. Τούτο το στολίδι 
της πόλης μας ζητά «οξυγόνο» για να ανθίσει και είναι στο χέρι μας για να του το παρέχουμε». 

Ο Πρόεδρος ΣΜΕ κ. Αθανάσιος Κεφάλας, τόνισε ότι η έκθεση αυτή ξεκίνησε δυναμικά και μετράει 
3.500 επισκέπτες (περίπου 26% παιδιά, 54% Έλληνες ενήλικες και 20% αλλοδαπούς). «Με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση σας ενημερώνω επίσης ότι λόγω της υψηλής ανταπόκρισης της σχολικής κοινότητας 
της Βόρειας Ελλάδας οι ώρες επίσκεψης έχουν ήδη κλεισθεί μέχρι και την περίοδο των 
Χριστουγέννων». 
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«Η χώρα μας και σήμερα είναι σημαντικός παραγωγός ορυκτών και σταχυολογώντας αναφέρω ότι 
είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός περλίτη στον κόσμο, ο μεγαλύτερος παραγωγόςβωξίτη στην 
Ευρώπη, ο έκτος μεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στον κόσμο και κατέχει πολλές άλλες τέτοιες 
υψηλές θέσεις.   

Ο ανθρώπινος πολιτισμός βασίζεται κατά κύριο σε ότι παράγεται και σε ότι εξορύσσεται από τη γη 
και δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες ιστορικές περίοδοι ονομάζονται από τη μορφή χρήσης ή τα 
ορυκτά και μεταλλεύματα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, όπως παλαιολιθική, νεολιθική, χαλκού, 
σιδήρου κλπ. 

 

Ο κ. Α. Κεφάλας, Πρόεδρος ΣΜΕ 

Κάποιοι βάζουν ερωτηματικά για το πόσο ασφαλής είναι η εργασία στην εξόρυξη ορυκτών πόρων 
και αρκετοί συμπολίτες μας είναι σκεπτικοί στο ερώτημα αν τα μεταλλεία συμβαδίζουν με την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Σήμερα όλοι μαζί θα γνωρίσουμε διάφορες πτυχές της εξορυκτικής δραστηριότητας από την 
ιστορική πορεία της αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών και της αναγκαιότητάς τους στην 
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καθημερινή ζωή, πώς επιτυγχάνεται στη πράξη η βιώσιμη ανάπτυξη, πώς εξασφαλίζεται η βιώσιμη 
διαχείριση του περιβάλλοντος με τις μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης καθώς και πώς θα είναι η 
λειτουργία των μεταλλείων στο μέλλον. Έτσι θα γίνει κατανοητό ότι η αξιοποίηση των ορυκτών είναι 
μία αναγκαιότητα και ότι αυτά συνδέονται με την καθημερινότητά μας, τολμώ να πω ότι βρίσκονται 
παντού γύρω μας και όπως είδατε ή θα δείτε στην έκθεση είναι και μέσα μας.   

Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη  με την κοινωνία και το περιβάλλον 
ακολουθώντας δε και αξιοποιώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας (αυτοματοποίηση, ρομποτική κτλ.) 
θα γίνει πιο αποτελεσματική  και θα προστατεύει τον ανθρώπινο παράγοντα καθώς και το 
περιβάλλον κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Στόχος μας είναι να σας δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τους ορυκτούς πόρους 
της χώρας μας που στηρίζουν μία δραστηριότητα που είναι περίπου το 3% του ΑΕΠ της χώρας και 
απασχολεί σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού κυρίως στην Ελληνική περιφέρεια». 

Ο Προέδρος του Α.Μ.Φ.Ι.Θ. κ. Σπυρίδων Παυλίδης, τόνισε ιδιαίτερα την παρουσία της Α.Ε. του 
Προέδρου της Δημοκρατίας στα εγκαίνια της Έκθεσης, ως συμβολικής αλλά και ουσιαστικής 
πράξης, για την  προσπάθεια που επιχειρεί το ΑΠΘ για τη Διάχυση της επιστημονικής γνώσης στη 
κοινωνία, με τη δημιουργία αυτού του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο κτίριο που παραχώρησε 
πρόσφατα ο Δήμος Θεσσαλονίκης επί Δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη. «Η έκθεση  που εγκαινιάζεται 
σήμερα, απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό της πόλης, ιδιαίτερα τους μαθητές της Βόρειας Ελλάδας 
καθώς και τους επισκέπτες της πόλης, που προσέρχονται αθρόα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η 
συνδιοργάνωση αυτή με το ΣΜΕ και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή ανοίγει νέους 
ορίζοντες συνεργασίας και με άλλα ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας» επεσήμανε ο κ. Παυλίδης». 

Ο Υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου προσκάλεσε στο βήμα τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραλάβει το δώρο που του απένειμαν ο Πρόεδρος του ΑΜΦΙΘ, 
κ. Παυλίδης και ο Πρόεδρος του ΣΜΕ, κ. Κεφάλας. 
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  κ. Προκόπης Παυλόπουλος στην ομιλία του στα εγκαίνια της 
Έκθεσης «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ» που διοργανώνουν το 
Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας και το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) τόνισε ότι  «Μόνον όταν ο 
Άνθρωπος χρησιμοποιεί τα ορυκτά υπό όρους σεβασμού και προστασίας του Περιβάλλοντος, 
ώστε να διασφαλίζεται η, υπαρξιακής σημασίας γι’ αυτόν, οικολογική ισορροπία, είναι δυνατόν, 
υπό όρους βιωσιμότητας, τα ορυκτά να του χρησιμεύσουν στο πεδίο της επιβίωσής τους και της 
πολιτισμικής του δημιουργίας». 
 
Η Α.Ε. υπογράμμισε επίσης ότι παρευρίσκεται με ιδιαίτερη χαρά  στην τελετή εγκαινίων της Έκθεσης 
του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με θέμα «Τα ορυκτά και ο Άνθρωπος», την οποία 
συνδιοργανώνουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. 

Μεταξύ άλλων ανέφερε: 

«Η πολυπρισματική αυτή Έκθεση, μέσ’ από την μοναδική της πρωτοτυπία, μας εισάγει στον κόσμο 
των ορυκτών αφενός ως στοιχείων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Φυσικού 
Περιβάλλοντος, δοθέντος ότι είναι μέρος της ιδιοσυστασίας αλλά και της ισορροπίας του Πλανήτη 
μας.  Και, αφετέρου, ως στοιχείων, τα οποία θέτει ο Άνθρωπος στην υπηρεσία τόσο της 
καθημερινής του επιβίωσης και δημιουργίας όσο και της πολιτισμικής του έκφρασης, μέσω της 
Τέχνης. Αυτό, άλλωστε, σηματοδοτεί εμβληματικώς και το δίπτυχο της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο 
Άνθρωπος» και «Τα Ορυκτά και η Τέχνη». 

 

 

Όμως, αυτό ακριβώς το εκθεσιακό δίπτυχο μας διδάσκει, με υποδειγματικό τρόπο, και το πώς ο 
Άνθρωπος πρέπει να συμπεριφέρεται όταν χρησιμοποιεί τα ορυκτά είτε για την επιβίωσή του και τη 
δημιουργία του είτε για την πολιτισμική του έμπνευση και παραγωγή. Το δίδαγμα αυτό μπορεί, όπως 
πιστεύω, να συμπυκνωθεί στην ακόλουθη πρόταση:  Μόνον όταν ο Άνθρωπος χρησιμοποιεί τα 
ορυκτά υπό όρους σεβασμού και προστασίας του Περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η, 
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υπαρξιακής σημασίας γι’ αυτόν, οικολογική ισορροπία, είναι δυνατόν, υπό όρους βιωσιμότητας, 
τα ορυκτά να του χρησιμεύσουν στο πεδίο της επιβίωσής τους και της πολιτισμικής του δημιουργίας. 
Με τις σκέψεις αυτές συγχαίρω το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Αριστοτέλειο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Σύνδεσμο 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων για την συνδιοργάνωση της Έκθεσης, την οποία εγκαινιάζουμε, 
ευχόμενος η πρωτοβουλία τους ν’ αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλους μιμητές, σε ό,τι αφορά 
την ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στον Άνθρωπο, τα ορυκτά και την Τέχνη». 

Μετά την απονομή της τιμητικής πλακέτας, ακολούθησε η ξενάγηση του κ. Παυλόπουλου από τον 
Πρόεδρο του ΑΜΦΙΘ, κ. Παυλίδη και στις δύο ενότητες της έκθεσης. Την περιήγηση στην 
εντυπωσιακή συλλογή ορυκτών καθώς και κοσμημάτων ακολούθησε η δεξίωση στον υπαίθριο 
χώρο του ΑΜΦΙΘ. 

Εκτός από τον ΠτΔ, τα  εγκαίνια της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στο Αριστοτέλειο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες της 
Θεσσαλονίκης, μέλη της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  πολιτικοί, 
ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και πολλοί άλλοι. 

Όλοι οι καλεσμένοι αναφέρθηκαν με θετικά σχόλια στον τρόπο παρουσίασης των ορυκτών και τη 
σχέση τους με τον άνθρωπο, στην άρτια εμφάνιση της έκθεσης και τα εντυπωσιακά εκθέματα του 
ΑΜΦΙΘ.  

Σε όλους άφησαν θετικές εντυπώσεις το στήσιμο και το επίπεδο της έκθεσης, τα αξιόλογα εκθέματα, 
η υπέροχη συλλογή ορυκτών και ο τρόπος ξενάγησης σε αυτά. 

 

 

               

Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του ΑΠΘ και του ΣΜΕ, ο οποίος έχει και την οργανωτική φροντίδα της 
Έκθεσης. Έχει ως σκοπό να φέρει τo ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα τους μαθητές όλων των βαθμίδων, 
κοντά στη χρησιμότητα των ορυκτών στην καθημερινή ζωή και τη διαχρονική αναγκαιότητά τους 
στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού.  

Η έκθεση πραγματοποιείται με την οικονομική συνδρομή εταιρειών μελών του ΣΜΕ Βόρειας Ελλάδας. 
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Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Τ Ο Υ  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  S T A R T U P  F O R U M  2 0 1 9 -
E N T R E P R E N E U R S H I P  W O R K S H O P  " O P P O R T U N I T I E S  T O  I N N O V A T E  
W I T H I N  T H E  R A W  M A T E R I A L S  M A R K E T "  

To Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδος για τις ΟΠΥ –EIT για τις Πρώτες Ύλες, συμμετείχε με επιτροπή 
ομιλητών (πανελ) σε ανοιχτή συζήτηση επί του θέματος «Innovation, Education, Entrepreneurship. 
Strengthening the raw materials and environment sector by educating the lifecycle of innovators” 
στο Green Tech Symposium . 

Αυτή η ανοιχτή συζήτηση έλαβε χώρα στις 23/10/2019 στην Τεχνόπολη ως παράλληλη δράση του 
Συνεδρίου Καινοτομίας Startup Forum Athens 2019.  

Ως εκπρόσωπος του ΣΜΕ στο worshop αυτό, μετείχε ο κ. Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Β’ 
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΜΕ, ο οποίος ανέδειξε τις επιχειρηματικές τάσεις στον τομέα ορυκτών πρώτων 
υλών, οι οποίες δύνανται να αξιοποιηθούν ως ευκαιρίες από εν δυνάμει ή νέους επιχειρηματίες και 
καλές πρακτικές από εταιρείες και καλές πρακτικές από εταιρείες του κλάδου που σχετίζονται με την 
ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 

 

Επισυνάπτεται η σχετική παρουσίαση: 

 

 

STARTUP FORUM 
YAZITZOGLOU (002).p 

 

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  « Υ O U N G  R A W  M A T E R I A L S » , 1 7 - 1 8  
O Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  Σ Τ Ο  Λ Α Υ Ρ Ι Ο   

  Το Εκπαιδευτικό αυτό Εργαστήριο έλαβε χώρα στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, με 
το συντονισμό της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ, η οποία έχει αναλάβει 
τη λειτουργία του Περιφερειακού Κέντρου Ελλάδος (RCG HUB), ως μέλος της κοινότητας του EIT Raw 
Materials. 

Η δράση αυτή, η οποία απευθύνεται σε νέους αποφοίτους Σχολών συναφών με τον τομέα των 
Ορυκτών Πρώτων υλών, πλαισιώθηκε από ομιλητές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής κοινότητας που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα Πρώτων Υλών, καθώς και από εμπειρογνώμονες στο πεδίο 
ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ενεργή συμμετοχή της εγχώριας 
βιομηχανίας και την προβολή καλών πρακτικών.  

Στο workshop αυτό συμμετείχε και ο ΣΜΕ με την εισήγηση του Γεν. Διευθυντή της κ. Καβαλόπουλου 
ο οποίος πραγματοποίησε εισήγηση για την επιχειρηματικότητα των νέων σήμερα και ειδικότερα 
στον τομέα πρώτων υλών . 

 

Παρακάτω επισυνάπτεται η αναλυτική παρουσίαση του: 
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“Young Entrepreneurship in the Raw Materials Industry”

Christos Kavalopoulos, general director of Greek Mining Enterprises Association

 

 

 

 

 

Γ .  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η   
 

Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Ω Ν  Υ Γ Ρ Ω Ν  Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν  Σ Τ Α  
Υ Π Ο Γ Ε Ι Α  

Με τη συνδρομή του ΣΕΒ, ζητήσαμε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και 
Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Α. Σκυλλάκο να συγκλιθεί σύσκεψη 
στο Υπουργείο, παρουσία των εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, 
του ΣΜΕ και του ΣΕΒ, με αντικείμενο να ξεπεραστούν τα εμπόδια από πλευράς Πυροσβεστικού 
Σώματος για την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων στα υπόγεια.  

Πριν τη συνάντηση σε συνεργασία με το ΣΕΒ, εστάλη επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών με την 
οποία εκθέτει το πρόβλημα. . Συγκεκριμένα επικεντρωθήκαμε στο πρόβλημα τροφοδοσίας με 
καύσιμα των βαρέων μηχανημάτων των υπόγειων μεταλλείων, όπου χωρίς την εγκατάσταση 
δεξαμενής εντός των υπογείων (άρνηση αδειοδότησης από Πυροσβεστική) ή τροφοδοσία 
καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική (διανύοντας μεγάλες αποστάσεις με χαμηλή ταχύτητα 
προξενώντας σημαντικές απώλειες παραγωγικού χρόνου). 

Τονίσαμε ότι αντίστοιχο πρόβλημα δεν εντοπίζεται σε κανένα μεγάλο ορυχείο του κόσμου όπου η 
εγκατάσταση σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων των μηχανημάτων είναι εντός των υπογείων 
έργων και αποτελεί βέλτιστη συνήθη πρακτική . 

Από πλευράς της νομικής υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, επισημάνθηκε ότι η έκδοση των 
πολύπλοκων πυροσβεστικών διατάξεων για τα υπόγεια έργα, μπορεί να γίνει μόνο με στενή 
συνεργασία του  Υπουργείου, της Πυροσβεστικής και των ενδιαφερόμενων φορέων.  
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Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, συζητήθηκε κάτω από ποιες διευκρινιστικές 
διατάξεις μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα της αδειοδότησης.  

Η πυροσβεστική δεσμεύτηκε να στείλει σχετικές απόψεις –προτάσεις, προκειμένου να μελετηθούν. 

Μετά από ανταλλαγή εγγράφως απόψεων, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες συμπληρώσεις της ΥΑ 
37776/2645/2645/2017 (Β’ 1882) και άλλων εξειδικευμένων πυροσβεστικών διατάξεων, προκειμένου 
να υπάρχει δυνατότητα αδειοδότησης ιδιωτικών πρατηρίων εντός υπόγειων έργων.  

 

Ε Π Ι Β Ο Λ Η  Τ Ε Λ Ο Υ Σ  Υ Π Ε Ρ  Τ Η Σ  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Α Ρ Χ Η Σ  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν  
( Ρ Α Λ )  

Η Ομάδα Εργασίας του ΣΕΒ «Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» στην οποία μετέχει και ο ΣΜΕ, 
ασχολήθηκε με την επιβολή τέλους υπερ (ΡΑΛ) που αφορά μεγάλο μέλος επιχειρήσεων του ΣΕΒ 
αλλά και του ΣΜΕ.  
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Για την ιστορία του πράγματος αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα τέλος με το οποίο με με βάση την 
προ ισχύουσα διάταξη του άρθρου 124 του ν. 4389/2016, προορίζονταν να επιβάλλεται προς  τους 
Οργανισμούς Λιμένων, τα Λιμενικά Ταμεία, καθώς και ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης λιμένων. 
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, για το τέλος υπέρ ΡΑΛ εφαρμόζονταν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
340/2014 (Β΄ 924) ΚΥΑ, στην οποία αναφέρονταν ρητώς ότι το τέλος επιβάλλεται προς τους 
Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. και τα Λιμενικά Ταμεία (ως ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες 
δημοσίου συμφέροντος που τους παρέχει η ΡΑΛ). 

Τον Δεκέμβριο του 2018 ωστόσο, εκδόθηκε η ΚΥΑ  1000/93971/2018 (ΦΕΚ 5840/Β/27.12.2018)  (κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 124) στην οποία ορίζεται ότι στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων που 
καταβάλουν το τέλος υπέρ ΡΑΛ, περιλαμβάνονται και όσες επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητα 
διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ή λειτουργίας ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων και εν συνεχεία τον 
Φεβρουάριο του 2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 124 του ν. 4389/2016, διευρύνοντας επίσης το πεδίο 
εφαρμογής των οντοτήτων που καταβάλουν το συγκεκριμένο τέλος. 

 

Τα βασικότερα ζητήματα που ανακύπτουν επί του θέματος της ΡΑΛ είναι:  

1ον Πεδίο Εφαρμογής   

Στον ν.4389/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 124, αναφέρεται ότι το τέλος προορίζεται και για τους 
φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων κατά την έννοια της ΚΥΑ 8111/41/2009-ΦΕΚ 
412/Β/2009, ωστόσο στην εν λόγω ΚΥΑ ορίζεται ο "φορέας διαχείρισης λιμένων" συνεπώς σε πρώτο 
βαθμό εντοπίζεται μία ασάφεια μεταξύ των διατάξεων του Νόμου των διατάξεων της  ΚΥΑ 
8111/41/2009 (σύμφωνα με την οποία ο ΦΔ είναι οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους λιμένες 
της περιοχής αρμοδιότητας του π.χ. Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, Νομαρχιακά 
Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις που διαθέτουν 
ιδιωτικές παράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία στα οποία εφαρμόζεται η 
απόφαση αυτή).  Το πρόβλημα επιτείνεται στην ΚΥΑ  1000/93971/2018 (ΦΕΚ 5840/Β/27.12.2018) 
καθώς κατά την αντιπαραβολή των άρθρων 1 και 3 περιπλέκεται το πεδίο εφαρμογής. 

 

 

2ον Τρόπος υπολογισμός του τέλους 
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Ασάφεια ως προς την μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 124, 
το ύψος του τέλους που θα καταβάλλεται  από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν 
είναι ευχερής η αποτίμηση των ετήσιων μεικτών εσόδων από τη λιμενική δραστηριότητα, μπορεί να 
υπολογίζεται αναλογικά, με βάση υπολογισμού άλλο μέγεθος, αντίστοιχο προς το 0,2% των ετήσιων 
μεικτών εσόδων εμπορικού λιμένα από παροχή λιμενικών υπηρεσιών, όπως ο αριθμός και η 
χωρητικότητα σε Κ.Ο.Χ. πλοίων που καταπλέουν σε αυτά σε ετήσια βάση, με χρήση κατάλληλου 
συντελεστή.  

Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ και του ΣΜΕ θεωρούν άδικο να επιβάλλεται με οριζόντιο τρόπο σε όλες 
ανεξαιρέτως τις ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις. Το θεωρούν καταχρηστικό, καθώς πρόσφατη 
διεύρυνση στο πεδίο εφαρμογής, δεν τεκμαίρεται επαρκώς.  

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά βιομηχανικούς, μεταλλευτικούς, 
λατομικούς και συναφείς σκοπούς του φορέα που έχει αναλάβει τη διοίκηση/διαχείριση, δεν 
λειτουργούν σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικά ή/και με ίσους όρους προς άλλους λιμένες, ενώ 
το ιδιαιτέρως αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που τις διέπει, δεν αφήνει περιθώρια διασταλτικών 
ερμηνειών ως προς την αποκλειστική εξυπηρέτηση και τον ειδικότερο ρόλο και σκοπό που επιτελούν 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο να υπάρξει σχετικός διαχωρισμός για τις εν 
λόγω λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν σε ένα εντελώς διακριτό και πολύ 
συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση της ιδίας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας/παραγωγικής διαδικασίας,  και ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση 
δεν συνάδει με το πλαίσιο λειτουργίας, το εύρος των δυνατοτήτων και των δραστηριοτήτων αλλά 
και των απαιτήσεων που απορρέουν λχ από ένα Λιμενικό Ταμείο ή/και ένα τερματικό που ασκεί 
εμπορική δραστηριότητα, περιπτώσεις δηλαδή για τις οποίες διαχρονικά επιβάλλονταν το εν λόγω 
τέλος της ΡΑΛ, και για τις οποίες η ίδια η Αρχή, αφιερώνει, όπως είναι λογικό, σημαντικό μέρος των 
εργασιών της.  

 

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματικός φορέας μιας λιμενικής εγκατάστασης ιδιωτικής χρήσης, 
καταβάλλει για τη χρήση κι εκμετάλλευση του παραχωρημένου χώρου/εγκατάστασης ένα διόλου 
ευκαταφρόνητο ετήσιο αντάλλαγμα και χαρτόσημο προς το Δημόσιο. Περαιτέρω ο φορέας έχει την 
υποχρέωση ο ίδιος να επισκευάζει και συντηρεί το λιμενικό χώρο και τις υποδομές, χωρίς να 
απολαμβάνει κάποια πρόσθετη παροχή από το Δημόσιο. Ακόμη, ο φορέας με δικά του μέσα 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία σχέδια 
ήτοι σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης 
στη θάλασσα, ενώ μεταξύ άλλων εφαρμόζει τον κώδικα ISPS κλπ., καθώς προσεγγίζουν πλοία στο 
λιμάνι για εκφόρτωση πρώτων υλών κι εξαγωγή προϊόντων. Επίσης, η επιχειρηματική 
δραστηριότητα, επωμίζεται το κόστος απασχόλησης προσωπικού αλλά και της συντήρησης- 
επισκευής  του λοιπού λιμενικού εξοπλισμού. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω δεν γίνεται κατανοητός ο ειδικότερος ρόλος και οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
της ΡΑΛ προς τις λιμενικές εγκαταστάσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες αιτιολογούν την 
υφιστάμενη οριζόντια επιβολή ενός τέλους, το οποίο να σημειωθεί ότι τις εντάσσει στο ίδιο 
καθεστώς με λοιπούς φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης  λιμένων, οι οποίοι λειτουργούν με βάση 
εντελώς διαφορετικούς κανόνες λειτουργίας και όρους ανταγωνισμού.  
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Τέλος, δεν  γίνεται κατανοητό σε ποια έσοδα από λιμενικές υπηρεσίες θα υπολογίζεται το εν λόγω 
τέλος, καθώς η κείμενη νομοθεσία αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο1, γεγονός που πλήττει τους επίσης 
τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και της αναλογικότητας.  

Ο ΣΕΒ θα αναλάβει άμεση πρωτοβουλία να έλθει σε επαφή με το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να ξεκινήσει διάλογος για την τροποποίηση του υφιστάμενου 
κανονιστικού πλαισίου επιβολής τέλους υπερ (ΡΑΛ), με σκοπό την επίλυση του προβλήματος με τις 
ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και την αντιμετώπιση της ανασφάλειας δικαίου και την οικονομική 
αβεβαιότητα για τις επηρεαζόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

 

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν  Σ Μ Ε  Σ Τ Ο  Ν .  4 5 1 2 / 2 0 1 8  Κ Α Ι  Τ Ω Ν  
Σ Υ Ν Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  – Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν  Α Υ Τ Ο Υ  Υ Α  Κ Α Ι  Κ Υ Α  

 

Μετά από συνεργασία με τις εταιρείες μέλη, ο ΣΜΕ επεξεργάστηκε τις παρακάτω προτάσεις 
τροποποιήσεων-αλλαγών στο Ν. 4512/2018.  

Συγκεκριμένα κατ’ άρθρο: 

1. Άρθρο 44 παράγ. 5 τέταρτο εδάφιο 

Προσθήκη: 

«Στην περίπτωση που μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης, τα οφειλόμενα 
μισθώματα εισπράττονταν από τον μη κύριο-εκμισθωτή, το Δημόσιο δύναται να αναζητήσει τα 
τυχόν καταβληθέντα μισθώματα απευθείας από τον εκμισθωτή της έκτασης. 

Σε περίπτωση τελεσιδικίας υπέρ του Δημοσίου, ο μισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης 
του Δημοσίου για το διάστημα πριν τη δικαστική προσφυγή». 

 

Αιτιολόγηση: 

 

Η προσθήκη αυτή, πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσει τη σημερινή κατάσταση όπου ο φορέας 
εξόρυξης μέχρι την τελεσιδικία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αναγκάζεται να πληρώνει και το 
δημόσιο και τον ιδιώτη. 

 

2. Άρθρο 44 παράγ. 8 πρώτο εδάφιο  

Τροποποίηση  

"Η διαχείριση των λατομικών χώρων, των οποίων κάποιος από τους εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες 
(συμπεριλαμβανομένου  και του Δημοσίου) κατέχει ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, ασκείται από 
τον συνιδιοκτήτη αυτόν, ο οποίος καθορίζει το μίσθωμα και αποδίδει στους λοιπούς συνιδιοκτήτες 
το μερίδιο των μισθωμάτων που τους αναλογεί κατά το επί τοις εκατό ποσοστό ενός εκάστου εξ 
αυτών." 

                                                 
1  Μπορεί να υπολογίζεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επί των εσόδων του φορέα από χρεώσεις / τέλη ελλιμενισμού, 
φορτοεκφόρτωσης, καβοδέτησης, ρυμουλκικές υπηρεσίες, τυχόν υπηρεσίες πλοήγησης, πετρέλευση, υδροδότηση, εφοδιασμό και 
άλλες λοιπές υπηρεσίες. 
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3. Άρθρο 45 παράγ. 4 ββ δεύτερο εδάφιο  

 

Προτεινόμενη προσθήκη: 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα των λατομείων αδρανών.  

4. Άρθρο 45 παράγ. 5 

 

Αντικατάσταση: 

«Τα αναλογικά μισθώματα προσδιορίζονται με βάση το δάπεδο του λατομείου (επί δαπέδου 
εξορυγμένο προϊόν). Ως «δάπεδο» ορίζονται οι χώροι αποκομιδής των υλικών από τις βαθμίδες και 
τις πλατείες του λατομείου που βρίσκονται εντός του χώρου της εκσκαφής»  

 

Προτεινόμενη προσθήκη: 

«Εντός 30 ημερών από την έκδοση του παρόντος, εκδίδεται η ΥΑ που προβλέπει το άρθρο 53 του 
4512/2018, περί καθορισμού της τιμής πώλησης θραυστού υλικού στο δάπεδο του λατομείου» 

5. Άρθρο 45 παράγ. 9 

Προτεινόμενη προσθήκη: 

«Σε λατομεία αδρανών υλικών επιτρέπεται η υπομίσθωση τμήματος του λατομικού χώρου στο οποίο 
τμήμα δεν θα διενεργείται πρωτογενής παραγωγή για όσο  χρόνο διαρκεί η υπομίσθωση  και θα 
μισθώνεται  μόνο για την περαιτέρω αξιοποίηση των παραγομένων προϊόντων του λατομείου. 
Ενδεικτικές χρήσεις είναι οι εγκαταστάσεις  θραύσης διαλογής και πλύσης ,  παραγωγής 
κονιαμάτων, σκυροδεμάτων, ασφαλτομιγμάτων, ασβέστου και λοιπές κατεργασίες . Η αδειοδότηση 
των εν λόγω μονάδων θα γίνεται από τον εκμισθωτή ξεχωριστά. Οι μισθώσεις αυτές θα 
κοινοποιούνται  μετά την κατάρτιση τους στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής 
Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και θεωρούνται έγκυρες μόνο με σύναψη συμβολαιογραφικού εγγράφου . Το τίμημα της μίσθωσης  
δεν δύναται να υπερβαίνει του  πάγιου μισθώματος (σε ευρώ ανά στρέμμα) όπως ορίζεται στην 
σύμβαση μίσθωσης» 

 

 

 

6. Άρθρο 48 παράγ. 8 

Αντικατάσταση: 

 

«Σε περίπτωση απώλειας της δασικής βλάστησης λατομικών περιοχών ή λατομείων του άρθρου 52 
§2, εδ. α, β και γ, που έχουν καθορισθεί μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις, λόγω πυρκαγιάς, 
παράνομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας, που επισυνέβη μετά την έκδοση απόφασης καθορισμού 
τους, ή, την έκδοση απόφασης, περί συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 52 §2 ή ενός 
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εκάστου των εδαφίων α, β και γ, ο καθορισμός της λατομικής περιοχής και η εκμετάλλευση του 
λατομείου, καθώς και η λειτουργία των λατομείων του άρθρου 52 §2 εδ. α, β και γ δεν θίγονται από 
την κήρυξη της αναδάσωσης ή εξαιρούνται από αυτήν. Αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, 
πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδικής αποζημίωσης, που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος λατομικών περιοχών, ή λατομείων του άρθρου 52 §2 εδ. α, β και γ, του 
προηγουμένου εδαφίου, ανακαλούνται υποχρεωτικά, με πράξη του αρμοδίου οργάνου». 

 

Αιτιολόγηση: 

Στην § 8 του άρθρου 48 του Ν. 4512/2018, προβλέπεται, ότι, από τη στιγμή που έχει χωροθετηθεί 
λατομική περιοχή, δεν κηρύσσεται αναδασωτέα, σε περίπτωση μεταγενέστερης πυρκαγιάς ή 
παράνομης υλοτομίας, αφού αλλιώς, ανατρέπεται η απόφαση καθορισμού που είναι και πράξη 
προϋφιστάμενης χωροθέτησης.   

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο όμως, δεν  θα πρέπει να ανατρέπονται και τα αποτελέσματα των  πράξεων 
που πιστοποιούν την συνδρομή των προϋποθέσεων λειτουργίας των λατομείων των περιπτώσεων  
του άρθρου 52 §2: α), (σε Περιφερειακές ενότητες ή νήσους που δεν είναι δυνατός ο καθορισμός 
λατομικής περιοχής), β) (όταν περικλείουν πετρώματα κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και ιδίως για 
την παραγωγή αντιολισθηρών υλικών, αποκλειστικά μαρμαρόσκονης και μαρμαροψηφίδας, ή για 
την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας) και γ) (για τις ανάγκες 
δημοσίων, εθνικών ή περιφερειακών έργων). 

Ως εκ τούτου η ρύθμιση πρέπει να επεκταθεί και στα λατομεία της κατηγορίας αυτής. 

 

7. Άρθρο 48 μετά το τέλος της παραγράφου 9 

 

Προτεινόμενη προσθήκη: 

Επέκταση λατομικού χώρου δύναται να πραγματοποιηθεί έως 20% της αρχικής μισθωμένης 
έκτασης για μια και μόνο φορά και πραγματοποιείται προς όφελος του  αιτούντος ο οποίος έχει ήδη 
μισθώσει ένα λατομικό χώρο . Εάν απαιτείται διαφοροποίηση των ορίων της λατομικής περιοχής 
θα πραγματοποιείται με την ίδια αίτηση . Η  διάρκεια της μίσθωσης των λατομείων αυτών  δεν μπορεί 
να υπερβαίνει αυτήν του υφιστάμενου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου. 

 

Αιτιολόγηση 

Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4512 που παραθέτουμε: 
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προβλέπεται διενέργεια δημοπρασίας. Αυτό αδικεί κατάφορα τον φορέα που ζητά την επέκταση του 
λατομικού χώρου.  

 

8. Άρθρο 52 παράγ. 2 β’ 

Προτεινόμενη προσθήκη: 

Λατομεία αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων τσιμέντο-βιομηχανίας που έχουν σε ισχύ το δικαίωμα 
έρευνας και εκμετάλλευσης, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ανασταλεί η λειτουργία της 
αντίστοιχης βιομηχανικής δραστηριότητας με την οποία ήταν συνδεδεμένα και εφόσον υπάρχουν 
υπολειπόμενα αποθέματα και έχει τροφοδοτήσει την αντίστοιχη βιομηχανική δραστηριότητα πλέον 
των 20 ετών, να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι τη συμπλήρωση της 70ετίας. Αυτό υπό την 
προϋπόθεση υποβολής αιτήματος του φορέα εκμετάλλευσης και ότι θα συνεχίσει να τροφοδοτεί 
εγκαταστάσεις παραγωγής του φορέα της βιομηχανικής δραστηριότητας ή συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις με αυτόν, στην ίδια ή σε όμορη περιφερειακή ενότητα (νομός). 

9. Άρθρο  52 παράγ. 2γ’  

Αντικατάσταση: 

«Για την εκτέλεση δημόσιων, εθνικών ή περιφερειακών έργων, που χαρακτηρίζονται ως εθνικής 
σημασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή, εφόσον οι 
ποσοτικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής εντός 
καθορισμένων λατομικών περιοχών. Για την ίδρυση λατομείου των περιπτώσεων α, β και γ ισχύουν 
οι περιορισμοί και απαγορεύσεις του άρθρου 85 του ΚΜΛΕ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 49 και της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του παρόντος νόμου».  

 

Αιτιολόγηση: 

Με το σημερινό καθεστώς, τα νομίμως λειτουργούντα λατομεία που βρίσκονται πλησίον δημόσιων 
κατασκευαστικών έργων, δεν ωφελούνται καθόλου.  

 

10. Άρθρο 55 παράγ. 2 πρώτο εδάφιο  

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και μόνον για λατομεία που βρίσκονται εκτός λατομικών περιοχών, 
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου χρονικής ισχύος από τον ενδιαφερόμενο 
στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 

 

Αιτιολόγηση: 

Η διάταξη αυτή πρέπει να ισχύσει γιατί όταν δημοπρατούνταν οι λατομικές περιοχές, η διάταξη περί 
εγγυητικών αποκατάστασης δεν υπήρχε και φυσικά δεν λήφθηκε υπόψη στην προσφορά τιμών 
κατά τη δημοπρασία. Είναι ως να λειτουργεί ο νόμος αναδρομικά.  

 

11. Άρθρο 55 παράγ. 5 πρώτο εδάφιο 

Προτεινόμενη προσθήκη: 
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«Οι ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες αποφαίνονται για την αποδοχή της αποκατάστασης εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την αποβολή του αιτήματος του ενδιαφερόμενου. Η μη 
παραλαβή της αποκατασταθείσας έκτασης αιτιολογείται πλήρως με συγκεκριμένη Έκθεση.  

Μετά την έκδοση του παρόντος, εκδίδεται ΥΑ που θα καθορίζει το πλαίσιο παράδοσης-παραλαβής 
των αποκατεστημένων πρώην δασικών εκτάσεων» 

 

Αιτιολόγηση: 

Πρέπει να τεθεί χρονικό όριο για την αποδοχή ή μη της αποκατάστασης από τις δασικές υπηρεσίες, 
μετά το αίτημα του ενδιαφερόμενου. Σήμερα όλη αυτή η διαδικασία λειτουργεί ανεξέλεγκτα και εν 
πολλοίς, αυθαίρετα.  

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αποδοχή της αποκατάστασης αλλά η παράδοση-παραλαβή της 
νέας δασωμένης έκτασης. Κατά τους Δασικούς, υπάρχει νομικό κενό, για παράδοση παραλαβή 
αυτών των αποκατεστημένων εκτάσεων. Πρέπει  να βγει ΥΑ που θα αναφέρεται ειδικά στο θέμα 
αυτό και θα το ξεκαθαρίζει πλήρως. 

 

12. Άρθρο 57 παράγ. 2 

Τροποποίηση: 

«Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2  η πρόταση " Οι απαλλοτριώσεις των ανωτέρω 
παραγράφων γίνονται με αίτηση και με δαπάνες του εκμεταλλευτή του λατομείου και υπέρ του 
ιδιοκτήτη του  λατομείου" προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως :  " Οι απαλλοτριώσεις των 
ανωτέρω παραγράφων γίνονται με αίτηση και με δαπάνες του εκμεταλλευτή του λατομείου και υπέρ 
αυτού»  

 

13. Άρθρο 57 παράγ. 5 

«Εάν πρόκειται για δημόσιες δασικές εκτάσεις η αποζημίωση για την χρήση της έκτασης καθορίζεται 
ίση με το αντάλλαγμα χρήσης, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 165384/405/30-1-2012 και δεν απαιτείται η 
προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου του λατομείου. Στις  περιπτώσεις  των εκτάσεων, 
για τις οποίες το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος 
Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος αποφαίνεται θετικά σχετικά με την 
σκοπιμότητα της απαλλοτρίωσης και είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση της εκμετάλλευσης των 
λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας λατομικών ορυκτών, οι οποίες  βρίσκονται  μέσα σε δάση ή 
δασικές εκτάσεις και έχουν απωλέσει , λόγω πυρκαγιάς, παράνομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας την 
δασική βλάστηση, η παραχώρηση κατά χρήση δεν θίγεται  από την κήρυξη της αναδάσωσης. 
Αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, διοικητικές ποινές 
προστίμων ή ειδικής αποζημίωσης που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκτάσεων  του προηγούμενου 
εδαφίου ανακαλούνται υποχρεωτικά με πράξη του αρμοδίου οργάνου. Εκκρεμείς αιτήσεις δύναται  
να εξεταστούν είτε με το προηγούμενο είτε με το νέο καθεστώς».  

 

14. Άρθρο 59 παράγ. 3 το εδάφιο που έπεται του Πίνακα 3  

Τροποποίηση: 

«Ο αριθμός εργαζομένων περιλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στο 
εργοτάξιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ακόμη και με υπεργολαβία. Ως εργοτάξιο νοείται το 
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συγκεκριμένο τοπικό σημείο στο οποίο εκτελούνται εργασίες και αποτελεί   υποσύνολο του Έργου 
όπως ορίζεται στον ΚΜΛΕ». 

 

Προτεινόμενη προσθήκη 

«Μετά από τριάντα μέρες από την έκδοση του παρόντος, εκδίδεται ΥΑ η οποία προσδιορίζει πώς 
κατανέμονται οι ποινικές ευθύνες μεταξύ του κύριου του έργου και των εργολάβων-υπεργολάβων 
του». 

Σχόλιο: 

Σήμερα όλη η ευθύνη βαραίνει τον κύριο του έργου, ανεξάρτητα αν έχει ευθύνη ή όχι για τις ενέργειες 
και τις αποφάσεις του αυτοδύναμου εργοδότου, εργολάβου-υπεργολάβου. Αυτό αντιβαίνει και τη 
λογική της ευρωπαϊκής στρατηγικής Υ&Α περί ευθύνης εργοδοτών, όπου κάθε εργοδότης έχει κατά 
νόμο ίδιες ευθύνες απέναντι στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.   

Πρέπει να ισχύσουν τα ίδια πρότυπα όπως στα κατασκευαστικά έργα. 

 

15. Άρθρο 59  

Προτεινόμενη προσθήκη: 

«Οι εντολές που δίνονται από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων και δεν αφορούν εξοπλισμό, θα πρέπει 
να έχουν δυνατότητα υλοποίησης από τις υπάρχουσες δομές ή υπηρεσίες της χώρας μας».  

 

Αιτιολόγηση: 

Πχ: ζητούνται πιστοποιήσεις που δεν λειτουργούν εντός της χώρας 

 

16. Άρθρο 62 παράγ. 2 α πρώτο εδάφιο 

Τροποποίηση: 

«Το τέλος υπέρ ΟΤΑ για λατομεία αδρανών, ορίζεται σε ποσοστό 4% στην τιμή πώλησης μη 
επεξεργασμένων προϊόντων στο δάπεδο του λατομείου». 

Αιτιολόγηση: 

Στην παρατεταμένη κατασκευαστική κρίση και την ένδεια που αυτή έφερε στα λατομεία αδρανών, 
εκτός παγίων και αναλογικών μισθωμάτων, εκτός του 1% επί κ.ε. μετά την 40ετία, εκτός του κόστους 
εγγυητικών επιστολών για αποκατάσταση, προστίθεται και το υπέρογκο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ 8% 
επί της τιμής πώλησης μη επεξεργασμένων προϊόντων». 

 

Θα μπορούσε να υπάρχει διάταξη η οποία να καθορίζει ότι η αύξηση του ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ, 
θα αποφασίζεται από τον υπουργό ΠΕΝ σε συνδυασμό με την εκτίμηση της πορείας του κλάδου.  

 

17. Άρθρο 62 παράγ. 2 α τέταρτο εδάφιο  

Πρόταση: 
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Προτείνουμε η καταβολή ειδικού τέλους από τους εκμεταλλευτές που παράγουν αδρανή υλικά, τα 
οποία εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκμετάλλευση των λατομείων βιομηχανικών 
ορυκτών και μαρμάρων, να υπολογίζεται μόνο με βάση την τιμή πώλησης του ακατέργαστου 
υλικού επί δαπέδου (10% με βάση την τιμή δαπέδου). 

 

18. Άρθρο 62 παράγ. 2γ 

Τροποποίηση 

«Στα βιομηχανικά ορυκτά το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ να ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας των 
ακατέργαστων λατομικών προϊόντων στο δάπεδο λατομείου». 

Αιτιολόγηση: 

Με ποσοστό Ειδικού Τέλους 2% υπερ ΟΤΑ, οι επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών επιβαρύνονται 
σημαντικά και χάνουν έδαφος έναντι του εντονότατου διεθνούς ανταγωνισμού. 

 

19. Άρθρο 62 παράγ. 3 (επιβολή «πράσινου τέλους» 1% επί του κύκλου εργασιών κ.ε. μετά τη 
40ετία) 

 

Τροποποίηση  

Να καταργηθεί 

 

Αιτιολόγηση: 

Τα τέλη που βαρύνουν τον λατομικό κλάδο θα πρέπει να σχετίζονται με το παραγωγικό μοντέλο και 
όχι με την διάρκεια ζωής ενός λατομείου/ ορυχείου. Η επιβολή τέλους για λειτουργία λατομείου 
πέραν των 40 ετών επιβάλλεται μόνο στον εξορυκτικό κλάδο και είναι πρωτοφανής, δεδομένου ότι 
η παράταση της ζωής ενός λατομείου έχει πρόσθετο κόστος και θετική επίδραση στο περιβάλλον 
διότι μειώνει την ανάγκη για την έναρξη νέων λατομείων». 

Η επιβολή «πράσινου τέλους» ως 1% επί του τζίρου, είναι υπέρογκο και αποτελεί ουσιαστικά νέου 
τύπου πρόσθετη φορολογία. 

 

20. Κεφάλαιο ΙΒ’ απλούστευσης πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης 
λατομείων 

− α. Άρθρο 59  

 

Τροποποίηση 

Αναφέρεται ότι απαιτείται έγκριση ερευνητικών εργασιών. 

Προτείνουμε οι ερευνητικές εργασίες να είναι μόνο με γνωστοποίηση.  

 

Αιτιολόγηση  
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Στην αντίστοιχη ΜΠΕ αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν στην 
πραγματοποίηση των ερευνητικών έργων και μάλιστα με ακρίβεια, ώστε να μπορούν οι διάφοροι 
φορείς να γνωμοδοτήσουν επ’ αυτών. Η έγκριση της ΜΠΕ, αρκεί για να προχωρήσει η οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε απόφαση διενέργειας ερευνητικών εργασιών (αφού έχουν κατατεθεί 
τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3), χωρίς προηγούμενα την έγκριση Τεχνικής Μελέτης. 
Θεωρούμε ότι η έγκριση αυτή, είναι περιττή και εκτός πνεύματος απλοποίησης αδειοδοτικών 
διαδικασιών.  

 

 

− β. Άρθρο 60-64 Α 

 

Γίνονται αναφορές για έγκριση Τεχνικής Μελέτης. Πρέπει να καταργηθεί και να γίνεται με 
γνωστοποίηση. Δεν έχει καμία σημασία η έγκριση Τ.Μ.  όταν έχει προηγηθεί η έγκριση ΜΠΕ που 
περιέχει όλα τα ουσιώδη σημεία της δραστηριότητας και όταν ρητώς αναφέρεται από τη Δημόσια 
Διοίκηση στην έγκριση Τ.Μ. ότι «οι υπολογισμοί και οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στην ΤΜ είναι 
ευθύνη των μελετητών και αυτών που ασκούν τη δραστηριότητα». 

 

− γ. Άρθρο 64 Α-65 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις όπως η χρήση κινητών μονάδων θραύσης –κοσκίνισης 
κτλ. που έχουν προβλεφθεί στη ΜΠΕ, καθώς και το ηλεκτρικό δίκτυο, οι βοηθητικοί ανεμιστήρες και 
τα αντλητικά συγκροτήματα , να αντιμετωπίζονται υπό καθεστώς γνωστοποίησης.  

Θα κατατίθενται ως ξεχωριστό παράρτημα της Τ.Μ.  και δεν θα εξαρτώνται από το οποιοδήποτε 
καθεστώς έγκρισης-γνωστοποίησης της Τ.Μ.  

Για τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται οικοδομικές κατασκευές, οι οποίες ούτως ή άλλως 
κατασκευάζονται μετά από αδειοδότηση με στοιχεία όπως υποβολή στατικής μελέτης κτλ. δεν πρέπει  
να απαιτείται άλλη επιπλέον έγκριση, πέραν της ΜΠΕ. 

 

21. Νέες προσθήκες στο Ν. 4512/2018 

− Μεταβατική διάταξη 

Στους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών εντός λατομικών περιοχών, των οποίων οι αιτήσεις 
παράτασης των μισθώσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.1428/1984 (ΦΕΚ 43Α΄), 
ακυρώθηκαν ή οι μισθώσεις λύθηκαν με πράξη της διοίκησης, κατά το τελευταίο έτος πριν από την 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, παρέχεται νέα αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος για την υποβολή νέας αίτησης παράτασης της μίσθωσης στο 
αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο και εξέταση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου. 

 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχει θέμα λειτουργούντων λατομείων που εξέπεσαν λόγω εφαρμογής της γνωμοδότησης 
76/2017 του ΝΣΚ που εξέπεσαν των μισθώσεων λόγω ακολουθούμενης πρακτικής και από την 
Δημόσια Διοίκηση και ζητάμε να υπάρξει ρύθμιση στο Λατομικό Νομοσχέδιο ώστε να συνεχίσουν 
κανονικά τη λειτουργία τους εφόσον πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. 
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Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται το δικαίωμα στις περιπτώσεις λατομείων αδρανών υλικών, που 
λειτουργούν εντός λατομικών περιοχών και οι αιτήσεις παράτασης των μισθώσεων απορρίφθηκαν 
και οι σχετικές μισθωτήριες συμβάσεις λύθηκαν, λόγω του ότι η εξέταση των σχετικών αιτημάτων 
καθυστέρησε πέραν του χρόνου ισχύος των προηγουμένων μισθώσεων, να υποβάλουν εκ νέου 
αίτημα παράτασης των μισθώσεων ώστε να εξετασθεί η δυνατότητα ανανέωσης και παράτασης 
αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας λατομικής νομοθεσίας. 

− Να ζητηθεί όπως προβλέπει το άρθρο 13 (απαιτούμενη χρονική διάρκεια για τις εγκρίσεις) 
του Νόμου 4608/2019 Στρατηγικών Επενδύσεων, να περάσει αντίστοιχο άρθρο  για όλες τις 
επενδύσεις και για κάθε είδους αδειοδότηση.. 

 

22. Τροποποιήσεις Υπουργικών Αποφάσεων συνοδευτικών ή εξειδικευτικών του Ν. 4512/2018 

 

− Άρθρο 74 του Κεφαλαίου ΙΒ’ (περί απλοποίησης πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων 
έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων) και ΥΑ 171312/427 (15-2-2018) 

Και πάλι γίνεται η ίδια εμπλοκή με το δικαίωμα Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών και την άδεια 
υλοποίησης εργασιών έρευνας για τις οποίες φυσικό είναι να απαιτείται ΜΠΕ και γνωστοποίηση 
Τ.Μ.  

Η ΑΜΕ είναι μόνο το αποκλειστικό δικαίωμα για έρευνα. Στα δικαιολογητικά που ζητούνται για ΤΗ 
χορήγησή της, με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις, απαιτείται και ΑΕΠΟ, όταν η προτεινόμενη 
έρευνα είναι με γεωτρήσεις.  

Πριν να γνωρίζει κάποιος εάν έχει τελικώς ΑΜΕ και για ποια έκταση, πριν εξαντλήσει άλλου είδους 
έρευνα γεωλογική ή άλλου τύπου, στις οποίες απαιτούνται ΠΠΔ και βέβαια εντός της περιοχής 
ενδιαφέροντός του, δεν μπορεί να σχεδιάσει γεωτρήσεις ή ερευνητικές στοές ή άλλα έργα, με 
επέμβαση σε βάθος, ώστε να καταθέσει και ΜΠΕ.  

 

Πρέπει να υπάρξει διάκριση στο δικαίωμα για έρευνα και την πραγματοποίηση έρευνας μετά την 
απόκτηση του δικαιώματος.  

Όταν θα προσδιορίζει επακριβώς ή ΑΜΕ με σχετική απόφαση από την Περιφέρεια, την έκταση του 
αποκλειστικού δικαιώματος, τότε σε δεύτερο στάδιο θα κατατίθεται σχέδιο ερευνητικών έργων 
(γεωτρήσεων, ερευνητικών στοών κτλ.) το οποίο θα εγκρίνεται μέσω κατάθεσης ΜΠΕ.  

 

− ΥΑ 171312/426, Άρθρο 6 παρ. δ iii 

Εκφράζουμε την ίδια άποψη όπως στο κεφάλαιο ΙΒ’ του ν. 4512/2018, περί απλουστεύσεων, για 
κατάργηση της έγκρισης της Τ.Μ. και μόνο γνωστοποίησή της.  

 

 

− ΥΑ   171312/427, Άρθρο 3 

 

Τροποποίηση 
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Προτείνεται αντί της απαίτησης λήψης έγκρισης προτυποποιημένης Τεχνικής Μελέτης, η 
γνωστοποίηση των ερευνητικών έργων. 

 

Αιτιολόγηση  

Στη ΜΠΕ υποβάλλονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες επί του σχεδιαζόμενου ερευνητικού 
έργου. Η έγκριση Τ.Μ. δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω, όταν μάλιστα αναφέρεται από τη Δημ. 
Διοίκηση η γνωστή τοποθέτηση ότι «οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στην Τ.Μ. είναι ευθύνη των 
μελετητών και αυτών που ασκούν τη δραστηριότητα». 

 

− ΥΑ 171313/428 Άρθρο 4 παράγ. 4 (β) 

Εκφράζουμε την ίδια άποψη όπως στο κεφάλαιο ΙΒ’ του Ν. 4512/2018 περί απλοποιήσεων, για 
κατάργηση της έγκρισης της Τ.Μ. και μόνο γνωστοποίησή της.  

 

 

− ΥΑ 171314/429 Άρθρο 5 παρ. 1 α)iii 

 

Τροποποίηση 

Ο τρόπος αντιμετώπισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως και της Τ.Μ.  κατά τη 
γνώμη μας πρέπει να είναι αυτός που αναφέρουμε ως παρατήρηση στο Άρθρο 64Α-65 του 
Κεφαλαίου ΙΒ’ του ν. 4512/2018 περί απλουστεύσεων 

 

− ΥΑ 175616/1918 (ΦΕΚ Β’ 2304  18-6-2018) Άρθρο 4 παράγ. 2 (α) 

Αναφέρει ότι «για τα λατομεία όλων των κατηγοριών πλην των λατομείων αδρανών υλικών, το 
ετήσιο πάγιο μίσθωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ετήσιο αναλογικό μίσθωμα της ίδιας 
δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου» 

 

Τροποποίηση 

Ο συμψηφισμός πάγιου και αναλογικού να ισχύει και για τα λατομεία αδρανών 

 

Αιτιολόγηση 

Τα λατομεία αδρανών λόγω της κρίσης στις κατασκευές αντιμετωπίζουν θέμα επιβίωσης. Ήδη τα 
τέλη που έχουν επιβληθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις είναι επαχθή. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον 
ο συμψηφισμός πάγιου και αναλογικού μισθώματος είναι «εκ των ουκ άνευ». 

 

23. Περί εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης 

α_) Τροποποίηση νόμου 4602 Άρθρο 58 παράγ. 36 

Η φράση «μέχρι τις 17-10-2019» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι τις 31-12-2020» 
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Αιτιολόγηση 

Προτείνουμε την παράταση αυτή επειδή επίκεινται αλλαγές στο σύστημα των εγγυητικών επιστολών 

β ) Το κόστος της αποκατάστασης πρέπει να υπολογίζεται με βάση εργοταξιακά δεδομένα και όχι 
ως εργολαβικό (outsourcing) έργο με τιμολόγια δημοσίων έργων. 

Επίσης δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του ανταλλάγματος χρήσης δασικής γης με βάση το 
αναλυτικό τιμολόγιο αναδασωτικών έργων Α.Τ.Α.Ε 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τροποποίηση της ΚΥΑ 165384/405 ΦΕΚ Β’ 365 17-2-2012 περί 
υπολογισμού χρήσης δασικής γης, υπολογισμού που έχει οδηγήσει σε υπέρογκες τιμές και οι οποίες 
συμπαρασύρουν και το εκτιμώμενο από τη Διοίκηση, κόστος αποκατάστασης άρα και το ύψος των 
εγγυητικών. Η τροποποίηση αυτή να τεθεί ως διάταξη στον τροποποιούμενο 4512/2018 που 
προσεχώς θα διαμορφωθεί 

 

γ ) Ο τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών επιστολών θα βασίζεται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ, με βάση 
τα πραγματικά εργοταξιακά και όχι εργολαβικά κόστη Δημοσίου. Θα γίνεται με βάση την 10ετή 
διάρκεια της ΑΕΠΟ και ανάλογα με την προβλεπόμενη προχώρηση του έργου αποκατάστασης στο 
διάστημα αυτό. Η εγγυητική επιστολή θα αναφέρεται μόνο στο κόστος αποκατάστασης στην 
προβλεπόμενη δεκαετία της ΑΕΠΟ 

Σε κάθε ανανέωση της ΑΕΠΟ (επόμενες δεκαετίες) θα συνυπολογίζεται στην εγγυητική ό,τι ξοδεύτηκε 
για αποκατάσταση την προηγούμενη δεκαετία  και ό,τι υπολείπεται, θα αθροίζεται στην νέα δεκαετία 
μαζί με την εκτίμηση κόστους αποκατάστασης της δεκαετίας της ανανέωσης 

 

δ ) Τροποποίηση του άρθρου 7 της ΥΑ 176641/2214/2018 

 

Σε περίπτωση που το ύψος της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής είναι μικρότερο από το 
προβλεπόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, τότε αυτή πρέπει να αντικατασταθεί με 
αντίστοιχη μεγαλύτερου ύψους όπου το υπολειπόμενο ποσό έως το προβλεπόμενο ύψος θα 
αντιμετωπίζεται κατά 10% ανά έτος, μέχρι κάλυψης όλης της διαφοράς.  

 

 

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Σ Μ Ε  Μ Ε  Τ Ο Ν  Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο  Π Α Ρ Α  Τ Ω  Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ω   
Κ .  Α .  Σ Κ Ε Ρ Τ Σ Ο  

Στη συνάντηση αυτή, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας και ο Γεν. Δν/της ΣΜΕ κ. Χ. 
Καβαλόπουλος. 

Τον ευχαριστήσαμε για τις προσπάθειες ένταξης του κλάδου μας στο νέο αναπτυξιακό νόμο. 

Αναδείξαμε  όλα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εξορυκτική βιομηχανία. Ο κύριος 
Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα συνεργασίας του ΣΜΕ με τα συναρμόδια 
υπουργεία.  
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Δ .  Σ Μ Ε  Κ Α Ι  Μ Μ Ε  
 
 

Ένας εξαιρετικός μήνας ήταν ο Οκτώβριος για τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων  από την 
πλευρά των δημοσιεύσεων και των αναρτήσεων στα ΜΜΕ  όλης της Ελλάδας. 

Η συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κ Κωστή Χατζηδάκη με τον πρόεδρο του 
ΣΜΕ κ Αθανάσιο Κεφάλα   και οι εκατέρωθεν δηλώσεις έτυχαν  ευρείας δημοσιότητας . 

Πάνω από 50 αναρτήσεις και δημοσιεύσεις προβάλαν αυτά που είπε ο Υπουργός 

 «Δεν πρέπει να ενοχοποιούμε την μεταλλευτική δραστηριότητα, υπό τον όρο φυσικά ότι αυτή γίνεται 
με σεβασμό των περιβαλλοντικών κανόνων. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μας σήμερα απέναντι στο 
Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Ο Σύνδεσμος έθεσε τα αιτήματά του για διάφορα ζητήματα 
που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας, τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, τη Γενική 
Γραμματεία Χωροταξίας. Υποσχεθήκαμε ότι θα τα δούμε, υπό την αντίληψη όμως που μόλις 
περιέγραψα. Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η κατεύθυνση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης».  

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΜΕ  Αθανάσιος Κεφάλας  «Θέσαμε στον υπουργό θέματα που 
αφορούν την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ρυθμίσεις που αφορούν στην 
ερμηνεία και την τακτοποίηση της δασικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν 
στη χωροταξία των ορυκτών πρώτων υλών. Είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο επί 
μακρόν και η επίλυσή τους θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω και από το 3%, που 
έχει σήμερα στο ΑΕΠ της χώρας, να μπορέσει τουλάχιστον να το διπλασιάσει, αν όχι πολύ 
περισσότερο». 

Εκεί όμως που οι δημοσιεύσεις ξεπέρασαν σ ένα διήμερο τις 120 ήταν τα εγκαίνια  της Έκθεσης 
Ορυκτά και ο Άνθρωπος από την πρόεδρο της Δημοκρατίας . 

Επειδή είναι αδύνατον να ενσωματώσομε  τα λινκς  των δημοσιευμάτων και των αναρτήσεων  και η 
επιλογή θα ήταν επίσης υποκειμενική  θα δείτε το δελτίο τύπου που είχε αυτήν την τεράστια απήχηση 
στα μέσα 

 

                                                                                           

 

 

 

                O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος  
εγκαινίασε την Έκθεση «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ»  
στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης 
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«Μόνον όταν ο Άνθρωπος χρησιμοποιεί τα ορυκτά υπό όρους σεβασμού και προστασίας του 
Περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η, υπαρξιακής σημασίας γι’ αυτόν, οικολογική ισορροπία, 
είναι δυνατόν, υπό όρους βιωσιμότητας, τα ορυκτά να του χρησιμεύσουν στο πεδίο της επιβίωσής 
τους και της πολιτισμικής του δημιουργίας». 
Τα παραπάνω τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  κ. Προκόπης Παυλόπουλος στην ομιλία του 
στα εγκαίνια της Έκθεσης «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ» που 
διοργανώνουν το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).  
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε επίσης ότι παρευρίσκεται με ιδιαίτερη χαρά  στην τελετή 
εγκαινίων της Έκθεσης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με θέμα «Τα ορυκτά και ο 
Άνθρωπος», την οποία συνδιοργανώνουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων. 

«Η πολυπρισματική αυτή Έκθεση, μέσ’ από την μοναδική της πρωτοτυπία, μας εισάγει στον κόσμο 
των ορυκτών αφενός ως στοιχείων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Φυσικού 
Περιβάλλοντος, δοθέντος ότι είναι μέρος της ιδιοσυστασίας αλλά και της ισορροπίας του Πλανήτη 
μας.  Και, αφετέρου, ως στοιχείων, τα οποία θέτει ο Άνθρωπος στην υπηρεσία τόσο της 
καθημερινής του επιβίωσης και δημιουργίας όσο και της πολιτισμικής του έκφρασης, μέσω της 
Τέχνης. Αυτό, άλλωστε, σηματοδοτεί εμβληματικώς και το δίπτυχο της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο 
Άνθρωπος» και «Τα Ορυκτά και η Τέχνη». 
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Όμως, αυτό ακριβώς το εκθεσιακό δίπτυχο μας διδάσκει, με υποδειγματικό τρόπο, και το πώς ο 
Άνθρωπος πρέπει να συμπεριφέρεται όταν χρησιμοποιεί τα ορυκτά είτε για την επιβίωσή του και τη 
δημιουργία του είτε για την πολιτισμική του έμπνευση και παραγωγή. Το δίδαγμα αυτό μπορεί, όπως 
πιστεύω, να συμπυκνωθεί στην ακόλουθη πρόταση:  Μόνον όταν ο Άνθρωπος χρησιμοποιεί τα 
ορυκτά υπό όρους σεβασμού και προστασίας του Περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η, 
υπαρξιακής σημασίας γι’ αυτόν, οικολογική ισορροπία, είναι δυνατόν, υπό όρους βιωσιμότητας, 
τα ορυκτά να του χρησιμεύσουν στο πεδίο της επιβίωσής τους και της πολιτισμικής του δημιουργίας. 
Με τις σκέψεις αυτές συγχαίρω το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Αριστοτέλειο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Σύνδεσμο 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων για την συνδιοργάνωση της Έκθεσης, την οποία εγκαινιάζουμε, 
ευχόμενος η πρωτοβουλία τους ν’ αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλους μιμητές, σε ό,τι αφορά 
την ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στον Άνθρωπο, τα ορυκτά και την Τέχνη». 

Πρώτος ομιλητής στη τελετή των εγκαινίων ήταν ο Πρύτανης ΑΠΘ,  καθηγητής κ. Νίκος  
Παπαϊωάννου, ο οποίος αναφερόμενος στην έκθεση επεσήμανε ότι «με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 
η έκθεση θα λειτουργήσει ως καταλύτης στην πορεία του ΑΜΦΙΘ, αλλά και στην προβολή του ΑΠΘ 
και της Θεσσαλονίκης. Συγχρόνως, η ίδια η συνδιοργάνωση θα μας δώσει τη δυνατότητα να 
ανοίξουμε νέους ορίζοντες συνεργασίας και με άλλα ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας στα 
πρότυπα των όσων έχουμε μέχρι σήμερα επιτύχει με τη βοήθεια των Σχολών και των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου μας. 
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Το ΑΜΦΙΘ συνιστά πρότυπο μουσειακό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο της Βόρειας 
Ελλάδας και της χώρας, περιλαμβάνοντας πληθώρα δραστηριοτήτων καταγραφής, έρευνας, 
μελέτης, προβολής, έκθεσης, διατήρησης και εκπαίδευσης, οι οποίες αντιστοιχούν στα γνωστικά 
αντικείμενα διαχρονικής και σύγχρονης γεωλογικής ποικιλότητας και βιοποικιλότητας του ελληνικού 
χώρου και ιδιαίτερα της Μακεδονίας μας, με ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον. 

Η έκθεση «Ορυκτά και Άνθρωπος – Ορυκτά και Τέχνη» που εγκαινιάζουμε σήμερα και στην οποία 
θα έχετε την τύχη να περιηγηθείτε, είναι κι αυτή χτισμένη, λιθαράκι-λιθαράκι μέσα στον χρόνο, όπως 
και τα εκθέματά της. Η έκθεση ξεκίνησε τη λειτουργία της από τις 7 Οκτωβρίου και  θα διαρκέσει μέχρι 
τον Μάιο του 2020, απευθυνόμενη στο ευρύτερο κοινό της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες της 
και ιδιαίτερα στους μαθητές της Βόρειας Ελλάδας. 

Η εξαίρετη πρωτοβουλία και συνεργασία μας με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) 
και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας λειτουργούν ως υπενθύμιση του πού βρισκόμαστε, 
ποιοι είμαστε κι από πού προερχόμαστε. Το οξυγόνο που αναπνέουμε, η ίδια η ζωή όπως τη 
γνωρίζουμε, όλα αυτά τα οφείλουμε στον γεωλογικό χρόνο και στην «άγραφη ιστορία» τούτων των 
απολιθωμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως βασική προτεραιότητα ημών των Πρυτανικών Αρχών 
και του Δ.Σ. του ΑΜΦΙΘ δεν είναι απλώς η βιωσιμότητα του Μουσείου, αλλά και η επέκταση των 
δραστηριοτήτων και των χώρων του. Και στον στόχο μας αυτό, ζητούμε τη στήριξη όλων των 
αρμοδίων θεσμικών και παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης και όχι μόνον. Τούτο το στολίδι 
της πόλης μας ζητά «οξυγόνο» για να ανθίσει και είναι στο χέρι μας για να του το παρέχουμε». 

Ο Πρόεδρος ΣΜΕ κ. Αθανάσιος Κεφάλας, τόνισε ότι η έκθεση αυτή ξεκίνησε δυναμικά και μετράει 
3.500 επισκέπτες (περίπου 26% παιδιά, 54% Έλληνες ενήλικες και 20% αλλοδαπούς). «Με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση σας ενημερώνω επίσης ότι λόγω της υψηλής ανταπόκρισης της σχολικής κοινότητας 
της Βόρειας Ελλάδας οι ώρες επίσκεψης έχουν ήδη κλεισθεί μέχρι και την περίοδο των 
Χριστουγέννων». 
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«Η χώρα μας και σήμερα είναι σημαντικός παραγωγός ορυκτών και σταχυολογώντας αναφέρω ότι 
είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός περλίτη στον κόσμο, ο μεγαλύτερος παραγωγόςβωξίτη στην 
Ευρώπη, ο έκτος μεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στον κόσμο και κατέχει πολλές άλλες τέτοιες 
υψηλές θέσεις.   

Ο ανθρώπινος πολιτισμός βασίζεται κατά κύριο σε ότι παράγεται και σε ότι εξορύσσεται από τη γη 
και δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες ιστορικές περίοδοι ονομάζονται από τη μορφή χρήσης ή τα 
ορυκτά και μεταλλεύματα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, όπως παλαιολιθική, νεολιθική, χαλκού, 
σιδήρου κλπ. 

Κάποιοι βάζουν ερωτηματικά για το πόσο ασφαλής είναι η εργασία στην εξόρυξη ορυκτών πόρων 
και αρκετοί συμπολίτες μας είναι σκεπτικοί στο ερώτημα αν τα μεταλλεία συμβαδίζουν με την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Σήμερα όλοι μαζί θα γνωρίσουμε διάφορες πτυχές της εξορυκτικής δραστηριότητας από την 
ιστορική πορεία της αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών και της αναγκαιότητάς τους στην 
καθημερινή ζωή, πώς επιτυγχάνεται στη πράξη η βιώσιμη ανάπτυξη, πώς εξασφαλίζεται η βιώσιμη 
διαχείριση του περιβάλλοντος με τις μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης καθώς και πώς θα είναι η 
λειτουργία των μεταλλείων στο μέλλον. Έτσι θα γίνει κατανοητό ότι η αξιοποίηση των ορυκτών είναι 
μία αναγκαιότητα και ότι αυτά συνδέονται με την καθημερινότητά μας, τολμώ να πω ότι βρίσκονται 
παντού γύρω μας και όπως είδατε ή θα δείτε στην έκθεση είναι και μέσα μας.   

Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη  με την κοινωνία και το περιβάλλον 
ακολουθώντας δε και αξιοποιώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας (αυτοματοποίηση, ρομποτική κτλ.) 
θα γίνει πιο αποτελεσματική  και θα προστατεύει τον ανθρώπινο παράγοντα καθώς και το 
περιβάλλον κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Στόχος μας είναι να σας δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τους ορυκτούς πόρους 
της χώρας μας που στηρίζουν μία δραστηριότητα που είναι περίπου το 3% του ΑΕΠ της χώρας και 
απασχολεί σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού κυρίως στην Ελληνική περιφέρεια». 

Ο Προέδρος του Α.Μ.Φ.Ι.Θ. κ. Σπυρίδων Παυλίδης, τόνισε ιδιαίτερα την παρουσία της Α.Ε. του 
Προέδρου της Δημοκρατίας στα εγκαίνια της Έκθεσης, ως συμβολικής αλλά και ουσιαστικής 
πράξης, για την  προσπάθεια που επιχειρεί το ΑΠΘ για τη Διάχυση της επιστημονικής γνώσης στη 
κοινωνία, με τη δημιουργία αυτού του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο κτίριο που παραχώρησε 
πρόσφατα ο Δήμος Θεσσαλονίκης επί Δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη. «Η έκθεση  που εγκαινιάζεται 
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σήμερα, απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό της πόλης, ιδιαίτερα τους μαθητές της Βόρειας Ελλάδας 
καθώς και τους επισκέπτες της πόλης, που προσέρχονται αθρόα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η 
συνδιοργάνωση αυτή με το ΣΜΕ και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή ανοίγει νέους 
ορίζοντες συνεργασίας και με άλλα ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας» επεσήμανε ο κ. Παυλίδης. 

Ο Υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου προσκάλεσε στο βήμα τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραλάβει το δώρο που του απένειμαν ο Πρόεδρος του ΑΜΦΙΘ, 
κ. Παυλίδης και ο Πρόεδρος του ΣΜΕ, κ. Κεφάλας. 

 

 

Μετά την απονομή της τιμητικής πλακέτας, ακολούθησε η ξενάγηση του κ. Παυλόπουλου από τον 
Πρόεδρο του ΑΜΦΙΘ, κ. Παυλίδη και στις δύο ενότητες της έκθεσης. Την περιήγηση στην 
εντυπωσιακή συλλογή ορυκτών καθώς και κοσμημάτων ακολούθησε η δεξίωση στον υπαίθριο 
χώρο του ΑΜΦΙΘ. 

 

Εκτός από τον ΠτΔ, τα  εγκαίνια της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» στο Αριστοτέλειο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες της 
Θεσσαλονίκης, μέλη της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  πολιτικοί, 
ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και πολλοί άλλοι. 

Όλοι οι καλεσμένοι αναφέρθηκαν με θετικά σχόλια στον τρόπο παρουσίασης των ορυκτών και τη 
σχέση τους με τον άνθρωπο, στην άρτια εμφάνιση της έκθεσης και τα εντυπωσιακά εκθέματα του 
ΑΜΦΙΘ.  

Σε όλους άφησαν θετικές εντυπώσεις το στήσιμο και το επίπεδο της έκθεσης, τα αξιόλογα εκθέματα, 
η υπέροχη συλλογή ορυκτών και ο τρόπος ξενάγησης σε αυτά. 
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