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ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:Σμυριδωρυχεία Νάξου και Παραλαβή Σμύριδας Νάξου κατά το έτος 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του από 5.9.35 Π.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας 

σμύριδας» (ΦΕΚ: Α 408&429) και ιδιαίτερα των άρθρων17, 19,20,21, 22, 24, 25, 26, 27 και 29 
αυτού.

2. Το ΑΠ 9729/777/4.2.2019 (ΑΠ ΓΣΝ Φ.9.1/13/1.2.2019) έγγραφο του Γρ. Σμυριδωρυχείων Νάξου 
(ΓΣΝ) με πρόταση για την ποσότητα παραλαβής σμύριδας και τη λειτουργία των σμυριδωρυχείων 
για το έτος 2019.

3. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/9729/777/7.2.2019 έγγραφο του  Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του 
Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ΤΕΜ-ΣΕΝΕ), με το οποίο διαβιβάστηκε στη ΔΜΕΒΟ η 
πρόταση του Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου περί παραλαβής Ναξίας Σμύριδας έτους 2019, ήτοι 
8.100 τόνων. 

4. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΒΟ/11473/211/18.02.2019 έγγραφο της ΔΜΕΒΟ προς το ΤΕΜ-ΣΕΝΕ περί 
υποβολής έγγραφης πρότασής του για παραλαβή σμύριδας έτους 2019, τηρούμενης της πάγιας 
διοικητικής διαδικασίας όλων των προηγούμενων ετών.

5. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/14440/1145/27.2.2019 απαντητικό έγγραφο του ΤΕΜ-ΣΕΝΕ περί 
διευκρινίσεων επί της πρότασης του Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου περί παραλαβής Ναξίας 
Σμύριδας έτους 2019.

6. Tην υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΕΟΠΥΓ/25471/754/20.3.2019 Κοινή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών και του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και 
Ελεγκτών ΥΠΕΝ περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την υποβολή της απαιτούμενης 
πρότασης προς τη ΔΜΕΒΟ για τον καθορισμό της προς παραλαβή για το έτος 2019 ποσότητας και 
ποιότητας σμύριδας Νάξου, καθώς και του εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς 
σμύριδας Νάξου (σμυριδεργατικού δικαιώματος) για το έτος 2019, ενόψει έκδοσης της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 57 του ν. 4546/2018 κοινής υπουργικής απόφασης. 

7. Την από 2/4/2019 (Α.Π. 29450/885/2.4.2019) πρόταση - εισήγηση της Ομάδας Εργασίας, που 
συγκροτήθηκε με την ανωτέρω ΚΥΑ, με πρόταση για την παραλαβή 7.150 τόνων σμύριδας, εκ των 
οποίων 3.450 τόνοι ποιότητας Α’ και 3.700 τόνοι ποιότητας Β’, και εκτίμηση συνολικής δαπάνης 
ύψους 440.000,00 ευρώ, αναλυομένης ως ακολούθως: 
α) Δαπάνη σμυριδεργατικού δικαιώματος (δικαίωμα εξόρυξης και εργοδοτικές εισφορές): 
399.700,00 ευρώ. 
β) Δαπάνη μεταφοράς (από τους σταθμούς συγκέντρωσης στις αποθήκες του Δημοσίου): 
24.800,00 ευρώ. 
γ) Δαπάνη αμοιβής επιβλέποντα μηχανικού κατά τους 4 μήνες λειτουργίας των ορυχείων: 8.000,00 
ευρώ.
δ) Δαπάνη αμοιβής εργολαβικού συνεργείου ελέγχου ποιότητας και διαλογής κατά τους 2 
τελευταίους μήνες λειτουργίας των ορυχείων: 7.500,00 ευρώ.

8. Τα υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΒΟ/32751/462/10.4.2019 και ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/54140/757/13.6.2019 
έγγραφα της ΔΜΕΒΟ προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ περί ανάληψης 
δαπάνης παραλαβής σμύριδας έτους 2019.

9. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΒΟ/54140/757/26.6.2019 έγγραφο της ΔΜΕΒΟ προς τη Γεν. Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών περί εισήγησης του Προϊσταμένου αυτής αναφορικά με τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις (πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού). 

10. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/54142/3648/27.6.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.



11. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/58962/1790/27.6.2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γεν. 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

12. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/59678/841/1.7.2019 ΚΥΑ «Καθορισμός ποσότητας και 
ποιότητας σμύριδας Νάξου που θα παραληφθεί το έτος 2019, καθώς και εργατικού δικαιώματος 
εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας Νάξου για το έτος 2019» (ΦΕΚ Β’ 2778/4.7.2019), όπως 
διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β’ 3232/22.8.2019.

13. Την έκθεση με τίτλο «Προσδιορισμός Ποιότητας αποθηκευμένης Σμύριδας στη Νάξο» Από: Δ. 
Μάλιαρη, Β. Αγγελάτου, Ν. Ξηρόκωστα, Δ. Ταρενίδη, Φ. Χαλκιοπούλου, , ΙΓΜΕ – ΔΑΠΠΕ, ΑΘΗΝΑ, 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017, σύμφωνα με την οποία υφίσταται μεγάλη ποσότητα σμύριδας στην αποθήκη 
του Δημοσίου στο Καμπί, η οποία χρήζει διαλογής.

14. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/67508/5954/5.9.2019έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων 
σύμφωνα με το οποίο το τμήμα δεν συναινεί με τη λειτουργία τωνΣμυριδωρυχείων Νάξου κατά το 
έτος 2019.

15. Και επειδή:
- Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Σμυριδωρυχείων Νάξου (π.δυπό 

στοιχείο (1) στα έχοντας υπόψη), τα σημαντικότερα, ή ιδιαίτερα, καθήκοντα της Υπηρεσίας και των 
Υπαλλήλων των Σμυριδωρυχείων Νάξου (Άρθρο 17 του ανωτέρω π.δ.), αφορούν τη διαλογή και τη 
ζύγιση της παραλαμβανόμενης από το Δημόσιο σμύριδας.

- Η παραγωγή σμύριδας γίνεται με επιμέλεια του προσωπικού της εποπτείας της εξορύξεως και 
διαλογής (Άρθρο 24 παρ.4). Δηλαδή, το προσωπικό επιμελείται και εποπτεύει την εξόρυξη και τη 
διαλογή.

- Η διαλογή των εξορυσσομένων τεμαχίων σμύριδας γίνεται επί τόπου των ορυχείων από τους 
σμυριδορύκτες, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας (Άρθρο 25 παρ.1). Σε κανένα δε 
σμυριδορύκτη δεν επιτρέπεται η μεταφορά, προτού το εξορυχθέν ποσόν απ’ αυτόν επιθεωρηθεί και 
του δοθεί η προς τούτο άδεια.

- Κατά τη ζύγιση ελέγχεται η διαλογή της μεταφερομένης ποσότητας, εφ’ όσον δε αποδειχθεί 
κακή πίστη εκ μέρους του σμυριδορύκτη, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές (Άρθρο 27 παρ. 1).

- Το πληρωνόμενο στους σμυριδορύκτες της Νάξου εργατικό δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς 
της από το Δημόσιο παραλαμβανόμενης σμύριδας προϋποθέτει τη σε βάρος των σμυριδορυκτών(με 
δικές τους δαπάνες) εξόρυξη, διαλογή, μεταφορά, ζύγιση και εναπόθεση στους περιβόλουςτου 
Δημοσίου της παραλαμβανόμενης σμύριδας. Όλες οι εργασίες αυτές των σμυριδορυκτών 
εκτελούνται συμφώνα με τις οδηγίες και διαταγές της υπηρεσίας των Σμυριδωρυχείων. (Άρθρο 29 
παρ.1).

- Η ειδικότητα του διαλογέα έχει καταργηθεί και το ΤΕΜ-ΣΕΝΕ έχει εισηγηθεί την απασχόληση 
έμπειρων διαλογέων και μηχανικού μεταλλείων, οι οποίοι θα συνδράμουν το Γραφείο 
Σμυριδωρυχείων Νάξου στα καθήκοντά του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Επιτρέπεταιη εργασία διαλογής ήδη εξορυγμένης σμύριδας, η οποία δεν έχει παραληφθεί 

από το Δημόσιο για λόγους μη κατάλληλης ποιότητας (Α΄ ή Β΄).
2. Επιτρέπεται η εργασία διαλογής ήδη εξορυγμένης σμύριδας, η οποία έχει αποτεθεί εντός της 

Αποθήκης του Δημοσίου στο ΚαμπίΑπειράνθου, αλλά έχει απορριφθεί για λόγους μη 
κατάλληλης ποιότητας (Α΄ ή Β΄).

3. Καλούνται όλοιοι εγγεγραμμένοι στοΜητρώο Σμυριδεργατών Νάξου να προσέλθουν στην 
Αποθήκη του Δημοσίου στο ΚαμπίΑπειράνθου και αφού προβούν σε εργασίες διαλογής ή 
μεταφοράς και απόθεσης σμύριδας, να παραδώσουν στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου 
την απαιτούμενη για την ασφάλισή τους ποσότητα.

Οι εργασίεςδιαλογής-μεταφοράς-ζύγισης-απόθεσης σμύριδας,με ευθύνη του Γραφείου 
Σμυριδωρυχείων, εκκινούν από την έκδοση του παρόντος,προκειμένου να παραληφθεί η καθορισμένη 
δια της ανωτέρω υπό στοιχείο (4) ΚΥΑ ποσότητα της σμύριδας του έτους 2019.
Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών διαλογής είναι η Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, ενώ η 
ολοκλήρωση των εργασιών ζύγισης-παραλαβής δεν θα πρέπει να είναι αργότερα από την Παρασκευή 
13 Δεκεμβρίου 2019, διότι δεν θα χορηγηθεί παράταση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ



Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου
PostRestant
    Τ.Κ. 843 00 Νάξος 
    (μαζί με τα συνημμένα σε αντίγραφα ισάριθμα προς τα επιτρεπόμενα ορυχεία με την παράκληση να επιδώσει το 
παρόν με απόδειξη παραλαβής σε όλους τους αρχηγούς ορυχείων)

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και ΟΠΥ
     Γενική Δ/νση  ΟΠΥ
     Δ/νση Μεταλλευτικών Ενεργ. και Βιομ/κών
     Ορυκτών -Τμήμα Γ΄
Ενταύθα

2. ΥΠΠΟΑ
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιολογικής Έρευνας & Μουσείων
Επαμεινώνδα 10, 10555, Αθήνα
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