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2. Δπεηδή, κε ηελ αίηεζε απηή δεηείηαη ε αθχξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 201745/26.7.2011 θνηλήο 

απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ πεξί εγθξίζεσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ 

«α) Μεηαιιεπηηθέο-Μεηαιινπξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο θαη β) 

Απνκάθξπλζε, Καζαξηζκφο θαη Απνθαηάζηαζε Υψξνπ Απφζεζεο Παιαηψλ Σεικάησλ 

Οιπκπηάδαο» κε δηθαηνχρν ηελ εηαηξεία «........ Α.Δ.Μ.Β.Υ.». 

3. Δπεηδή, κε πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ παξεκβαίλεη ππέξ ηνπ θχξνπο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεσο ε δηθαηνχρνο ηεο κεηαιιεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο εηαηξεία «........ 

Α.Δ.Μ.Β.Υ.». Δπίζεο, κε έλλνκν ζπκθέξνλ παξεκβαίλνπλ, κε ρσξηζηά δηθφγξαθα, ην 

Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Ν. Υαιθηδηθήο πνπ έρεη σο θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ν χλδεζκνο Μεηαιιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε 

θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ κεηαιιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

νξπθηνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ε πξψηε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία, νη 

νπνίνη ηζρπξίδνληαη φηη ε καηαίσζε ηεο επέλδπζεο ζα ζίμεη άκεζα ηα κέιε ηνπο θαη ζα έρεη 

δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ ηεο πινχηνπ. 

4. ......... Οη ινηπνί αηηνχληεο κε έλλνκν ζπκθέξνλ αζθνχλ ηελ θξηλφκελε αίηεζε ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία, σο θαηνίθσλ, ηδηνθηεηψλ 

αθηλήησλ θαη απαζρνινπκέλσλ ζε αγξνηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. 

5. Δπεηδή, ε θξηλφκελε αίηεζε αζθείηαη εκπξνζέζκσο, θαζ’ φζνλ δελ πξνθχπηεη 

θνηλνπνίεζε ή πιήξεο γλψζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεσο εθ κέξνπο ησλ αηηνχλησλ ζε ρξφλν 

πέξαλ ησλ εμήληα εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, ηα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα απφ ηελ 

παξεκβαίλνπζα πεξί ηνπ εθπξνζέζκνπ απηήο είλαη απνξξηπηέα πξνερφλησο σο αφξηζηα. 

6. Δπεηδή, θαηά ηα πξνθχπηνληα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ε αδεηνδνηνχκελε κε ηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο 



θαη αλαπηχζζεηαη ζηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Υαιθηδηθήο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γήκσλ 

Αξλαίαο, Παλαγηάο θαη ηαγείξσλ-Αθάλζνπ θαη ήδε Γήκνπ Αξηζηνηέιε. Ζ κεηαιιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή αλάγεηαη ζηηο αξρέο ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο. ηε 

ζχγρξνλε επνρή ε εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιείσλ είρε αξρηθψο παξαρσξεζεί ζηελ Αλψλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Υεκηθψλ Πξντφλησλ & Ληπαζκάησλ, ε νπνία ην 1953 εθκεηαιιεχζεθε ην 

ππφγεην κεηαιιείν ηνπ Μαληέκ Λάθθνπ θαη ελ ζπλερεία ην ππφγεην κεηαιιείν ησλ Μαχξσλ 

Πεηξψλ, ελψ θαηαζθεχαζε εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ ζην ηξαηψλη θαη δηακφξθσζε ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηε κεηαθνξά ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Σν 1972 ε δξαζηεξηφηεηα 

επεθηάζεθε θαη ζηελ Οιπκπηάδα κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρξπζνθφξνπ θνηηάζκαηνο θαη ηελ 

θαηαζθεπή κνλάδαο θαηεξγαζίαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ πνπ πξνσζνχληαλ ζηηο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηξαησλίνπ. Ζ εηαηξεία απηή ιφγσ δεκηψλ ηέζεθε ζε εηδηθή εθθαζάξηζε ην 1991 

ππφ ην θαζεζηψο ηνπ λ. 1892/1990. Μεηά απφ δχν άγνλνπο δηαγσληζκνχο, ε ζπγθεθξηκέλε 

νηθνλνκηθή κνλάδα ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο απνθηήζεθε ηειηθψο απφ ηελ εηαηξεία TVX 

GOLD Inc., ηελ νπνία ππνθαηέζηεζε ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ε ζπγαηξηθή ηεο TVX 

Hellas Αλψλπκε Δηαηξεία Μεηαιιείσλ θαη Βηνκεραλίαο Υξπζνχ. Ζ ζχκβαζε πνπ ππεγξάθε 

αθνξνχζε ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ελ ιφγσ κεηαιιείσλ θαη θπξψζεθε κε 

ην λ. 2436/1996, ελψ κε ην π.δ. 266/1996 εγθξίζεθε ε εηζαγσγή θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ ππέξ 

ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ζρέδην επέλδπζεο ησλ κεηαιιείσλ. Δθδφζεθαλ 

ζρεηηθψο, θαη θαηφπηλ εθπνλήζεσο Μ.Π.Δ., ε ππ’ αξηζκ. 45129/14.1.1999 Κ.Τ.Α. πεξί εγθξίζεσο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηξαησλίνπ, πνπ πεξηειάκβαλαλ 

ηα ππφγεηα κεηαιιεία Μαχξσλ Πεηξψλ θαη Μαληέκ Λάθθνπ, ην εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ θαη 

ζπλνδά έξγα, θαζψο θαη ε ππ’ αξηζκ. 110005/18.9.2000 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πεξί εγθξίζεσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ρξπζνχ 

ζηελ Οιπκπηάδα. Ζ ηειεπηαία απηή απφθαζε αθπξψζεθε κε ηελ 613/2002 απφθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη, ελ φςεη ηεο Μ.Π.Δ. πνπ είρε ηφηε 

ππνβιεζεί, ην αδεηνδνηνχκελν έξγν αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ιφγσ ηεο 

επαπεηινχκελεο βιάβεο ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηα πδαηνξεχκαηα, θαζψο θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελείρε ε επηιεγείζα κεηαιινπξγηθή κέζνδνο (ζπλδπαζκέλε 

εθαξκνγή βηνμεηδψζεσο θαη πδαηηθήο νμεηδψζεσο ππφ πίεζε) ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο αεξίσλ 

θπαληνχρσλ ελψζεσλ θαη ηεο αλάγθεο κεηαθνξάο κεγάισλ πνζνηήησλ δηαιχκαηνο αξζεληθνχ. 

Μεηά ηελ αθχξσζε ηεο εγθξίζεσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κε ηηο 614-615/2002 απνθάζεηο ηεο 

Οινκειείαο αθπξψζεθαλ νη απνθάζεηο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ πεξί δηαλνίμεσο δαζηθψλ νδψλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηεο σο άλσ εθκεηάιιεπζεο θαη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε, απφ πιεπξάο αξραηνινγηθνχ λφκνπ, ε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ, αληίζηνηρα. 

Αθνινχζσο, ε σο άλσ εηαηξεία επηρείξεζε ηελ επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηξαησλίνπ θαη 



εηδηθφηεξα ηελ επέθηαζε ηεο εμφξπμεο ζην θνίηαζκα Μαχξσλ Πεηξψλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

νηθηζκνχ θαη ζε έλα ηκήκα ηεο θάησ απφ ηνλ δνκεκέλν νηθηζκφ ηξαηνλίθεο ρσξίο λα ππνβάιεη 

λέα Μ.Π.Δ. Οη ζρεηηθψο εθδνζείζεο πξάμεηο αθπξψζεθαλ κε ηελ 3615/2002 απφθαζε ηεο 

Οινκειείαο, θαζ’ φζνλ δελ ζηεξίδνληαλ ζε λέα έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην ηκήκα ηεο 

επέθηαζεο, αιιά νχηε είρε αξκνδίσο εθδνζεί απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ πνπ λα 

βεβαηψλεη αηηηνινγεκέλα φηη δελ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ ελ ιφγσ επέθηαζε. Ζ Γηνίθεζε απνθαηέζηεζε ηελ πιεκκέιεηα απηή κε ηελ 

Κ.Τ.Α. 130910/11.2.2003, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηεο επέθηαζεο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ζην θνίηαζκα Μαχξσλ Πεηξψλ θαη ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 

143088/11.4.2005, ελ φςεη θαη ηεο κεηαβηβάζεσο ηνπ ελ ιφγσ κεηαιιείνπ ζηελ παξεκβαίλνπζα. Ζ 

ηειεπηαία απηή απφθαζε θαη ε έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ηερληθήο κειέηεο πξνζβιήζεθαλ κε αηηήζεηο 

αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ απφ θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, επ’ απηψλ δε εθδφζεθαλ νη 461-

3/2010 απνξξηπηηθέο απνθάζεηο ηεο Οινκειείαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δλ ησ κεηαμχ, ε TVX Hellas, ελ 

φςεη θαη ηεο αθπξψζεσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ, δελ κπφξεζε λα πινπνηήζεη ην 

επελδπηηθφ ζρέδην πνπ απνηέιεζε φξν ηεο ζπλαθζείζεο κε ην Γεκφζην ζπκβάζεσο, κε απνηέιεζκα 

ηελ θαηαγγειία απηήο εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ησλ εθαηέξσζελ 

αμηψζεσλ. Ο ζπκβηβαζκφο θπξψζεθε κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 3220/2004, κε ην επφκελν δε άξζξν 52 

θπξψζεθε ε λέα ζχκβαζε ηνπ Γεκνζίνπ κε ηελ ήδε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία, βάζεη ηεο νπνίαο ην 

ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο κεηαβηβάζηεθε ζε απηή 

έλαληη ηηκήκαηνο 11.000.000 επξψ, επηβιήζεθε δε ζηελ εηαηξεία ε ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη θαη λα 

ππνβάιεη ζρέδην εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ, ην νπνίν ζα κεξηκλά εηδηθψο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνγελέζηεξσλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο ιεηηνπξγνχζεο εθκεηαιιεχζεηο. Πξνο εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο ηεο 

ππνρξέσζεο ε παξεκβαίλνπζα ππέβαιε νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ησλ 

κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, επί ηνπ νπνίνπ γλσκνδφηεζε ζεηηθά ε Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ην απφ 27.3.2006 έγγξαθφ ηεο. Αθνινχζσο, 

θηλήζεθε ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ 

Οιπκπηάδαο, Μαχξσλ Πεηξψλ θαη θνπξηψλ κε ηελ ππνβνιή Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ (Π.Π.Δ.), ζπλνδεπφκελεο απφ εηδηθή κειέηε απνγξαθήο θαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο 

ηεο πεξηνρήο. Σν έξγν έιαβε ζεηηθή γλσκνδφηεζε επί ηεο πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο 

εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) κε ηελ ππ’ αξηζκ. 144824/24.9.2009 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή ηεο Δ.Τ.Π.Δ., ελψ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ16/55765/2902/29.7.2009 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ 

εγθξίζεθε ε Π.Π.Δ. ηνπ έξγνπ. Σέινο, θαηφπηλ εθπνλήζεσο Μ.Π.Δ., ε νπνία πεξηειάκβαλε ρέδην 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαη ζπλνδεπφηαλ απφ εηδηθή κειέηε γηα ηελ «Απνκάθξπλζε, θαζαξηζκφ & 



απνθαηάζηαζε ρψξνπ απφζεζεο παιαηψλ ηεικάησλ Οιπκπηάδαο», θαη αθνχ ε Γηνίθεζε έιαβε ππ’ 

φςηλ ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ηα πνξίζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη 

ηηο ζέζεηο ηεο παξεκβαίλνπζαο επ’ απηψλ, εθδφζεθε ε ήδε πξνζβαιιφκελε απφθαζε, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ έξγνπ, θαηαξγνπκέλσλ ησλ πξνυθηζηακέλσλ εγθξίζεσλ 

θαη αδεηψλ ησλ κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηξαησλίνπ. Μεηά ηελ άζθεζε ηεο ππφ θξίζε 

αηηήζεσο εθδφζεθαλ θαη νη Γ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΔ/10.2.2012 θαη Γ8-

Α/Φ.7.49.132/2809/349/10.2.2012 απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο πεξί εγθξίζεσο ησλ 

ηερληθψλ κειεηψλ γηα έλα ηκήκα ησλ ηερληθψλ έξγσλ ζηηο ζέζεηο Οιπκπηάδαο θαη θνπξηψλ, 

αληίζηνηρα, θαζψο θαη ε ππ’ αξηζκ. 7633/29.3.2012 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο πεξί εγθξίζεσο παξαρσξήζεσο δεκνζίνπ δάζνπο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επίκαρσλ έξγσλ ζηε ζέζε θνπξηέο θαη Μαληέκ Λάθθνο. Δηδηθφηεξα, ην 

επίκαρν επελδπηηθφ ζρέδην αθνξά ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ Οιπκπηάδαο, θνπξηψλ 

θαη Μαχξσλ Πεηξψλ ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, πνπ εθηείλνληαη εληφο ζπλνιηθήο 

κεηαιιεπηηθήο παξαρψξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ, κέζσ θαζεηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

ζπκππθλσκάησλ κνιχβδνπ, ςεπδαξγχξνπ, ππξηηψλ, ραιθνχ/ρξπζνχ, θαζψο θαη κεηαιιηθνχ 

ρξπζνχ, ραιθνχ θαη αξγχξνπ, ηα νπνία ζα δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηξαησλίνπ, θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο παιαηψλ 

ηεικάησλ ηεο Οιπκπηάδαο. Ζ επέλδπζε εθιακβάλεηαη σο εληαία θαη αδηαίξεηε θαη ζπλίζηαηαη ζε 

επεκβάζεηο ζε πθηζηάκελεο θαη λέεο κεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζε κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο πξνγελέζηεξσλ εθκεηαιιεχζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζην έξγν 

ελζσκαηψλνληαη νη πθηζηάκελεο κεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηξαησλίνπ, νη νπνίεο ήδε 

ιεηηνπξγνχλ κε εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαη νη αληίζηνηρεο ηεο Οιπκπηάδαο πνπ 

είλαη αλελεξγείο. Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη ηα εμήο ππνέξγα: 1) Τπνέξγν Οιπκπηάδαο: Αλάπηπμε 

πθηζηάκελνπ κεηαιιείνπ ρξπζνθφξνπ θνηηάζκαηνο κε ππφγεηα εθκεηάιιεπζε, επαλαιεηηνπξγία ηνπ 

πθηζηάκελνπ εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνχ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηαζθεπή 

ζήξαγγαο πξνζπέιαζεο πνπ ζα ζπλδέεη ην ππφγεην κεηαιιείν κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Μαληέκ 

Λάθθνπ, απνθαηάζηαζε ρψξνπ απφζεζεο παιαηψλ ηεικάησλ θαη ινηπά ζπλνδά έξγα. 2) Τπνέξγν 

θνπξηψλ: Δθκεηάιιεπζε λένπ ρξπζνθφξνπ-ραιθνχρνπ θνηηάζκαηνο κε ζπλδπαζκφ επηθαλεηαθήο 

θαη ππφγεηαο εθκεηάιιεπζεο, θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνχ, δεκηνπξγία ρψξνπ απφζεζεο 

αδξαλψλ εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ θαη ινηπά ζπλνδά έξγα. 3) Τπνέξγν Μαχξσλ Πεηξψλ – Μαληέκ 

Λάθθνπ: Αλάπηπμε πθηζηάκελνπ κεηαιιείνπ κε ππφγεηα εθκεηάιιεπζε, πθηζηάκελν εξγνζηάζην 

εκπινπηηζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, λέν εξγνζηάζην 

εκπινπηηζκνχ, εγθαηάζηαζε απφζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηνλ ρείκαξξν Κνθθηλφιαθθα θαη 

ινηπά ζπλνδά έξγα. 4) Τπνέξγν κεηαιινπξγίαο Μαληέκ Λάθθνπ: Καηαζθεπή εξγνζηαζίνπ 

κεηαιινπξγίαο γηα ηελ παξαγσγή ρξπζνχ, αξγχξνπ θαη ραιθνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ηε κέζνδν ηεο 



αθαξηαίαο ηήμεο. 5) Τπνέξγν επέθηαζεο ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηξαησλίνπ. Ζ ζπλνιηθή 

έθηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πθηζηάκελεο, λέεο θαη πξνο 

απνθαηάζηαζε εγθαηαζηάζεηο αλέξρεηαη ζε 3.315 ζηξέκκαηα θαη δελ εκπίπηεη, θαηά ηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε, νχηε ζε εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο δψλεο ηνπ δηθηχνπ Natura νχηε ζε 

πεξηνρέο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Βαζηθέο επηινγέο ηνπ ζρεδηαζκνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

κειέηε, είλαη, κεηαμχ άιισλ: α) ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ππφγεηαο, θαηά βάζε, εθκεηάιιεπζεο, κε 

ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ νριήζεσλ, β) ε θαηαζθεπή 

ππφγεηαο ζηνάο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαη απνβιήησλ απφ ηελ Οιπκπηάδα ζηνλ Μαληέκ 

Λάθθν, θαηά ηξφπν ψζηε αθ’ ελφο λα απειεπζεξψλεηαη ε δεκφζηα νδφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

ηηο κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ πθηζηάκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε νπνία επηβάξπλε ηφζν ην 

πνιηηηζηηθφ φζν θαη ην θπζηθφ θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη αθ’ εηέξνπ λα 

απνηξέπεηαη ε δηαηάξαμε ηνπ Σφπνπ Κνηλνηηθήο εκαζίαο (Σ.Κ..) «Όξνο ηξαησληθφ-Κνξπθή 

θακλί» πνπ βξίζθεηαη ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ έξγσλ, γ) ε ρσξηθή ζπγθέληξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κέξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαληέκ Λάθθνπ φπνπ βξίζθεηαη ε βηνκεραληθή 

δψλε πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ην απφ 18.10.1979 π.δ. θαη ε παχζε ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζε 

παιαηψλ εξγνζηαζίσλ θαη ρψξσλ απφζεζεο ζηηο πεξηνρέο Οιπκπηάδαο θαη ηξαησλίνπ, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νριήζεσλ θαη εμπγίαλζε ησλ 

πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαη δ) ε πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο επίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο (εμφξπμε, κέζνδνο 

κεηαιινπξγίαο, δηαρείξηζε απνβιήησλ, πδάησλ, κείσζε εθπνκπψλ, θαηαζθεπή ρψξσλ απφζεζεο 

θ.ιπ.). Ωο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ ζπκππθλσκάησλ ππξηηψλ 

Οιπκπηάδαο θαη ραιθνχ-ρξπζνχ θνπξηψλ ζην λέν εξγνζηάζην κεηαιινπξγίαο, πνπ εγθαζίζηαηαη 

εληφο ηεο βηνκεραληθήο δψλεο ηξαηνλίθεο-ηξαησλίνπ, ηίζεηαη ε εθαξκνγή ηεο 

ππξνκεηαιινπξγηθήο κεζφδνπ αθαξηαίαο ηήμεο (flash smelting), απνθιεηνκέλεο ηεο ρξήζεο 

θπαλίνπ ή ελψζεψλ ηνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαιινπξγίαο. Με ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε 

ηίζεληαη γεληθνί φξνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθιεζνχλ ηφζν 

ζην θπζηθφ (αέξαο, επηθαλεηαθά, ππφγεηα θαη ζαιάζζηα χδαηα, έδαθνο, ρισξίδα/παλίδα), φζν θαη 

ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (νηθηζκνί, αξραηνινγηθνί ρψξνη) θαη εηδηθνί φξνη γηα θάζε ππνέξγν 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Δπίζεο ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηε ζηαδηαθή 

απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηίζεληαη γεληθνί 

θαη εηδηθνί, αλά ππνέξγν, φξνη πξνο δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο πεξηβαιινληηθήο απνθαηαζηάζεσο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε χπαξμε ππθλφηεηαο θπηνθάιπςεο 80% γηα 3 ζπλερφκελα έηε (βι. φξνπο 

δ3.1 επ. θαη θπξίσο δ3.11), κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηζηνξηθψλ απνζέζεσλ θαη 

ιηκλψλ ηεικάησλ (βι. φξν δ1.41). Καηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ην 

ζπλνιηθφ ζρέδην ξχζκηζεο ησλ κεηα-κεηαιιεπηηθψλ ρξήζεσλ γεο ησλ πεξηνρψλ επέκβαζεο, ην 



νπνίν εθπνλείηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηνλ φξν δ1.39 Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Σήξεζεο 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο εγθαηαζηάζεσλ θαη πεξηνρψλ ζε 

πξφγξακκα αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, κε εηδηθή δε κειέηε ηνπ θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο θαζνξίδνληαη ηα ηερληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ επαλέληαμε ησλ πεξηνρψλ 

επέκβαζεο ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην ρξήζεηο (βι. φξνπο δ3.4 θαη δ3.6). 

Πεξαηηέξσ, νξγαλψλεηαη εηδηθφ πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα θαηαγξάθνληαη γηα θάζε ππνέξγν 

θαη γηα θάζε πεξηβαιινληηθφ κέζν (αηκφζθαηξα, χδαηα επηθαλεηαθά/ππφγεηα/ζαιάζζηα, έδαθνο, 

αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ, δνλήζεηο/αθηηλνβνιίεο, ρισξίδα/παλίδα) θαη θαζνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ κεηξήζεσλ, ηα ζρεηηθά δε ζηνηρεία, πέξαλ ηεο ππνβνιήο ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, 

δεκνζηνπνηνχληαη άκεζα ζην δηαδίθηπν, ψζηε λα είλαη πξνζηηά ζην επξχ θνηλφ, ελψ εηεζίσο ν 

νηθείνο Γήκνο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ κε εηδηθή έθζεζε πεξηβαιινληηθήο 

παξαθνινχζεζεο (βι. φξνπο δ4.6 θαη δ4.11.ii-iii). Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζην κεραληζκφ ειέγρνπ 

ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, πξνο ηνχην δε πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε, κε θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε, Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Σήξεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ κε 

ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπνπ ηνπ δήκνπ φπνπ ππάγεηαη ην έξγν, ε νπνία ζα ειέγρεη, κέζσ ησλ 

εηήζησλ εθζέζεσλ πνπ ζα εθπνλεί ν θνξέαο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ηερληθψλ κειεηψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο 

ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, αιιά θαη εζσηεξηθήο Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο Διέγρνπ Σήξεζεο 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ πνπ ππνρξενχηαη λα ζπζηήζεη πξνο ην ζθνπφ απηφ ν θνξέαο ηνπ έξγνπ 

(βι. πεξηβαιινληηθνχο φξνπο δ1.39 θαη δ1.40). Δμ άιινπ, ζε ζπκθσλία κε ηελ αξρή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επζχλεο, ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε επηβάιιεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο χςνπο 50.000.000 επξψ, ηελ ππνρξεσηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε ζην πιαίζην ηνπ π.δ. 

148/2009, θαζψο θαη πξφζζεηε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπιάρηζηνλ 1.500.000 επξψ εηεζίσο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε απφζεζεο απνβιήησλ ζηνλ Κνθθηλφιαθθα, ελψ πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ή πξνζζήθεο λέσλ ζε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθνί πεξηβαιινληηθνί φξνη έρνπλ ηεζεί 

πξνο δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο επίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηνρέηεπζεο ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ σθειεηψλ, θαηά βάζε, πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία (βι. δ1.32, δ1.37, δ1.38, 

δ3.4).      

7. Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ λ. 1650/1986, φπσο ηζρχεη 

κεηά ηελ ελαξκφληζή ηνπ πξνο ηηο νδεγίεο 84/360, 85/337/ΔΟΚ θαη 97/11, 96/61/ΔΔ, θαη ησλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ έρεη αλαρζεί 

ζε απηνηειψο πξνζηαηεπφκελν αγαζφ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία θαη ε 

δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πξνο ράξε θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ. Δλ φςεη ηεο ππνρξέσζήο ηνπ 



απηήο ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε ζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ 

πξνζηαηεπνκέλνπ αγαζνχ, ζηαζκίδνληαο σζηφζν θαηά ηηο επηηαγέο ησλ άξζξσλ 106 θαη 22 παξ. 1 

ηνπ πληάγκαηνο θαη άιινπο παξάγνληεο αλαγφκελνπο ζην γεληθφηεξν εζληθφ θαη δεκφζην 

ζπκθέξνλ, φπσο είλαη εθείλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο ηεο νηθνλνκηθήο αλαπηχμεσο, ηεο 

αμηνπνηήζεσο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, ηεο εληζρχζεσο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλαπηχμεσο θαη ηεο 

εμαζθαιίζεσο εξγαζίαο ζηνπο πνιίηεο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε 

νπνία επηβάιιεη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πξνιήςεσο θαη πξνθπιάμεσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο λα ιακβάλεηαη πξνερφλησο ππφςε ε ηπρφλ χπαξμε ηδηαηηέξνπ 

θηλδχλνπ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ηελ 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ δε ε ζηάζκηζε απηή λα γίλεηαη θαηά ηξφπν 

αληαπνθξηλφκελν ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ εθαηέξσζελ δηαθπβεπνκέλσλ ελλφκσλ αγαζψλ ζα 

πξέπεη λα εθηίζεληαη θαη λα ζπλεθηηκψληαη θαηά ηξφπν επαξθή αθ’ ελφο κελ ν ηξφπνο θαη ε 

κέζνδνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη αθ’ εηέξνπ ν εηδηθφηεξνο 

ραξαθηήξαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ην νπνίν πξνζδνθάηαη φηη ζα εμππεξεηεζεί, δεδνκέλνπ φηη 

ε θαηά ηα αλσηέξσ επηβαιιφκελε ζηάζκηζε ζπλαξηάηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ην είδνο θαη ηελ 

έθηαζε ηεο επαπεηινχκελεο βιάβεο θαη ηελ θχζε ηεο εμππεξεηνχκελεο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

αλάγθεο. Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ αθπξσηηθνχ ειέγρνπ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα, ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο κε αίηεζε αθπξψζεσο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

πνπ εθδίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ν δηθαζηήο εμεηάδεη, κεηαμχ 

άιισλ, αλ ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, πνπ απνηειεί ην βαζηθφ κέζν εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο πξνιήςεσο θαη πξνθπιάμεσο, αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ θαη αλ ην 

πεξηερφκελφ ηεο είλαη επαξθέο, ψζηε λα παξέρεηαη ζηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ε δπλαηφηεηα λα 

δηαθξηβψλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηνο 

θαη λα εθηηκνχλ αλ ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο 

θαη ηηο ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο, θαζψο θαη αλ ην πξνζδνθψκελν απφ απηφ φθεινο ηειεί ζε ζρέζε 

αλαινγίαο κε ηελ ηπρφλ επαπεηινχκελε βιάβε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ επζεία, φκσο, 

αμηνιφγεζε εθ κέξνπο ηνπ δηθαζηή ησλ ζπλεπεηψλ νξηζκέλνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηνο θαη ε θξίζε 

αλ ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπ αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο βηψζηκεο αλαπηχμεσο εμέξρνληαη ησλ νξίσλ 

ηνπ αθπξσηηθνχ ειέγρνπ, δηφηη πξνυπνζέηνπλ δηαπίζησζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηεξεχλεζε 

ηερληθψλ ζεκάησλ, νπζηαζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ζηάζκηζε ζηεξηδνκέλε ζηηο εθηηκήζεηο απηέο. Καη’ 

αθνινπζίαλ, παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο βηψζηκεο αλαπηχμεσο κπνξεί λα ειεγρζεί επζέσο απφ ηνλ 

αθπξσηηθφ δηθαζηή κφλνλ αλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο θαη κε βάζε ηα δηδάγκαηα ηεο 

θνηλήο πείξαο πξνθχπηεη φηη ε πξνθαινχκελε απφ ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα βιάβε γηα ην 

πεξηβάιινλ είλαη κε επαλνξζψζηκε ή είλαη πξνθαλψο δπζαλάινγε κε ην πξνζδνθψκελν φθεινο 

θαη έρεη ηέηνηα έθηαζε θαη ζπλέπεηεο ψζηε πξνδήισο λα αληηζηξαηεχεηαη ηελ αλσηέξσ 



ζπληαγκαηηθή αξρή (πξβι. Οινκ. ηΔ  462-3/2010, Οινκ. 613/2002, Οινκ. 3478/2000, 1990/2007 

7κ., 4491/2009 7κ., 293/2009). 

8. Δπεηδή, σο πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, ην Γεληθφ Πιαίζην 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ππ’ αξηζκ. 6877/4872/2008 απφθαζε ηεο 

Οινκειείαο ηεο Βνπιήο, Α΄ 128) ζέηεη σο θαηεπζχλζεηο ηε δηαηήξεζε ηεο εμνξπθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πθηζηάκελεο πεξηνρέο θαη ηελ επέθηαζή ηεο ζε πεξηνρέο πνπ εληνπίδνληαη λέα 

θνηηάζκαηα, θαηά ην δπλαηφλ κέζσ θαζεηνπνηεκέλεο παξαγσγήο ζηνπο ρψξνπο εμφξπμεο, ππφ ηνλ 

φξν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπλχπαξμεο κε ηηο ινηπέο ρξήζεηο, ηδηαίηεξε δε κλεία 

γίλεηαη ζηνπο νξπθηνχο πφξνπο πνπ θαιχπηνπλ είηε εγρψξηεο αλάγθεο ή απεπζχλνληαη ζε δηεζλείο 

αγνξέο, κεηαμχ άιισλ θαη απηψλ ηεο Υαιθηδηθήο (κηθηά ζεηνχρα, ρξπζφο). Πξνο εμεηδίθεπζε ησλ 

θαηεπζχλζεσλ απηψλ, ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε Βηνκεραλία (ππ’ αξηζκ. 

11508/2009 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ Σνκέα ηνπ 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ΑΑΠ 151) πξνσζεί κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ηελ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο εμφξπμεο θαη πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα 

ρσξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο νξπθηψλ πξψησλ πιψλ θαη κνλάδσλ 

κεηαπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ, 

αθφκε θαη εληφο πεξηνρψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην δίθηπν Natura (εθηφο ησλ νηθνηφπσλ 

πξνηεξαηφηεηαο) ππφ ηνπο φξνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα λνκηθά θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο, 

θαζψο θαη εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο 

λνκνζεζίαο, θαηφπηλ εμεηάζεσο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ελψ ζέηεη εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ θαη ηε ρξήζε βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ (άξζξα 5 θαη 

9). Δηδηθψο σο πξνο ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Ν. Υαιθηδηθήο δηαιακβάλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Η φηη πξέπεη λα δηαζθαιηζζνχλ νη φξνη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθκεηάιιεπζεο 

νξπθηψλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζήο ηνπο θαη ηεο ζπλδεδεκέλεο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ εμαζθάιηζε δηεμφδνπ ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν θαη ζην ζαιάζζην κέησπν, 

θαζψο θαη θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, θαηφπηλ ιεπηνκεξνχο ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν λνκνχ, 

ψζηε λα ξπζκηζηνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ θαη θπξίσο ηνπ ηνπξηζκνχ. Δμ άιινπ, θαη ην 

Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ππ’ αξηζκ. 24208/2009 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο πληνληζκνχ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ Σνκέα ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, Β΄ 1138) αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

απηψλ, επέθηαζήο ηνπο, εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ζαιάζζησλ δηεμφδσλ γηα ηε δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ, ζέηεη δε σο φξνπο ηε ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ. Πεξαηηέξσ, αλαιπηηθέο αλαθνξέο θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο 

γηα ηελ επίκαρε εθκεηάιιεπζε πεξηέρεη θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ππ’ 

αξηζκ. 674/2004 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., Β΄ 218). Οη θαηεπζχλζεηο απηέο 



ζπλίζηαληαη ζηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηνπ πφξνπ, ηα απνζέκαηα ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη ζε 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο, ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή 

ξχπαλζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ελ φςεη ηνπ 

ειιεηκκαηηθνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ, θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Ο πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο θάλεη εηδηθή κλεία ζηελ ππνγξαθείζα γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε κεηαιινπξγίαο ρξπζνχ ζχκβαζε ηνπ 1996 

κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο TVX θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

ρηιηάδσλ ηφλσλ αξζεληθνχ πνπ ζα παξάγνληαη εηεζίσο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. Δμ άιινπ, ζηελ 

πεξηνρή αλάπηπμεο ηεο επίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ θαζνξηζζεί βηνκεραληθέο δψλεο κε ην π.δ. 

ηεο 18.10.1979 (Γ΄ 614), εληφο ησλ νπνίσλ ρσξνζεηείηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ έξγσλ ζηηο 

πεξηνρέο Μαχξσλ Πεηξψλ/ηξαησλίνπ θαη Οιπκπηάδαο, φπσο βεβαηψλεηαη ζηελ Π.Π.Δ.Α. ηνπ 

έξγνπ, ελψ ε ρσξνζέηεζε εμνξπθηηθψλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ επηηξέπεηαη, φρη κφλν ζηηο 

δψλεο κεηαιιεπηηθνχ θαη εμνξπθηηθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ 

ηαγείξσλ-Αθάλζνπ, βάζεη ηνπ Γ.Π.. ηνπ Γήκνπ απηνχ (ππ’ αξηζκ. 4789/2010 απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ΑΑΠ 332). Όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε 

ηεο επίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ζέζε θνπξηέο, απηή γίλεηαη ζε πεξηνρή πνπ εληάζζεηαη ζηηο 

Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Γάζνπο θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ ηνπ Γ.Π.. Γήκνπ Παλαγηάο (ππ’ 

αξηζκ. 830/2007 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ΑΑΠ 

420). Σν ζρέδην απηφ ηξνπνπνηήζεθε κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο, κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 6000/5.9.2011 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο (ΑΑΠ 227), θαηά ηξφπν ψζηε λα πξνβιέπεηαη ε ρσξνζέηεζε ηεο αδεηνδνηνχκελεο 

κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή απηή, ζε ζπκθσλία κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Δηδηθφ 

Υσξνηαμηθφ Πιαίζην γηα ηε Βηνκεραλία. 

9. Δπεηδή, απφ ηηο πξνεθηεζείζεο γεληθέο, εηδηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ρσξνηαμηθέο 

θαηεπζχλζεηο ζπλάγεηαη φηη απηέο πξνσζνχλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο κε 

εηδηθή αλαθνξά ζην κεηαιιεπηηθφ πινχην ηεο Β.Α. Υαιθηδηθήο, αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, θαη δε ππφ ην κνληέιν ηεο 

θαζεηνπνηεκέλεο παξαγσγήο κε δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζεο ησλ απαξαίηεησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (επεμεξγαζίαο ησλ εμνξπρζέλησλ πξντφλησλ, δηαρείξηζεο απνβιήησλ) πιεζίνλ ησλ 

ρψξσλ εμφξπμεο, θαηά ηξφπν ψζηε νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν θαη λα κελ δηαρένληαη ζε εθηεηακέλε έθηαζε, αθφκα θη αλ 

ε εγθαηάζηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ρσξνζεηείηαη εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ή πεξηνρψλ 

ηνπ δηθηχνπ Natura, ππφ ηελ απαξαίηεηε σζηφζν πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ 

ηίζεληαη απφ ηα εηδηθά λνκνζεηηθά θαζεζηψηα πνπ δηέπνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο, εμέηαζεο 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ιήςεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 



πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ. Δμ άιινπ, νχηε ην Υσξνηαμηθφ Πιαίζην ηνπ Σνπξηζκνχ πεξηέρεη αληίζεηεο 

ξπζκίζεηο, αιιά θαη ηνχην αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ππφ ηνπο φξνπο πνπ απηέο νξγαλψλνληαη απφ ην νηθείν Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηε Βηνκεραλία, ην νπνίν 

είλαη εηδηθφηεξν θαη ππεξηζρχεη ηνπ πξψηνπ σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο 

θαη νξγάλσζεο ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν γεγνλφο δε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ 

έρεη πξνεγεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηε Βηνκεραλία ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο 

ζε επίπεδν λνκνχ, ν νπνίνο λα ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα ζπγθξνχζεσλ ησλ εμνξπθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε άιιεο ρξήζεηο θαη θπξίσο ηνπ ηνπξηζκνχ, δελ θαζηζηά πάλησο πιεκκειή ηε 

ρσξνζέηεζε ηεο επίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη αθ’ ελφο ζε ήδε ππάξρνπζεο 

κεηαιιεπηηθέο πεξηνρέο (Οιπκπηάδα, Μαληέκ Λάθθνπ, Μαχξεο Πέηξεο) θαη ζηηο ήδε πθηζηάκελεο 

θαη επεθηεηλφκελεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηξαησλίνπ θαη αθ’ εηέξνπ ζε δαζηθή πεξηνρή 

(θνπξηέο), γηα ηελ νπνία δελ πξνβάιιεηαη φηη παξνπζηάδεη ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, νχηε απφ ην 

Υσξνηαμηθφ Πιαίζην ηνπ Σνπξηζκνχ πξνθχπηεη θάηη ηέηνην, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη ζηε Μ.Π.Δ. 

έρνπλ εθηηκεζεί νη επηπηψζεηο ζηηο ινηπέο ρξήζεηο, νη νπνίεο αλακέλνληαη ακειεηέεο σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, αθνχ κφιηο 70 ζηξέκκαηα γεσξγηθήο γεο ζα θαηαιεθζνχλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζεκαληηθά ζεηηθέο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο δξαζηεξηνηήησλ (θαηαζθεπαζηηθψλ, 

ρσκαηνπξγηθψλ, κεηαθνξηθψλ, επηζθεπψλ, ζπληεξήζεσλ θ.ιπ.), ελψ δελ αμηνινγνχληαη σο 

αζχκβαηεο κε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ Ηεξηζζφ θαη ηελ 

Οιπκπηάδα, είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο ζε επίπεδν λνκνχ (0,8% ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη 2% 

ησλ θιηλψλ ηνπ λνκνχ ρσξίο δπλαηφηεηα αλάπηπμεο καδηθνχ ηνπξηζκνχ) θαη κπνξεί λα εληζρπζεί κε 

ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζρεηηθνχ κε ηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα θαη κε 

ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ γηα ηνλ Σνπξηζκφ. Άιισζηε, ζηελ απφ καθξνχ ρξφλνπ 

χπαξμε κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή απηή νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε δηαηήξεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο, ζε αληίζεζε κε ηελ νηθηζηηθή αιινίσζε πνπ ππέζηε 

ε ππφινηπε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο. Πεξαηηέξσ, ην επίκαρν έξγν αλακέλεηαη λα έρεη έκκεζα θαη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη ππνδνκή ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηεο ελίζρπζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θαηνίθσλ (βι. Κεθάιαην 7.8 ηεο Μ.Π.Δ.). Οη δε θαηεπζχλζεηο 

ηνπ Γ.Π.. Γήκνπ Παλαγηάο, θαηά ην κέξνο πνπ αληίθεηληαη ζην κεηαγελεζηέξσο εθδνζέλ Δηδηθφ 

Υσξνηαμηθφ Πιαίζην γηα ηε Βηνκεραλία, ην νπνίν, εηδηθά γηα ηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Ν. Υαιθηδηθήο, πξνβιέπεη ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηεο επέθηαζήο ηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνζηεξηθηηθή βηνκεραλία, δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ, ελ πξνθεηκέλσ, εθαξκνγήο, 

αθνχ θαηά ην άξζξν 9 ηνπ λ. 2742/1999 (Α΄ 207) γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα πνπ εγθξίλνληαη κεηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο επηινγέο ή θαηεπζχλζεηο 

ησλ εγθεθξηκέλσλ Γεληθνχ θαη Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 



Αλάπηπμεο. Δλ πάζε δε πεξηπηψζεη, νη ξπζκίζεηο ηνπ πνιενδνκηθνχ απηνχ ζρεδίνπ, θαζνξίδνπζεο 

δψλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο, δελ απνθιείνπλ, εθ 

πξννηκίνπ, ηελ αλάπηπμε ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθ’ φζνλ, πάλησο, ηεξεζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (άξζξν 

57 ηνπ λ. 998/1979). Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ην επίκαρν επελδπηηθφ ζρέδην 

ελζσκαηψλεη πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ πνπ δηαζθαιίδεη, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο, ηηο 

ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ Π.Π.Δ.Α. ηνπ έξγνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ πξνο ηηο πθηζηάκελεο ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο είλαη 

αηηηνινγεκέλε θαη αλέιεγθηε πεξαηηέξσ απφ ηνλ αθπξσηηθφ δηθαζηή σο πξνο ηελ επηινγή θαη 

δηακφξθσζε ηνπ πξνηχπνπ αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο, ηα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ 

πξνβαιιφκελα ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκα. 

10. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ε αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο, κέζσ βειηησκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ 

θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ εζληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηηο 

νπνίεο αλαγλσξίδεηαη ε ζπκβνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ε δπλαηφηεηα ζπγθεξαζκνχ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ θαη 

πςειήο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ράξηλ ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο πνπ έρεη θαηαζηήζεη 

δπλαηή ηελ αζθαιέζηεξε επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, (ΔΔ (COM 2000) 

265 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ κε ελεξγεηαθή εμνξπθηηθή βηνκεραλία θαη 

COM (2008), 699 πξσηνβνπιία γηα ηηο πξψηεο χιεο-θάιπςε ησλ νπζησδψλ αλαγθψλ γηα αλάπηπμε 

θαη απαζρφιεζε). ε ζπκθσλία κε ηηο θαηεπζχλζεηο απηέο θαη κε ηελ επηηαγή γηα νξζνινγηθή θαη 

βηψζηκε αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, θαηά ηα άξζξα 24 θαη 106 ηνπ πληάγκαηνο, 

νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Γεληθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ θαη ηνπ Δηδηθνχ 

Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηε Βηνκεραλία, ην Διιεληθφ Γεκφζην, κε ηελ θπξσζείζα κε ην άξζξν 

52 ηνπ λ. 3220/2004 ζχκβαζε, επηδίσμε φρη κφλν ηε ζπλέρηζε ηεο ήδε πθηζηάκελεο κεηαιιεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηεξεπλεκέλσλ θαη νηθνλνκηθά αμηνπνηήζηκσλ 

θνηηαζκάησλ ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο κέζσ θαζεηνπνηεκέλεο παξαγσγήο θαη κε ηα ερέγγπα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δηαζθαιίδεη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδνηήζεσο ηνπ λ. 1650/1986, ε δε παξεκβαίλνπζα ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ 

εθπφλεζε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζηελ νπνία εμέηαζε, κεηαμχ άιισλ, ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ, θαη ηε κεδεληθή ιχζε, ήηνη ηε κε εθκεηάιιεπζε ησλ δηεξεπλεκέλσλ θνηηαζκάησλ θαη ηε 

δηαθνπή θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζηα κεηαιιεία Καζζάλδξαο. χκθσλα κε ηε κειέηε (Κεθάιαην 4, 

ζει. 4.1-7 επ.), ε ιχζε απηή ελέρεη ηδηαίηεξα δπζκελείο επηπηψζεηο ηφζν γηα ην θπζηθφ θαη 



πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο κε απνθαηάζηαζεο ησλ ζηγεηζψλ απφ πξνεγνχκελεο 

εθκεηαιιεχζεηο πεξηνρψλ φζν θαη γηα ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ απψιεηαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Αληίζεηα, εθηηκάηαη φηη ε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα έρεη ηδηαίηεξα ζεηηθέο 

επηπηψζεηο, ζηεξίδεηαη δε ζε ζρεδηαζκφ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ 

πινχηνπ ηεο πεξηνρήο ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θεθάιαην, ην νπνίν ζα 

πξνζηαηεπζεί θαη ζα αλαθάκςεη κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζηγέλησλ απφ πξνγελέζηεξεο 

εθκεηαιιεχζεηο ρψξσλ. Δμ άιινπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αδεηνδνηνχζαο αξρήο θαη ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηεο Μ.Π.Δ., ν ζρεδηαζκφο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηξηψλ θνηηαζκάησλ Οιπκπηάδαο, 

θνπξηψλ θαη Μαχξσλ Πεηξψλ έγηλε θαηά ηξφπν εληαίν θαη αδηαίξεην σο πξνο φιεο ηηο εθθάλζεηο 

αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη θπξίσο σο πξνο ηε ζπλδπαζηηθή κεηαιινπξγηθή 

θαζεηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαιιεπηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηξηψλ 

θνηηαζκάησλ, θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ ρσξεί εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ σο πξνο ην εχξνο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, αθνχ ε κε έγθξηζε εθκεηάιιεπζεο ελφο απφ ηα θνηηάζκαηα απηά νδεγεί ζηε 

καηαίσζε φινπ ηνπ ζρεδίνπ. Πεξαηηέξσ, ε απνθαηάζηαζε κφλν ηνπ ρψξνπ απφζεζεο Οιπκπηάδαο 

θαη ε αμηνπνίεζε ησλ εθεί απνηεζέλησλ κεηαιιεπκάησλ, λαη κελ ζπληζηά θεξδνθφξα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα επηδησρζεί απηνηειψο, φπσο ηζρπξίδνληαη νη αηηνχληεο, σζηφζν 

ηνχην ζα ζήκαηλε ηε κε αμηνπνίεζε ηνπ ρξπζνθφξνπ θνηηάζκαηνο ηεο Οιπκπηάδαο ζε αληίζεζε 

πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο επξσπατθήο θαη εζληθήο αλαπηπμηαθήο θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο θαη 

κάιηζηα παξά ην γεγνλφο φηη ε αμηνπνίεζε απηή είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί θαηά ηξφπν 

νξζνινγηθφ θαη βηψζηκν βάζεη ππφγεηαο εθκεηάιιεπζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη ηφζν νη αξραηνινγηθνί ρψξνη ηεο πεξηνρήο φζν θαη ν παξαθείκελνο Σ.Κ.. ηνπ 

δηθηχνπ Natura θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ελ γέλεη, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο 

Γηνίθεζεο, ζπλεθηηκσκέλνπ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ζρεδηαζκφο ελζσκαηψλεη θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ ηζηνξηθά δηαηαξαγκέλσλ ρψξσλ ηεο 

πεξηνρήο πνπ δελ πεξηέρνπλ εκπνξηθά αμηνπνηήζηκεο απνζέζεηο, ε απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ, θαηά 

ηε κεδεληθή ιχζε, ζα επηβάξπλε θαηά θχξην ιφγν ην Διιεληθφ Γεκφζην, κε εμαίξεζε ηνπο ρψξνπο 

πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ε παξεκβαίλνπζα γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηηο κεηαιιεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηξαησλίνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ήδε δηαπηζησκέλσλ θαη 

αμηφινγσλ θνηηαζκάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην θαη ζηελ ππνβιεζείζα 

Μ.Π.Δ., κέζσ κεηαιινπξγηθήο επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο ηεο 

παξεκβαίλνπζαο, θαη ε κε εμέηαζε, πέξαλ ηεο κεδεληθήο, άιισλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ σο πξνο 

ηελ έθηαζε εθκεηάιιεπζεο ησλ δηεξεπλεκέλσλ θνηηαζκάησλ, δελ θαζηζηά πιεκκειψο 

αηηηνινγεκέλε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, αθνχ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο πξνπαξαηεζείζεο 

θαηεπζχλζεηο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ εζληθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη έρεη ζρεδηαζζεί ψζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθή 



πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο ρξήζεο βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ θαη νξζψλ 

πξαθηηθψλ θαη ησλ εγθξηζέλησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ηα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα 

είλαη απνξξηπηέα σο αβάζηκα.  

11. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, θαηά ην άξζξν 4 παξ. 6 πεξ. ζη ηνπ λ. 1650/1986, σο ίζρπε θαηά ηνλ 

θξίζηκν ρξφλν, ζε πεξηνρέο πνπ εληνπίδνληαη θνηηάζκαηα κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ, βηνκεραληθψλ 

νξπθηψλ θαη καξκάξσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. Α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2837/2000 (Α΄ 

178), θαζψο θαη ζε κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, δελ απαηηείηαη πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε. 

Καηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, εξκελεπνκέλσλ ππφ ην θσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ νδεγηψλ 84/360/ΔΟΚ, 85/337/ΔΟΚ, 97/11/Δ.Δ. θαη 96/61/ Δ.Δ. ηνπ 

πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, θαηαξγείηαη κελ ην απηνηειέο ζηάδην ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηνο, 

κεηαηίζεηαη φκσο ε εμέηαζε φισλ ησλ θαηά λφκν ζηνηρείσλ ζην ζηάδην ηεο εγθξίζεσο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ήηνη ε ζπκβαηφηεηα πξνο ηηο γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηνπ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε επηινγή ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζέζεσλ ρσξνζέηεζεο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ θαη ππνδνκψλ ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

θαζψο θαη ε εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεδεληθήο (πξβι. ηΔ 

Οινκ. 998/2005, 1990/2007 7κ., 4491/2009 7κ.). 

12. Δπεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζην Κεθάιαην 4 ηεο κειέηεο εμεηάδνληαη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα φιεο ηηο βαζηθέο ππνδνκέο/κνλάδεο θαη παξαγσγηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο 

κεζφδνπο αλά ππνέξγν, νη ιχζεηο δε απηέο αμηνινγνχληαη βάζεη πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ θαη 

επηιέγεηαη απηή πνπ παξνπζηάδεη ηε ιηγφηεξν αξλεηηθή επίδξαζε ζηα πεξηβαιινληηθά κέζα ηεο 

πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζην ππνέξγν θνπξηψλ εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη ηφζν 

σο πξνο ηνλ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο, φζν θαη σο πξνο ηηο κεζφδνπο εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ 

κεηαιιεχκαηνο, ηηο ζέζεηο ησλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ απνβιήησλ, ηελ επηινγή ηεο δηαδξνκήο 

κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηξαησλίνπ θαη ηεο φδεπζεο ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φζνλ αθνξά ζην ππνέξγν Οιπκπηάδαο, ηεθκεξηψλεηαη, κέζσ ηεο 

εμεηάζεσο ελαιιαθηηθψλ, ε επηινγή ηεο κεζφδνπ εθκεηαιιεχζεσο ηνπ θνηηάζκαηνο, ηεο ππφγεηαο 

εμφξπμεο, ηεο ραξάμεσο ηεο λέαο ππφγεηαο ζηνάο πξνζπέιαζεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη 

απνβιήησλ, ελψ σο πξνο ην ππνέξγν Μαληέκ Λάθθνπ ελαιιαθηηθέο εμεηάδνληαη ηφζν γηα ηε ζέζε 

ησλ εξγνζηαζίσλ εκπινπηηζκνχ θαη κεηαιινπξγίαο φζν θαη γηα ην ρψξν απνζέζεσο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ ζηνλ Κνθθηλφιαθθα. Δμ άιινπ, ζηελ Π.Π.Δ. (ζει. 6-114 επ.) θαη ηε Μ.Π.Δ. (ζει. 5.6-1) 

κειεηήζεθε ε ζθνπηκφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

επίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίεο, πάλησο, πξνυπάξρνπλ θαη εμππεξεηνχλ επί ζεηξά εηψλ ηε 

κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο, ε δε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θξίζεθε σο απνιχησο 



απαξαίηεηε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ζρεδηαδφκελεο επέλδπζεο κε παξάιιειε επέθηαζε ηεο 

δπλακηθφηεηάο ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλακελφκελε αχμεζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ 

θαη ζεηηθνχ νμένο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ππεξάθηησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηνπ Γεληθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε εθδφζεθε θαηφπηλ 

αμηνινγήζεσο φισλ ησλ πξφζθνξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ εμεηάζζεθαλ γηα φιεο ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο ζρεδηαδφκελεο επέλδπζεο, ηφζν σο πξνο ηε ρσξνζέηεζε ησλ βαζηθψλ κνλάδσλ θαη 

ππνδνκψλ, φζν θαη σο πξνο ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο ζηελ εμνξπθηηθή θαη παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, αμηνιφγεζε πνπ ζηεξίρζεθε, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ζε ακηγψο πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεη 

φηη νη πξνθξηζείζεο ηειηθψο ιχζεηο είλαη απηέο πνπ ελέρνπλ ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο, ελψ αηηηνινγείηαη επαξθψο θαη ε αλάγθε επέθηαζεο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ, ηα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ 

πξνβαιιφκελα ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκα. 

13. Δπεηδή, εμ άιινπ, ε επηινγή ηεο κεζφδνπ κεηαιινπξγίαο απνηέιεζε πξντφλ ελδειερνχο 

εμεηάζεσο θαη ζπγθξηηηθήο αμηνινγήζεσο ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ κε θξηηήξην ηελ βέιηηζηε 

πεξηβαιινληηθά θαη ηερληθννηθνλνκηθά θαηεξγαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαιιεπκάησλ θαη 

δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ, αθνχ ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ θαη ηα θξηζέληα κε ηελ 

613/2002 απφθαζε ηεο Οινκειείαο. χκθσλα κε ηε Μ.Π.Δ. (Κεθ. 4.4.1 θαη 5.5.2), γηα ηελ 

πξφθξηζε ηεο ηειηθψο επηιεγείζεο κεζφδνπ ηεο αθαξηαίαο ηήμεο (Flash Smelting) ειήθζεζαλ, 

κεηαμχ άιισλ, ππ’ φςηλ φηη ε κέζνδνο απηή αλαπηχρζεθε απφ ηε θηλιαλδηθή εηαηξεία Outotec κε 

εθηεηακέλε βηνκεραληθή εθαξκνγή 70 θαη πιένλ ρξφλσλ, ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζην 50% ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο ραιθνχ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζηελ Φηλιαλδία, νπεδία, Γεξκαλία, Ηζπαλία, 

Πνισλία θαη Βνπιγαξία) θαη ην 30% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ληθειίνπ, φπνπ παξάγνληαη κε 

πςειά πνζνζηά θαζαξφηεηαο σο παξαπξντφληα, ρξπζφο θαη άξγπξνο, δελ απαηηεί ηε ρξήζε θπαλίνπ 

ή ελψζεψλ ηνπ θαη ζεσξείηαη απφ ηερλνινγηθήο απφςεσο ε «state of the art» κέζνδνο θαη απφ 

πεξηβαιινληηθήο απφςεσο ε θαζαξφηεξε ππξνκεηαιινπξγηθή κέζνδνο, θαζ’ φζνλ εκθαλίδεη 

αμηφπηζηε θαη ιεηηνπξγηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δπλαηφηεηα θαηεξγαζίαο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

πξψησλ πιψλ θαη εχθνιεο κεηαβνιήο ξπζκψλ ηξνθνδνζίαο, πςειέο αλαθηήζεηο ησλ πεξηερνκέλσλ 

κεηαιιηθψλ αμηψλ, ζπκπαγή ζρεδηαζκφ ησλ κνλάδσλ κε κηθξφηεξεο εθπνκπέο ξχπσλ, 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ, εθ ησλ νπνίσλ ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα είλαη πιήξσο αδξαλέο κε 

ηε κνξθή ζθσξίαο, αμηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ ζείνπ κε ηελ παξαγσγή εκπνξεχζηκνπ ζεηηθνχ 

νμένο, ρακειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη αζθαιέο θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Γηα ηε 

βέιηηζηε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ αξζεληθνχ πνπ παξάγεηαη σο απφβιεην απφ ηε 

κεηαιινπξγηθή επεμεξγαζία ησλ ρξπζνθφξσλ ππξηηψλ επειέγε ε βέιηηζηε δηαζέζηκε ηερληθή ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ αξζεληθνχ ζε θξπζηαιιηθφ ζθνξνδίηε, κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο 



πξνο απφζεζε πνζφηεηαο θαη αζθάιεηα ηεο απφζεζεο ιφγσ ηεο κηθξήο δηαιπηφηεηαο ηνπ νξπθηνχ 

θαη ηεο καθξνρξφληαο ζηαζεξφηεηαο ηεο νξπθηνινγηθήο δνκήο ηνπ, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε δε ηεο 

ηερληθήο απηήο έρεη εθηειεζηεί εθηεηακέλν πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζην Δξγαζηήξην 

Μεηαιινπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, θαζψο θαη ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηεο 

Outotec. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ θαζίζηαηαη 

δπλαηή ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηνπ θνηηάζκαηνο θνπξηψλ πνπ πεξηέρεη ζεηνχρν ραιθφ, 

νξπθηφ απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ, ε δε εθαξκνζηκφηεηά ηεο ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ζπκππθλψκαηα ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο δπζθαηέξγαζηνπο 

αξζελνππξίηεο ηεο Οιπκπηάδαο έρεη ήδε δνθηκαζζεί επηηπρψο ζε εκηβηνκεραληθή θιίκαθα βάζεη 

δνθηκψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηα εξγαζηήξηα ηεο θηλιαλδηθήο εηαηξείαο Outotec, ε νπνία έρεη 

αλαπηχμεη ηε κέζνδν (βι. ζει. 4.4-3, 5.5-11). Δμ άιινπ, νη ελζηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ κε ηελ κε 

αξ. πξση. 22343/3949/2.12.2010 ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαιιεπηηθψλ & 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. θαη ζε εθζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ 

Σ.Δ.Δ., ηνπ Η.Γ.Μ.Δ. θαη Δπηηξνπήο Καζεγεηψλ ηνπ Α.Π.Θ. πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο 

δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο κεζφδνπ γηα ηελ παξαγσγή ρξπζνχ θαη ηελ 

εθαξκνζηκφηεηά ηεο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζπκππθλψκαηα, απαληήζεθαλ δηεμνδηθά κε 

ζπκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα ηεο παξεκβαίλνπζαο ζην ζηάδην απηφ, ζηα νπνία επεζήκαλε φηη κε 

ηε κέζνδν απηή παξάγεηαη σο θχξην πξντφλ ραιθφο θαη σο παξαπξντφληα ρξπζφο θαη άξγπξνο, 

δίδεηαη δε ην παξάδεηγκα ηεο κεηαιινπξγίαο ραιθνχ Aurubis ζην Ακβνχξγν, ε νπνία είλαη απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο παξαγσγνχο ρξπζνχ θαη αξγχξνπ ζηελ Δπξψπε θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα κέζνδν, ε 

εθαξκνζηκφηεηά ηεο έρεη απνδεηρζεί ζε εκηβηνκεραληθή θιίκαθα κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζπκππθλψκαηα βάζεη ησλ δνθηκψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ, ελψ, πέξαλ ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην Κεθάιαην 5.5.2 ηεο Μ.Π.Δ., έρεη εθπνλεζεί θαη εηδηθή ηερληθννηθνλνκηθή κειέηε 

γηα φια ηα ζηάδηα ηεο κεηαιινπξγηθήο επεμεξγαζίαο. Καηφπηλ αμηνινγήζεσο φισλ ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ, ε Γηνίθεζε, κε ηελ ήδε πξνζβαιιφκελε απφθαζή ηεο, ελέθξηλε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ππξνκεηαιινπξγηθήο κεζφδνπ ηεο αθαξηαίαο ηήμεο, θαζ’ φζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ε κέζνδνο απηή 

εμαζθαιίδεη βέιηηζηε πξνζαξκνγή ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θνηηαζκάησλ, 

άξηζηε αμηνπνίεζε ησλ κεηαιιεπκάησλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη πςειή αλάθηεζε κεηάιισλ, ελψ 

νδεγεί ζε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αξζεληθνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπκπχθλσκα Οιπκπηάδαο ζηελ 

ζηαζεξή θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηή κνξθή ηνπ ζθνξνδίηε, θαζψο θαη ζε αλάθηεζε ηνπ ζείνπ 

πνπ πεξηέρεηαη θαη ζηα δχν ζπκππθλψκαηα ππφ κνξθή ζετθνχ νμένο (βι. φξνπο α1 θαη δ2.329), 

απνθιεηνκέλεο ηεο ρξήζεο θπαλίνπ ή ελψζεψλ ηνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαιινπξγίαο (βι. 

φξνπο δ1.2 θαη δ2.324). Ζ θξίζε απηή ηεο Γηνίθεζεο σο πξνο ην ραξαθηεξηζκφ ηεο επηιεγείζαο 

κεζφδνπ σο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο θαη σο πξνο ηελ εθαξκνζηκφηεηά ηεο ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ζπκππθλψκαηα αηηηνινγείηαη λνκίκσο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο Μ.Π.Δ., ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε 



ηεο Γ/λζεο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ θαη ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέζρε ε 

παξεκβαίλνπζα ζηηο ελζηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, ελψ επηβεβαηψλεηαη θαη κε ην κε αξ. πξση. 

11977/873/31.5.2012 έγγξαθν απφςεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαιιεπηηθψλ & Βηνκεραληθψλ 

Οξπθηψλ πξνο ην Γηθαζηήξην. Γελ θινλίδεηαη δε ε αηηηνινγία απηή, φπσο αβαζίκσο ηζρπξίδνληαη νη 

αηηνχληεο, απφ ην γεγνλφο φηη κε ηελ απφθαζε πεξί εγθξίζεσο ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ νηθείνπ 

ππνέξγνπ, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε έζεζε σο φξν ηελ πξνεγνχκελε εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο δνθηκψλ 

ζε εκηβηνκεραληθή κνλάδα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθπφλεζε κειέηεο εθαξκνγήο θαη εηδηθψλ 

κειεηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο δηεξγαζίεο ηεο κεηαιινπξγηθήο δηαδηθαζίαο, θαζ’ φζνλ, φπσο 

δηεπθξηλίδεηαη θαη ζην αλσηέξσ έγγξαθν απφςεσλ ηεο ελ ιφγσ Γηεχζπλζεο, νη φξνη απηνί ηέζεθαλ 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε πιήξεο πξνζαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ηελ 

ηξνθνδνζία θαη λα αληηκεησπηζζνχλ φιεο νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζηαδίσλ ηεο 

κεηαιινπξγηθήο επεμεξγαζίαο πξηλ ηελ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. πλεπψο, ηα πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκα, θαηά ην κέξνο δε πνπ 

ακθηζβεηνχλ επζέσο ηελ ηερληθή θξίζε ηεο Γηνίθεζεο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο κεζφδνπ 

κεηαιινπξγίαο, είλαη απνξξηπηέα σο απαξάδεθηα. Σέινο, αβαζίκσο πξνβάιιεηαη φηη ε 

πξνζβαιιφκελε είλαη πιεκκειήο, δηφηη δελ πξνβιέπεη ελαιιαθηηθή κέζνδν ζε πεξίπησζε πνπ ε 

πξνθξηλφκελε απνδεηρζεί ηερληθψο ή νηθνλνκηθψο αλεθάξκνζηε, ζχκθσλα θαη κε ηε ζρεηηθή 

παξαηήξεζε ηεο Γ/λζεο Μεηαιιεπηηθψλ & Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ. Καη ηνχην δηφηη, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ηεο Μ.Π.Δ., ε κέζνδνο κεηαιινπξγίαο είλαη βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηφζν σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηάζκαηνο θνπξηψλ, ην νπνίν θαη κφλν πεξηέρεη ζεηνχρν ραιθφ απαξαίηεην 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ, φζν θαη σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα 

ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ, ηνλ πεξηβαιινληηθφ ραξαθηεξηζκφ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο, ηα 

ηερληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα, ηζνδχγηα ηξνθνδνζίαο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηε 

κειέηε. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηπρφλ εθαξκνγή άιιεο κεζφδνπ ή ε νπζηψδεο, σο πξνο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηξνπνπνίεζή ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη αλ αλαθχςεη ε αλάγθε 

απηή, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε λέα έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, εθδνζείζα θαηφπηλ ηεξήζεσο 

εθ λένπ ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδνηήζεσο, ιφγσ νπζηψδνπο ηξνπνπνηήζεσο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ.  

14. Δπεηδή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3028/2002 «Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (Α΄ 153), 

εξκελεπνκέλσλ ππφ ην θσο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 6 ηνπ πληάγκαηνο, είλαη, θαη’ αξρήλ, επηηξεπηέο 

επεκβάζεηο πιεζίνλ κλεκείνπ, αιιά κφλν θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ε νπνία 

ρνξεγείηαη εάλ ε απφζηαζε απφ ην αθίλεην κλεκείν θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ή ε ζρέζε κε 

απηφ είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη λα επέιζεη άκεζε ή έκκεζε βιάβε ζε απηφ. Ωζηφζν, ν 



Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ δχλαηαη θαη λα απαγνξεχεη θάζε έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα 

βιάςεη, ακέζσο ή εκκέζσο, θαη δε ηφζν απφ απφςεσο αζθάιεηαο φζν θαη απφ αηζζεηηθήο 

απφςεσο, ηηο αξραηφηεηεο ή ηα λεφηεξα κλεκεία, κε γλψκνλα ηελ εηο ην δηελεθέο δηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ηνπο θαη πάληνηε ελ φςεη αθ’ ελφο ηνπ ραξαθηήξα ησλ πξνζηαηεπηέσλ κλεκείσλ θαη αθ’ 

εηέξνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα επηρεηξεζεί. Ζ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε εθδφζεσο ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ρνξεγείηαη κφλνλ εάλ, θαηά 

ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ αξραηνινγηθνχ νξγάλνπ, ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα, είηε θαζ’ εαπηφ 

είηε ελ φςεη ησλ ζπλζεθψλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ πεξηνρή, δελ ζπλεπάγεηαη δπζκελείο επηπηψζεηο 

ζηε δηαηήξεζε, ηελ πξνβνιή θαη ηελ ελ γέλεη πξνζηαζία ηνπ κλεκείνπ, αιιά θαη ηνπ ρψξνπ πνπ ην 

πεξηβάιιεη (βι. κεηαμχ άιισλ ηΔ 3824/2007, 1580/2007 7κ.). 

15. Δπεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, κε 

ην κε αξ. πξση. 105629/10.7.2006 έγγξαθφ ηεο ε Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (Δ.Τ.ΠΔ.) ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. δηαβίβαζε ηελ Π.Π.Δ. ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζηηο αξκφδηεο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο 

πξνο γλσκνδφηεζε. Ζ ΗΣ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (Δ.Π.Κ.Α.) κε ην 

κε αξ. πξση. 9347/7.8.2006 έγγξαθφ ηεο απάληεζε, θαη’ αξρήλ, φηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ αλάπηπμε 

λένπ κεηαιιείνπ ζηηο θνπξηέο, δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζηελ Οιπκπηάδα 

ππφ ηνλ φξν ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ, ελψ επηθπιάρζεθε γηα ην έξγν ησλ Μαχξσλ 

Πεηξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη απηνςία. Ζ 10ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ (Δ.Β.Α.) 

γλσκνδφηεζε αξλεηηθά (4373/7.8.2006) κε ηελ αηηηνινγία φηη ε πεξηνρή αλάπηπμεο ηεο επίκαρεο 

δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ζην ζχλνιφ ηεο έλα βαζηθφ ηζηνξηθφ θαη αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο 

Υαιθηδηθήο, ε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, αιιά δελ έρεη 

νινθιεξσζεί, ε δε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα λα θαηαζηεί αδχλαηε ζην κέιινλ 

νπνηαδήπνηε έξεπλα θαη αμηνπνίεζε ησλ αξραηνηήησλ. Πεξαηηέξσ, ε Δθνξεία Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηε κε αξ. πξση. 1948/11.8.2006 γλσκνδφηεζή ηεο βεβαίσζε 

φηη ζηηο πεξηνρέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππνέξγσλ δελ ππάξρνπλ λεφηεξα θηίζκαηα 

ραξαθηεξηζκέλα σο κλεκεία, αιιά νχηε θαη ραξαθηεξηζκέλνη ηζηνξηθνί ηφπνη, σζηφζν ηάρζεθε 

αξλεηηθά, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο δηελέξγεηαο απηνςίαο, κε ηελ αηηηνινγία φηη ε πεξηνρή ησλ πξψελ 

«Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο» είλαη γλσζηή ηζηνξηθή κεηαιιεπηηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία δηαζψδνληαη 

ηεθκήξηα απφ ηελ αξραηφηεηα, ε δε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα αιινησζεί ην 

ηζηνξηθφ κεηαιιεπηηθφ ηνπίν ψζηε λα απνθιεηζζεί νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα έξεπλάο ηνπ ζην 

κέιινλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ απηνςηψλ, ε κελ Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ δελ εμέθξαζε 

αληηξξήζεηο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ιφγσ κε ππάξμεσο θεξπγκέλσλ κλεκείσλ ζηελ 

πεξηνρή (146/17.1.2007), νη δε ΗΣ΄ Δ.Π.Κ.Α. (725/22.3.2007) θαη 10ε Δ.Β.Α. (2687/25.4.2007) 

επαλέιαβαλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζην ππνέξγν ησλ Μαχξσλ Πεηξψλ, θαζ’ φζνλ 



δηαπίζησζαλ φηη εληφο ηνπ νξίνπ θαηάιεςεο ηνπ ππνέξγνπ βξίζθεηαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο 

Καξαθφιη, ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ νπνίνπ έρεη αιινησζεί ζεκαληηθά απφ ηηο πθηζηάκελεο ιίκλεο 

ηεικάησλ, ελψ εθηφο ηνπ νξίνπ θαηάιεςεο αιιά ζηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη 

θεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο, λφηηα ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ ηνπ ηξαησλίνπ, θαζψο θαη κε 

θεξπγκέλνη ρψξνη φπνπ εληνπίζζεθαλ αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηα σο 

άλσ έγγξαθα, ε δε πθηζηάκελε αιινίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ππνβαζκίδεη ηηο αξραηφηεηεο 

θαη θαζηζηά αδχλαηε θάζε κειινληηθή αλάδεημε ηεο ζέζεο Καξαθφιη, πξνο πξνζηαζία δε απηήο 

έζεζαλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο γηα ηελ ππνρξέσζε ζσζηηθήο αλαζθαθηθήο έξεπλαο, απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αληίζεηα, ηάρζεθαλ αξλεηηθά σο πξνο ην ππνέξγν ζηε ζέζε θνπξηέο ιφγσ 

εληνπηζκνχ ζθσξηψλ θαη άιισλ θαηαινίπσλ ζε επηθαλεηαθή εθδήισζε κεηαιινθφξνπ 

θνηηάζκαηνο ζε πςφκεηξν 650 κ. κέζα ζε δάζνο νμηάο θαη δξπφο, αιιά θαη άιισλ επξεκάησλ ζηε 

ζέζε Κάηζνπξαο ή Καζηεινχδη, ζηα πςψκαηα Καζηέιιη θαη Κακήια θαη ζηε ζέζε Παιαηφρσξα. Δμ 

άιινπ, κε ην κε αξ. πξση. 3972/26.11.2007 έγγξαθφ ηεο ε Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ 

γλσκνδφηεζε ζεηηθά γηα ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. Ζ παξεκβαίλνπζα 

επαλήιζε θαηαζέηνληαο ζηηο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο αλαθνξά ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 

Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο ζην Α.Π.Θ., Π. Φ., ν νπνίνο, θαηφπηλ δηελέξγεηαο απηνςίαο, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα αξραία θαηάινηπα πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζέζε θνπξηέο έρνπλ κεηαθεξζεί 

απφ αιινχ θαη δελ απνηεινχλ έλδεημε ππάξμεσο αξραηνηήησλ ζηελ πεξηνρή. Σν ζέκα εηζήρζε 

ελψπηνλ ηνπ Κ.Α.., ηα κέιε ηνπ νπνίνπ δηελήξγεζαλ απηνςία θαη απνθάζηζαλ αθ’ ελφο ηελ 

έγθξηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ζέζεηο Οιπκπηάδαο θαη Μαχξσλ Πεηξψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ησλ αξραηνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη αθ’ εηέξνπ ηε δηελέξγεηα επηθαλεηαθήο αξραηνινγηθήο έξεπλαο, 

ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ή κε ζπγθεθξηκέλσλ αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ ζηελ επηθαλεηαθή 

εθδήισζε κεηαιινθφξνπ θνηηάζκαηνο ζηε ζέζε θνπξηέο, θαζψο νπδέλ εληνπίζζε θαηά ηελ 

απηνςία. Γεδνκέλνπ φηη απφ ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε δελ εληνπίζζεθαλ άιιεο 

αξραηφηεηεο, ε ΗΣ΄ Δ.Π.Κ.Α. κε ηελ κε αξ. πξση. 2448/112.3.2009 γλσκνδφηεζή ηεο ηάρζεθε 

ππέξ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζηε ζέζε θνπξηέο ππφ ηνλ φξν αλαζθαθηθήο έξεπλαο ζε 

πεξίπησζε εληνπηζκνχ θαη άιισλ αξραηνηήησλ, πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ ήδε 

εληνπηζκέλσλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ, ελψ έζεζε πξφζζεηνπο φξνπο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ κλεκείνπ πνπ εληνπίζζεθε ζηε ζέζε Καξαθφιη, ζηελ πεξηνρή ηνπ ππνέξγνπ Μαχξσλ Πεηξψλ, 

γηα ην νπνίν πξφηεηλε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζθαθήο, ηελ αλάδεημε, νπηηθή απνκφλσζε θαη 

επηζθεςηκφηεηά ηνπ, δαπάλαηο ηεο παξεκβαίλνπζαο, θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ έξγσλ. Αθνινχζεζε, ε ππ’ αξηζκ. 21/16.6.2009 ζεηηθή, θαηά πιεηνςεθία, 

γλσκνδφηεζε ηνπ Κ.Α.., ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ ηελ πξψηε πξνζβαιιφκελε απφθαζε πνπ 

έζεζε ηνπο πξνηεηλφκελνπο απφ ηηο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο πξφζζεηνπο φξνπο, πξνθεηκέλνπ λα 



δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ απνθαιπθζεηζψλ ή κε. Αθνινχζσο, ζην ζηάδην ηεο 

εγθξίζεσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, νη αξκφδηεο εθνξείεο γλσκνδφηεζαλ εθ λένπ επί ηεο Μ.Π.Δ. 

ηνπ έξγνπ, ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαη ηεο Μ.Π.Δ. γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

παιαηψλ ρψξσλ απφζεζεο ηεο Οιπκπηάδαο. Με ην δε κε αξ. πξση. 119353/5572/18.1.2011 έγγξαθφ 

ηεο ε Γηεχζπλζε Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, αθνχ έιαβε ππ’ φςηλ ηηο 

12662/18.11.2010 θαη 15241/17.12.2010 γλσκνδνηήζεηο ηεο ΗΣ΄ Δ.Π.Κ.Α. θαη ηελ 262/18.1.2011 

γλσκνδφηεζε ηεο 10εο Δ.Β.Α., ελέθξηλε ην επίκαρν έξγν κε ηελ αηηηνινγία φηη ζηελ Οιπκπηάδα νη 

πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο παξακέλνπλ σο έρνπλ, ζην ηξαηψλη ε λέα ρσξνζέηεζε ησλ 

εξγνζηαζίσλ εκπινπηηζκνχ θαη κεηαιινπξγίαο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πνιηηηζκνχ πνπ ελέθξηλε ηελ Π.Π.Δ. ηνπ έξγνπ ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ην νρπξσκαηηθφ κλεκείν 

ζηε ζέζε Καξαθφιη θαη ζηηο θνπξηέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμαηξεζνχλ απφ ηε κεηαιιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα νη ζέζεηο «Νηακπίδ», «Παιαηνρψξα», «Κακήια», «Καζηέιιη» θαη «Καζηεινχδη», 

ιφγσ ησλ επηθπιάμεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηε 10ε Δ.Β.Α. χκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε απηή, 

φια ηα πξνηεηλφκελα έξγα δελ νρινχλ νπηηθά ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηο αξραηφηεηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ άκεζε θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, δειαδή ηνπο θεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο «Πεηξφιαθθνπ», αξραίσλ ηαγείξσλ, Βίλα θαη λφηηα ηνπ ηξαησλίνπ, ελψ νη 

εγθαηαζηάζεηο απφζεζεο ζηνλ Κνθθηλφιαθθα θαη ζηηο θνπξηέο δελ πξνθαινχλ νπηηθή ή άιιε 

φριεζε νχηε επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν λφηηα ηνπ ηξαησλίνπ θαη ηηο 

αξραηφηεηεο ζηηο ζέζεηο «Λνηζάληθν», «Κακήια» θαη «Καζηεινχδη», ε δε απνθαηάζηαζε ησλ 

ζηγέλησλ ρψξσλ ζηελ Οιπκπηάδα ζα εμαιείςεη ηελ νπηηθή φριεζε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν 

«Πεηξφιαθθνο». Δμ άιινπ, ε Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ην κε αξ. 

πξση. 3996/14.3.2011 έγγξαθφ ηεο επαλέιαβε ηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηεο. ε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηηο ππνδείμεηο ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο, κε ηελ ήδε πξνζβαιιφκελε απφθαζε πηνζεηήζεθαλ νη 

φξνη πνπ θξίζεθαλ αλαγθαίνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο θαη νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ επνπηεία ησλ εξγαζηψλ απφ αξραηνιφγν, δηαθνπή ηνπο ζε πεξίπησζε αλεχξεζεο 

αξραηνηήησλ θαη δηελέξγεηα αλαζθαθηθήο έξεπλαο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηάηαη 

ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαη θάιπςε ηνπ θφζηνπο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ, αλαζθαθψλ, 

ζπληήξεζεο, κειέηεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ επξεκάησλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ (βι. 

φξνπο δ1.34-36). Δηδηθψο, σο πξνο ηε ζέζε θνπξηέο, ηα εληνπηζκέλα θαηάινηπα αξραίσλ ζθνπξηψλ 

θαη θεξακηθήο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο επηθαλεηαθήο εθδήισζεο ηνπ κεηαιινθφξνπ 

θνηηάζκαηνο ζα πεξηζπιιεγνχλ θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζε θαηάιιειν ζεκείν, ψζηε λα κελ 

απνθφπηνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, ελψ θακία παξέκβαζε δελ ζα γίλεη ζηηο ζέζεηο «Νηακπίδ», 

«Παιαηνρψξα», «Κακήια», «Καζηέιιη» θαη «Καζηεινχδη» ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ησλ 

αξκνδίσλ εθνξεηψλ (βι. δ2.113) θαη σο πξνο ηε ζέζε ηξαησλίνπ, ζα νινθιεξσζεί ε αλαζθαθηθή 

έξεπλα ζηε ζέζε Καξαθφιη κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε απνθάιπςεο 



επηπιένλ αξραηνηήησλ, ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ζα νξηζζεί εθ λένπ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο 

έθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ελψ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζθαθήο ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ζα 

πξνβεί ζε πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ, ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ 

κλεκείνπ, απνκνλψλνληάο ην νπηηθά απφ ηηο επηθαλεηαθέο εγθαηαζηάζεηο κε θχηεπζε δέλδξσλ ζε 

ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο εηθφλαο ηνπ ηνπίνπ θαη ζα θξνληίζεη γηα ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπ 

πξνηείλνληαο ελαιιαθηηθφ νδηθφ δίθηπν, ππφ ηηο νδεγίεο ησλ αξκφδησλ εθνξεηψλ (βι. δ2.325). Απφ 

ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη νη αξκφδηεο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο γλσκνδφηεζαλ ηφζν ζην 

ζηάδην ηεο πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο φζν θαη ζην ζηάδην νξηζηηθνπνίεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, παξαζέηνληαο εηδηθψο φιεο ηηο αξραηφηεηεο θαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ άκεζε θαη επξχηεξε πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ρξήδνπλ πξνζηαζίαο απφ 

απφςεσο αξραηνινγηθνχ λφκνπ, αμηνινγψληαο ηηο επηπηψζεηο ησλ έξγσλ ζε απηέο θαη ζέηνληαο 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, νη νπνίνη, θαηά ηελ νπζηαζηηθή ηνπο θξίζε, δηαζθαιίδνπλ φηη ε αλάπηπμε 

ηεο επίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ζα πξνθαιέζεη άκεζε ή έκκεζε βιάβε ζηηο εληνπηζζείζεο 

αξραηφηεηεο θαη ζηελ αξραηνινγηθή έξεπλα ηεο θαηαιεθζείζαο απφ ηα έξγα πεξηνρήο θαη δελ ζα 

απνθιείζεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε ζέζε 

θνπξηέο, ε αξρηθή αξλεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο εθνξείαο βαζίζηεθε θαηά θχξην ιφγν 

ζηνλ εληνπηζκφ ζθσξηψλ απφ εθθακίλεπζε θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη θεξακηθήο ζε επηθαλεηαθή 

εθδήισζε κεηαιινθφξνπ θνηηάζκαηνο θαη ζηελ πηζαλνιφγεζε αλεχξεζεο αξραίσλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζπλδεφκελσλ κε ηα επξήκαηα απηά, ε νπνία φκσο απνθιείζηεθε θαηφπηλ εηδηθήο αλαζθαθηθήο 

έξεπλαο ζε φιε ηελ έθηαζε πνπ πξφθεηηαη λα ζηγεί. Πξνο πξνζηαζία δε ησλ επξεκάησλ απηψλ 

ηέζεθε σο φξνο ε κεηαθνξά ηνπο ζε ζεκείν θαηάιιειν ψζηε λα κελ απνθφπηνληαη απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο (βι. φξν δ2.113 ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο). Πέξαλ ηνχηνπ, ειήθζεζαλ ππ’ 

φςηλ θαη ηα ππφινηπα αξραηνινγηθά επξήκαηα ζε ηνπνζεζίεο ηεο ίδηαο πεξηνρήο, επηβιήζεθε 

απαγφξεπζε επέκβαζεο ζηηο ηνπνζεζίεο απηέο θαη θαηά ηα ινηπά επεηξάπε ε αλάπηπμε ηεο 

επίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζ’ φζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξραηνινγηθνχ νξγάλνπ δελ πθίζηαηαη 

νπηηθή ή άιιε φριεζε ζηηο απνθαιπθζείζεο αξραηφηεηεο ελ φςεη ηεο απνζηάζεσο θαη ηεο ζέζεσο 

απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή αλάπηπμεο ησλ έξγσλ. Όζνλ αθνξά ζηε ζέζε Οιπκπηάδαο, θαηά 

ηελ νπζηαζηηθή θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ε αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ζα επηθέξεη 

νπηηθή ή άιιε φριεζε ζηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άκεζε θαη επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ, 

ήηνη ζηνπο θεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο «Πεηξφιαθθνο», αξραία ηάγεηξα θαη Βίλα, θαζ’ 

φζνλ δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηηο πθηζηάκελεο επηθαλεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κεηαιιείνπ θαη ηα 

λέα έξγα είλαη ππφγεηα, ε δε επηθαλεηαθή θαηάιεςε ζα βαίλεη ζηαδηαθά κεηνχκελε απφ ηα πξψηα 

ρξφληα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. Σέινο, θαη ε φριεζε πνπ ζα πξνθιεζεί ζηνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο αξραίσλ ηαγείξσλ θαη Βίλα απφ ην γεγνλφο φηη ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζήξαγγαο πξνο ην Μαληέκ Λάθθν, ζα γίλεηαη κέζσ ηεο Δ.Ο. πνπ δηέξρεηαη απφ ηα 



φξηα ησλ ελ ιφγσ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ (βι. Κεθάιαην 7.7-4 ηεο Μ.Π.Δ.), πέξαλ ηνπ πξνζσξηλνχ 

ηεο ραξαθηήξα, αληηκεησπίδεηαη, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο, κε ηνλ φξν δ2.24 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πνπ πξνβιέπεη ππθλή δελδξνθχηεπζε ζην ηκήκα απηφ. Όζνλ αθνξά ζηε ζέζε 

ηξαηψλη, έγηλε εηδηθή κλεία θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ζέζεσλ, 

θεξπγκέλσλ ή κε, αμηνινγήζεθαλ νη επηπηψζεηο αλάπηπμεο ηνπ ππνέξγνπ ζηα πξνζηαηεπηέα 

ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηέζεθαλ νη αλαγθαίνη φξνη, νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξραηνινγηθνχ νξγάλνπ, ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνέξγνπ θαηά 

ηξφπν ψζηε λα κελ επέξρεηαη βιάβε ζηηο αξραηφηεηεο. Δηδηθφηεξα, ειήθζε ππ’ φςηλ ε αιινίσζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηέζεθαλ εηδηθνί φξνη γηα 

ηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη επηζθεςηκφηεηα ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Καξαθφιη πνπ βξίζθεηαη 

εληφο ησλ νξίσλ θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη, θαηά ηα ινηπά, επεηξάπε ε θαηαζθεπή ηφζν ησλ 

κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φζν θαη ηνπ ρψξνπ απφζεζεο ζηνλ Κνθθηλφιαθα κε ηελ αηηηνινγία 

φηη δελ δεκηνπξγείηαη νπηηθή ή άιιε φριεζε ζηνλ θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν λφηηα ηνπ 

ηξαησλίνπ, φπσο εμ άιινπ ηεθκεξηψλεηαη ζηε Μ.Π.Δ. (βι. Κεθάιαην 7). Οη δε επηθπιάμεηο ηεο 

10εο Δ.Β.Α. πεξί ηεο ειιηπνχο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή ησλ ππνέξγσλ θαη ησλ 

δξαζηηθψλ επεκβάζεσλ πνπ ζα επέιζνπλ ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ ψζηε λα 

θαζίζηαηαη αδχλαηε ε κειινληηθή έξεπλα αληηκεησπίδνληαη πιήξσο κε ηνλ φξν πνπ έρεη ηεζεί πεξί 

δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ θαη ζπλέρηζήο ηνπο αλαιφγσο κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο, ελψ ε αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ ηφζν απφ ηηο πθηζηάκελεο 

φζν θαη απφ ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζα απνθαηαζηαζεί ζηαδηαθά κέρξη ην πέξαο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 6 ηεο Μ.Π.Δ. Ωο 

εθ ηνχηνπ, φια ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα πεξί πιεκκεινχο αηηηνινγίαο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο, είλαη απνξξηπηέα σο 

αβάζηκα. Δμ άιινπ, εθ’ φζνλ ην Κ.Α.. έρεη ήδε γλσκνδνηήζεη ζην ζηάδην ηεο Π.Π.Δ., 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη αμηνινγψληαο φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο γλσκνδνηήζεηο ησλ αξκνδίσλ 

εθνξεηψλ, δελ απαηηνχληαλ ε ηήξεζε εθ λένπ ηνπ ηχπνπ απηνχ θαη ζην ζηάδην εγθξίζεσο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζ’ φζνλ απφ θαλέλα ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ δελ πξνθχπηεη, αιιά νχηε θαη 

πξνβάιιεηαη, νπζηψδεο κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, επί ησλ νπνίσλ ζηεξίρζεθε ε 

γλσκνδφηεζε, ελψ φπσο ξεηψο βεβαηψλεηαη ζε φιεο ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο αξκφδηαο Δθνξείαο 

Νεσηέξσλ Μλεκείσλ δελ ππάξρνπλ ραξαθηεξηζκέλα λεψηεξα κλεκεία ζηελ πεξηνρή ψζηε λα 

ππάξρεη αληηθείκελν γλσκνδφηεζεο ηεο ελ ιφγσ εθνξείαο ή ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ, φπσο αβαζίκσο πξνβάιινπλ νη αηηνχληεο. Σέινο, είλαη αβάζηκνο ν ιφγνο αθπξψζεσο, 

κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη φηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε πεξηέρεη αλεπαξθή αηηηνινγία σο πξνο 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ ζηα ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο «Ληνηφπη», «Βίλα» θαη 

«Πεηξφιαθθνο», ν ραξαθηεξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ ειήθζε ππ’ φςηλ απφ ηε Μ.Π.Δ. θαηά παξάβαζε 



ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηνπ Σνπίνπ, θαζ’ φζνλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην κε 

αξ. πξση. 119353/5572/18.1.2011 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ 

Αξραηνηήησλ, ηνλ ράξηε Θεζκνζεηεκέλσλ Υξήζεσλ Γεο (Μέξνο Η) (ρ. 10-2.1) θαη ην κε αξ. 

πξση. 11977/873/31.5.2012 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Μεηαιιεπηηθψλ & Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ ηνπ 

Τ.Π.Δ.Κ.Α., νη σο άλσ ζέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ απφ ηε Μ.Π.Δ. θαη απνηππψλνληαη 

ζηνλ σο άλσ ράξηε, απνηεινχλ θεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ή εκπίπηνπλ ζε θεξπγκέλν 

αξραηνινγηθφ ρψξν, σο εθ ηνχηνπ ε αηηηνινγεκέλε, θαηά ηα αλσηέξσ, θξίζε ηνπ αξραηνινγηθνχ 

νξγάλνπ πεξί κε νπηηθήο φριεζεο ή άιιεο άκεζεο ή έκκεζεο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο αξθεί 

γηα λα ηεθκεξηψζεη φηη δελ πξνθαιείηαη βιάβε ζηνλ πξνζηαηεπφκελν ραξαθηήξα ησλ ηνπίσλ 

απηψλ, ζχκθσλα δε κε ην εηδηθφ Παξάξηεκα VIII «Δθηίκεζε Οπηηθήο Όριεζεο Δγθαηαζηάζεσλ», 

νη νπηηθέο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ε αδεηνδνηνχκελε δξαζηεξηφηεηα έρνπλ 

κειεηεζεί ππφ ην πξίζκα ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ Σνπίνπ πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 3827/2010 (Α΄ 30) θαη έρνπλ πξνηαζεί, φπνπ απαηηνχληαη, ηα θαηάιιεια κέηξα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. 

16. Δπεηδή, εμ άιινπ, κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο, 

αλαηίζεηαη ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε λα ζεζπίζεη ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ 

θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, ελψ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ επηβάιιεηαη επζέσο 

ν θαλφλαο απαγφξεπζεο κεηαβνιήο ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο, παξέρεηαη δε ζην λνκνζέηε ε δπλαηφηεηα 

λα επηηξέςεη κφλνλ θαη’ εμαίξεζε ηελ αιινίσζε ηεο κνξθήο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ 

γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο, αθνχ εθηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο αιινηψζεσο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ε ζεκαζία ηεο δηαθπιάμεσο ησλ εθηάζεσλ κε δαζηθή βιάζηεζε ζπγθξηηηθά κε ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν απηή επηβάιιεηαη θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν, κε ην νπνίν ν 

ζθνπφο απηφο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα επηηεπρζεί ρσξίο αιινίσζε, θαη κφλνλ αλ ν ζθνπφο δελ 

κπνξεί λα εθπιεξσζεί κε άιινλ ηξφπν πνπ, έζησ θαη δαπαλεξφηεξνο, δελ ζα έζηγε ηελ ππάξρνπζα 

ζηελ έθηαζε δαζηθή βιάζηεζε. Δμ άιινπ, θαηά ην άξζξν 4 ηνπ λ. 998/1979 (Α΄ 289): «1. Σα δάζε 

θαη αη δαζηθαί εθηάζεηο, δηά ηελ απνηειεζκαηηθήλ θαη δηαξθή πξνζηαζίαλ ησλ, δηαθξίλνληαη 

αλαιφγσο πξνο ηελ σθειηκφηεηα θαη ηαο ιεηηνπξγίαο ηαο νπνίαο εμππεξεηνχλ σο αθνινχζσο: α) 

Γάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ, αηζζεηηθφ, νηθνινγηθφ θαη 

γεσκνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ ή πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο θαη δψλεο εηδηθήο 

πξνζηαζίαο εζληθνί δξπκνί, αηζζεηηθά δάζε, πγξνβηφηνπνη, δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο, δίθηπα 

θαη πεξηνρέο πξνζηαηεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ην 

άκεζν πεξηβάιινλ κλεκείσλ θαη ηζηνξηθνί ηφπνη) (φπσο ε πεξ. απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3208/2003, ΦΔΚ 303 Α΄). β) Γάζε θαη δαζηθαί εθηάζεηο, αη νπνίαη αζθνχλ 

ηδηαηηέξαλ πξνζηαηεπηηθήλ επίδξαζηλ επί ησλ εδαθψλ θαη ησλ ππνγείσλ πδάησλ, σο αη θείκελαη 

εληφο ιεθαλψλ απνξξνήο ρεηκάξξσλ, αη ππεξθείκελαη πφιεσλ, ρσξίσλ ή νηθηζκψλ, αη αζθνχζαη 



πξνζηαζίαλ επί παξαθεηκέλσλ θπζηθψλ ή πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ ή ζεκαληηθψλ ηερληθψλ έξγσλ 

(πξνζηαηεπηηθά δάζε θαη δαζηθαί εθηάζεηο). γ) …». ην άξζξν 56 ηνπ ίδηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη: «1. 

Δηο ηα δάζε θαη ηαο δαζηθάο εθηάζεηο ησλ θαηεγνξηψλ γ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 

θαη αη νπνίαη δελ εκπίπηνπλ εηο ηαο πεξηπηψζεηο α΄, δ΄, ε΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ απηνχ 

άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζηο βηνκεραληψλ θνπήο θαη επεμεξγαζίαο μχινπ ή βηνκεραληψλ 

ερνπζψλ σο πξψηελ χιελ ην μχινλ ή άιια πξντφληα ηνπ δάζνπο, σο θαη βηνκεραληψλ γάιαθηνο θαη 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Ζ εγθαηάζηαζηο γίλεηαη θαηφπηλ αδείαο ηνπ λνκάξρνπ, ρνξεγνπκέλεο 

κεηά ζχκθσλνλ γλψκελ ηνπ ζπκβνπιίνπ δαζψλ ηνπ λνκνχ θαη πάληνηε ππφ ηνλ φξνλ ηεο ηεξήζεσο 

ησλ ππφ ησλ δαζηθψλ θαλνληζκψλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο. 2. … 3. Ναππεγεία ή 

δηπιηζηήξηα ή άιια κεγάια βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη 

θαηαιάβνπλ δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πεξηιακβαλνκέλαο εηο ηελ ππφ ζηνηρείνλ β΄ θαηεγνξίαλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, κε πεξηιακβαλνκέλαο δε εηο ηαο ππφ ζηνηρεία α΄θαη ε΄ 

ηεο απηήο παξαγξάθνπ πεξηπηψζεηο νπδέ εηο ηαο θαηεγνξίαο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ απηνχ 

άξζξνπ 4, εθ’ φζνλ ηνχην επηβάιιεηαη εθ ηεο θχζεσο ησλ σο άλσ επηρεηξήζεσλ θαη εθ ηεο ζέζεσο 

εηο ελ θείληαη ηα δάζε ή αη δαζηθαί εθηάζεηο. Ζ ζρεηηθή έγθξηζηο παξέρεηαη ππφ ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ δηά πξάμεσο απηνχ. Ζ εθρέξζσζηο ηεο αλαγθαηνχζεο εθηάζεσο γίλεηαη πάληνηε ππφ 

ηνλ φξνλ ηεο αλαιήςεσο ηεο ππνρξεψζεσο πξνο αλαδάζσζηλ πεξηβαιινχζεο ηαο εγθαηαζηάζεηο ε 

εγγχο πξνο απηάο θεηκέλαο πεξηνρήο εηο έθηαζηλ κείδνλα κέρξη θαη ηνπ δηπιαζίνπ ηεο 

θαηαιακβαλνκέλεο ππφ ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ. 4 … 5 ….». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 57 

πξνβιέπεηαη φηη: «1.… 2. Δθκεηάιιεπζηο κεηαιιείσλ θαη ιαηνκείσλ δηά ηεο εμνξχμεσο, δηαινγήο, 

επεμεξγαζίαο θαη απνθνκηδήο κεηαιιεπηηθψλ ή ιαηνκηθψλ νξπθηψλ, δηάλνημηο νδψλ πξνζπειάζεσο 

θαη αλεγέξζεσο εγθαηαζηάζεσλ εμππεξεηνπζψλ ηαο αλάγθαο εθκεηαιιεχζεσο ηνχησλ εληφο δαζψλ 

ή δαζηθψλ εθηάζεσλ επηηξέπνληαη ειεπζέξσο, εθ’ φζνλ ερνξεγήζε ε θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ 

παξάγξαθνλ έγθξηζηο εξεχλεο. Δάλ δελ ερνξεγήζε ε σο είξεηαη έγθξηζηο εξεχλεο, απαηηείηαη εηδηθή 

έγθξηζηο ηεο εθκεηαιιεχζεσο, ρνξεγνπκέλε δη’ απνθάζεσο ηνπ λνκάξρνπ, εθδηδνκέλεο κεηά 

γλψκελ ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ δαζψλ θαη εθ’ φζνλ ηελ εθκεηάιιεπζηλ ηνχησλ ζεσξεί 

ηδαηηέξσο ζπκθέξνπζαλ δηά ηελ εζληθήλ νηθνλνκίαλ ην Τπνπξγείνλ Βηνκεραλίαο. … Δηο πάζαλ 

πεξίπησζηλ απαηηείηαη έγθξηζηο δηά ηελ εθκεηάιιεπζηλ κεηαιιείσλ ή ιαηνκείσλ εληφο δαζψλ ή 

δαζηθψλ εθηάζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ α΄ θαη β΄ παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, σο θαη ησλ θαηεγνξηψλ 

δ΄, ε΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ απηνχ άξζξνπ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ερνξεγήζε ή κε θαηά ηελ 

πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ έγθξηζηο. … 3. Ζ εθκεηάιιεπζηο ησλ κεηαιιεπηηθψλ θαη ιαηνκηθψλ 

νξπθηψλ ελεξγείηαη ππνρξεσηηθψο θαηά ηξφπνλ κε θαηαζηξέθνληα ηελ δαζηθήλ βιάζηεζηλ εη κε 

εηο ην απνιχησο απαξαίηεηνλ κέηξνλ. Ζ ελαπφζεζηο ή κεηαθνξά ησλ ζηείξσλ ή θαηαινίπσλ εθ ησλ 

εμνξπζζνκέλσλ κεηαιιεπκάησλ ή ιαηνκηθψλ νξπθηψλ ελεξγείηαη εηο εηδηθνχο πξνο ηνχην ρψξνπο 

θαηά ηνπο φξνπο ηεο ελ άξζξσ 45 παξ. 4 κειέηεο». Ωο έρεη θξηζεί, θαηά ηελ εξκελεία ησλ 



δηαηάμεσλ ηνπ λ. 998/1979 πνπ ξπζκίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ άζθεζε κεηαιιεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ππφ ην θσο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ επηηάζζεη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, είλαη αλεθηή ε 

κεηαβνιή ηεο κνξθήο εθηάζεσο κε δαζηθή βιάζηεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ αλάγθεο νη νπνίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

δηαθνξεηηθά, εθ’ φζνλ, φκσο, θξηζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ππεξηεξεί ηεο δηαθπιάμεσο 

εθηάζεσο κε δαζηθή βιάζηεζε θαη φηη δελ πθίζηαηαη ηξφπνο ηθαλνπνηήζεψο ηεο κε άιιν ηξφπν. 

Κξηηήξην ηεο αλάγθεο είλαη φηη ε ηθαλνπνίεζή ηεο έρεη γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία δσηηθή ζεκαζία, 

εθηηκψκελε, κεηαμχ άιισλ, ελ φςεη ηεο ζπαληφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ησλ νξπθηψλ θαη 

ησλ πθηζηακέλσλ δπλαηνηήησλ θαιχςεσο ηεο ζρεηηθήο δήηεζεο. ηα πιαίζηα απηά ε κεηαιιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απνηειεί επηηξεπηή, ππφ φξνπο, δξαζηεξηφηεηα εθκεηάιιεπζεο 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ, ε νπνία, θαηά ην αληίζηνηρν λνκνζεηηθφ πιαίζην, έρεη ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή δηάξθεηα θαη ζπλδέεηαη κε ππνρξέσζε αλάπιαζεο ηνπ κεηαιιεπηηθνχ ρψξνπ κεηά ηε ιήμε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο θαη πάλησο δελ ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

εθηάζεσλ, αιιά κφλν πξνζσξηλή δπλαηφηεηα επεκβάζεσο ζε απηέο (πξβι. ηΔ 293/2009, 

1990/2007 7κ., 3297/2007, 2763/2006, 2268/2004 θ.ά.). Πεξαηηέξσ, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 57, πξν ηεο αληηθαηαζηάζεψο ηνπ απφ ην λ. 4001/2011 (Α΄ 179), ε νπνία 

αλαθέξεηαη φρη κφλν ζηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ζηηο ζπλαθείο ππνζηεξηθηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ππνδνκέο θαη κνλάδεο δηαινγήο, επεμεξγαζίαο θαη απνθνκηδήο ησλ νξπθηψλ, νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη φρη κφλν ε αλάπηπμε ηεο εμνξπθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, αιιά θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο ησλ νξπθηψλ κεηά ησλ αλαγθαίσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ, δηέπνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 998/1979, νη νπνίεο είλαη εηδηθφηεξεο ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ελ γέλεη εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. Ζ εξκελεία απηή, εμ άιινπ, 

είλαη ζχκθσλε θαη πξνο ηα άξζξα 24 θαη 106 ηνπ πληάγκαηνο, θαζ’ φζνλ ν λνκνζέηεο δηά ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ ηεο ρψξαο, 

αιιά θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζε πεξηνρέο 

φπνπ εληνπίδνληαη βηψζηκα θνηηάζκαηα πξνο εθκεηάιιεπζε θαη σο εθ ηνχηνπ ζέηεη εηδηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηά ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηφζν ε πξνζηαζία ηνπ 

επαίζζεηνπ νηθνζπζηήκαηνο φζν θαη ε ηερληθννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο, ε 

νπνία θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζπκθέξνπζα γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ρσξνζέηεζε ησλ 

αλαγθαίσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εμνξπθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57, νη νπνίεο δελ απαγνξεχνπλ 

ηε ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ απηψλ ζε πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 



1 ηνπ άξζξνπ 4, εθ’ φζνλ βέβαηα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε δηάηαμε απηή γηα ην 

επηηξεπηφ ηεο επέκβαζεο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, ήηνη λα αηηηνινγείηαη ε αλάγθε 

ρσξνζέηεζεο ησλ κνλάδσλ απηψλ πιεζίνλ ησλ πεξηνρψλ εμφξπμεο, θαηά ηξφπν ψζηε λα 

απνθεχγεηαη δηάρπζε ησλ νριεξψλ επηπηψζεσλ ζε επξχηεξε έθηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θαηφπηλ 

εμεηάζεσο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, δηεξεχλεζεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην 

νηθνζχζηεκα θαη πηνζέηεζεο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ αθ’ ελφο ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ήηνη ησλ αβηνηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θαη αθ’ εηέξνπ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

πιεγέληνο νηθνζπζηήκαηνο θαηά ην πέξαο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη, ηέινο, ζηάζκηζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηηάζκαηνο. Δμ άιινπ, 

ππφ ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 57 εγθξίλνληαη θαη νη ρψξνη απφζεζεο ησλ 

εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ, νη νπνίνη δχλαληαη λα ρσξνζεηνχληαη θαη εληφο δαζψλ θαη δαζηθψλ 

εθηάζεσλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη κε ηηο νηθείεο 

εγθξίζεηο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη εθ’ φζνλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ 

αξηζκ. 39624/2209/Δ103/2009 Κ.Τ.Α. πεξί δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο εμνξπθηηθήο 

βηνκεραλίαο, εθδνζείζαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/21/ΔΚ. 

17. Δπεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε Μ.Π.Δ. θαη ηα ινηπά 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ε εθκεηάιιεπζε ησλ εληνπηζζέλησλ θνηηαζκάησλ θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ζέζεηο θνπξηέο θαη Μαληέκ Λάθθν ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Ζ επηινγή ησλ ζέζεσλ ησλ αλαγθαίσλ ζπλνδψλ κνλάδσλ θαη δνκψλ 

έγηλε, θαηφπηλ εμεηάζεσο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, κε βάζε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, θαηά ηξφπν 

ψζηε λα πξνθξίλνληαη νη ιχζεηο πνπ έρνπλ ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο επηπηψζεηο ηφζν ζηε βιάζηεζε 

θαη ηα νηθνζπζηήκαηα, φζν θαη ζηα πεξηβαιινληηθά κέζα ηεο πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά 

ζην ππνέξγν θνπξηψλ, ε κέζνδνο ηεο θαηά βάζε ππφγεηαο εθκεηάιιεπζεο κε ελνπνηεκέλν 

επηθαλεηαθφ φξπγκα επειέγε, δηφηη απαηηεί ηε κηθξφηεξε δπλαηή έθηαζε θαηάιεςεο θαη έρεη ηηο 

ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ζηε ρισξίδα, ηελ παλίδα θαη ηα χδαηα, ην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ηνπ 

κεηαιιεχκαηνο ρσξνζεηείηαη ζε θεληξνβαξηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεηλφκελεο εγθαηαζηάζεηο 

απφζεζεο θαη εμφξπμεο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη απνβιήησλ 

θαη ηε κηθξφηεξε δπλαηή φριεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, νη ρψξνη απφζεζεο απνβιήησλ 

εγθαζίζηαληαη ζηηο ιεθάλεο ησλ ξεκάησλ Καξαηδά Λάθθνπ θαη Λνηζάληθνπ, ζέζε πνπ εμαζθαιίδεη 

ηε κηθξφηεξε δπλαηή θαηάιεςε εδάθνπο θαη νηθνζπζηεκάησλ, κηθξή απφζηαζε κεηαθνξάο ησλ 

απνβιήησλ εμφξπμεο απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο θαη κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα επηθαλεηαθά 

θαη ππφγεηα χδαηα, ελψ νη πξνθξηζείζεο ραξάμεηο ηεο νδνχ κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο Μαχξσλ Πεηξψλ θαη ηεο φδεπζεο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

έγηλε κε γλψκνλα ηε κηθξφηεξε δπλαηή επηβάξπλζε ηφζν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (ρξήζε 



πθηζηακέλσλ νδψλ, απφζηαζε απφ ηα θχξηα ξέκαηα, ειαρηζηνπνίεζε ρσκαηνπξγηθψλ, 

ειαρηζηνπνίεζε γεθπξψζεσλ ξεκάησλ) φζν θαη ησλ νηθηζκψλ θαη ινηπψλ ρξήζεσλ γεο θαη 

δξαζηεξηνηήησλ (βι. ζει. 4.2-1 επ. ηεο Μ.Π.Δ.). Όζνλ αθνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο Μαληέκ Λάθθνπ, 

ελαιιαθηηθέο ζέζεηο έρνπλ εμεηαζζεί γηα ηα εξγνζηάζηα εκπινπηηζκνχ θαη κεηαιινπξγίαο, θαζψο 

θαη γηα ηνλ ρψξν απφζεζεο απνβιήησλ ζηνλ Κνθθηλφιαθθα, επειέγε δε ε ρσξηθή ζπγθέληξσζε 

ησλ κνλάδσλ απηψλ ζε πεξηνρή ήδε επηβαξπκέλε απφ ηελ πξνγελέζηεξε εθκεηάιιεπζε κε 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ άγνλσλ εθηάζεσλ θαη δηάζπαξηνπο παιαηνχο ρψξνπο απφζεζεο απνβιήησλ, ε 

νπνία εκπίπηεη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εληφο ηεο δψλεο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

απφ 18.10.1979 π.δ., θαηά ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηφ ε θαηάιεςε δαζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη λα επηηπγράλεηαη ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νριήζεσλ 

(βι. ζει. 4.3-1 επ., 4.4-18 θαη 4.5-1 επ.). Δηδηθψο φζνλ αθνξά ζην εξγνζηάζην κεηαιινπξγίαο, ε 

ρσξνζέηεζή ηνπ γίλεηαη εμ νινθιήξνπ εληφο ηεο βηνκεραληθήο δψλεο, ζπλεπάγεηαη δε θαηάιεςε 

βιαζηήζεσο πνπ ππάγεηαη εμ νινθιήξνπ ζηε δψλε αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ θαη νηθνηφπσλ ρσξίο 

πςειή νηθνινγηθή αμία (βι. ζει. 7.5-5 θαη 7.5-8). πλνιηθά ην πνζνζηφ ησλ εθηάζεσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα απνςηισζνχλ (3.238,28 ζηξέκκαηα) αληηζηνηρεί ζην 0,44% ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

κειέηεο (740.000 ζηξέκκαηα), ηα είδε δε πνπ πξφθεηηαη λα ζηγνχλ είλαη θαηά βάζε δξπνδάζε, ζε 

πνζνζηφ 0,01% ηνπ ζπλφινπ ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, 

δάζε νμηάο, ζε πνζνζηφ 2,2% θαη εθηάζεηο αείθπιιεο πιαηχθπιιεο θαη ζθιεξνθπιιηθήο 

βιάζηεζεο, ζε πνζνζηφ 0,29%, ελψ νπδεκία επέκβαζε πξνβιέπεηαη ζηα δάζε θαζηαληάο. ηελ 

πεξηνρή ηνπ ηξαησλίνπ δελ πιήηηνληαη νηθφηνπνη κε πςειή νηθνινγηθή αμία, ελψ νη αλαδαζψζεηο 

κε μεληθά θσλνθφξα θαη ηα δάζε αξηάο κε ραξαθηεξηζηηθά καθθίαο βιάζηεζεο κπνξνχλ λα 

επαλαδεκηνπξγεζνχλ ρσξίο δπζθνιία. ηελ Οιπκπηάδα ηα λέα έξγα πνπ πξνβιέπνληαη ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε άγνλα εδάθε (βι. ζει. 7.5-7 επ.). Αληίζεηα, ζηηο θνπξηέο νη ηχπνη νηθνηφπσλ, κέξνο ησλ 

νπνίσλ πξφθεηηαη λα απνςηισζεί, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε νηθνινγηθή αμία, δεδνκέλνπ φηη ηξεηο 

ηχπνη (Γάζε νμηάο θαη δξπφο) πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, ρσξίο 

φκσο νη πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη απηνί νη νηθφηνπνη λα έρνπλ εληαρζεί ζε θάπνην θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ φηη δελ απνηεινχλ νηθφηνπνπο πξνηεξαηφηεηαο, πέξαλ δε ηνχηνπ ζηελ 

πεξηνρή θαηάιεςεο ησλ έξγσλ θαηαγξάθεθαλ νξηζκέλα ζπάληα είδε ρισξίδαο, ηα νπνία είηε 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα V ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, είηε πεξηέρνληαη ζην Κφθθηλν Βηβιίν 

ησλ απεηινχκελσλ θπηψλ ηεο Διιάδαο. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηε κειέηε νη ζηγέληεο ηχπνη 

νηθνηφπσλ, φζν θαη ηα ζεκαληηθά είδε ρισξίδαο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

κειέηεο σο εθ ηνχηνπ νη επηπηψζεηο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζα είλαη κεηξίσο ζεκαληηθέο (βι. 7.5-10 

επ.). Ζ Γηεχζπλζε Γαζψλ Ν. Υαιθηδηθήο θαη ην Γαζαξρείν Αξλαίαο γλσκνδφηεζαλ αξλεηηθά επί 

ηεο κειέηεο, θπξίσο ιφγσ ησλ επεκβάζεσλ πνπ ην έξγν ζπλεπάγεηαη ζε “αξρέγνλν” δάζνο ζηε 

ζέζε θνπξηέο, αιιά θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ νη εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελ γέλεη 



ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ιφγσ ησλ απνςηιψζεσλ, ηεο δηαηάξαμεο ησλ πδάησλ, ηεο αχμεζεο ησλ 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ελψ ε Γηεχζπλζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, 

Γξπκψλ θαη Θήξαο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. ηάρζεθε ππέξ ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, αθνχ έιαβε ππ’ φςηλ 

ηελ έθηαζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ, ηελ πξφβιεςε ζηαδηαθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ζηγέλησλ 

ρψξσλ, ηα κέηξα πνπ πξνηάζεθαλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηνρέο κε δαζηθφ ραξαθηήξα πνπ 

θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο πεξηνρέο θνπξηέο θαη ηξαηψλη δελ ηεινχλ ππφ 

νπνηνδήπνηε θαζεζηψο πξνζηαζίαο, νη δε εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Οιπκπηάδαο δελ ζίγνπλ 

θαη βξίζθνληαη εθηφο ησλ νηθνηφπσλ εηδηθήο πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. Απφ ηα 

αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ 

ηφζν ε ζπαληφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ κεηαιιεχκαηνο, ε εμφξπμή ηνπ ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη εηδηθφηεξα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο απαζρφιεζεο, φζν θαη 

ε επέκβαζε ζην επαίζζεην δαζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, εμεηάζζεθαλ νη δπλαηέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο σο πξνο ηε ρσξνζέηεζε ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 

ζπλεθηηκήζεθε ε ζεκαζία ηνπ θνηηάζκαηνο θνπξηψλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαη κφλν θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο αθαξηαίαο ηήμεο πνπ παξνπζηάδεη ηα κέγηζηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη, θαηφπηλ αμηνινγήζεσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, ειήθζεζαλ ηα απαξαίηεηα, θαηά ηελ νπζηαζηηθή θξίζε ηεο Γηνίθεζεο, κέηξα γηα ηε 

κείσζε ή ηελ εμάιεηςε ησλ επηπηψζεσλ απηψλ, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηε κε δηαηάξαμε ηνπ 

επξχηεξνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, κηθξφ κέξνο ηνπ νπνίνπ ζίγεηαη κε ηελ επίκαρε 

δξαζηεξηφηεηα, ηε κε επέκβαζε ζε νηθνηφπνπο πξνηεξαηφηεηαο, ηε δηαηήξεζε ησλ ζπάλησλ θαη 

ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο, ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ (έδαθνο, χδαηα, αέξαο), 

ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 

θαη, ηέινο, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κέζσ επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ 

θαη θαηφπηλ εθπνλήζεσο εηδηθψλ θπηνηερληθψλ θαη δαζνηερληθψλ κειεηψλ, έηζη ψζηε ην 

πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην λα απνβεί ζεηηθφ ππέξ ησλ απνθαηεζηεκέλσλ επηθαλεηψλ θαη λα 

επαλέιζεη, θαηά ην δπλαηφλ, ε βηνπνηθηιφηεηα ησλ πεξηνρψλ επέκβαζεο ζε επίπεδα πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θξίζε απηή ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία 

αληηκεησπίδεη φια ηα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο αξλεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ηνπ 

Γαζαξρείνπ Αξλαίαο, αηηηνινγείηαη λνκίκσο, ηα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζνχλ. Δμ άιινπ, ν εηδηθφηεξνο ιφγνο, κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη φηη θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 56 θαη 57 ηνπ λ. 998/1979 ρσξνζεηνχληαη βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη ρψξνη απφζεζεο 

εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πεξ. α΄ 

θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 998/1979, ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ αβάζηκνο, θαζ’ 

φζνλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνπαξαηεζείζα εξκελεία ησλ εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ, επηηξεπηψο θαηά 

λφκν ρσξνζεηνχληαη αθ’ ελφο νη ππνζηεξηθηηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, ζηηο νπνίεο γίλεηαη, 



θαηφπηλ κεραληθήο πξνπαξαζθεπήο, ν εκπινπηηζκφο ηνπ κεηαιιεχκαηνο, ήηνη ε αλάθηεζε κε 

επίπιεπζε ζπκππθλψκαηνο ραιθνχ-ρξπζνχ θαη ν βαξπηνκεηξηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ ρξπζνχ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 5.3.3 ηεο κειέηεο θαη, αθ’ εηέξνπ, νη ρψξνη απφζεζεο 

απνβιήησλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ζηηο πεξηνρέο θνπξηψλ θαη Μαληέκ Λάθθνπ, εθ’ φζνλ 

έρνπλ ηεξεζεί, θαηά ηα δηαιακβαλφκελα αλσηέξσ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 57 ηνπ λ. 998/1978, ε δε κνλάδα κεηαιινπξγίαο ρσξνζεηείηαη εμ νινθιήξνπ εληφο ηεο 

πθηζηάκελεο απφ ην έηνο 1979 βηνκεραληθήο δψλεο. Πεξαηηέξσ, απνξξηπηένο σο εξεηδφκελνο επί 

εζθαικέλεο πξνυπνζέζεσο είλαη ν ιφγνο πεξί παξαβηάζεσο ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ 

ηεο Βηνκεραλίαο πεξί δαζψζεσο άιιεο εθηάζεσο ηζνδχλακεο κε ηελ ζηγείζα απφ ηελ εμνξπθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαζ’ φζνλ ν φξνο απηφο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ γίλεηαη δεθηή ζε 

πξψην ζηάδην ε ρσξνζέηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε δαζηθή έθηαζε, γεγνλφο πνπ δελ ζπληξέρεη ελ 

πξνθεηκέλσ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη ν πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο πξνβιέπεη επξχηαηεο 

απνθαηαζηάζεηο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ζηγεί απφ ηζηνξηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ψζηε λα πιεξνχηαη ν 

φξνο απηφο. 

18. Δπεηδή, κε ηελ νδεγία 92/43/ΔΟΚ «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, θαζψο 

θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» ζπζηήζεθε έλα ζπλεθηηθφ επξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν 

εηδηθψλ δσλψλ (Natura 2000) πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην έδαθνο ηεο 

Δπξσπατθήο Δλψζεσο. χκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηεο νδεγίαο: «3. Κάζε ζρέδην, κε άκεζα 

ζπλδεφκελν ή αλαγθαίν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηφπνπ, ην νπνίν φκσο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηνλ ελ ιφγσ ηφπν, θαζεαπηφ ή απφ θνηλνχ κε άιια ζρέδηα, εθηηκάηαη δεφλησο σο πξνο 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηνλ ηφπν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζηφρσλ δηαηήξεζήο ηνπ. Βάζεη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ ηφπν θαη εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4, νη αξκφδηεο εζληθέο αξρέο ζπκθσλνχλ γηα ην νηθείν ζρέδην κφλνλ 

αθνχ βεβαησζνχλ φηη δελ ζα παξαβιάςεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ηφπνπ πεξί ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη 

θαη, ελδερνκέλσο, αθνχ εθθξαζζεί πξψηα ε δεκφζηα γλψκε». Παξφκνηεο ξπζκίζεηο πεξηέρνληαη 

ζην άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. ε΄ ηεο Κ.Τ.Α. 33318/30281/1998 (Β΄ 1289), ε νπνία εθδφζεθε ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/43. Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο ζπλάγεηαη φηη ε θαη’ άξζξν 6 παξ. 3 

ηεο νδεγίαο γηα ηνπο νηθνηφπνπο δένπζα εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ έξγνπ ζηνλ 

πξνζηαηεπφκελν ηφπν πξνυπνζέηεη φηη, πξν ηεο εγθξίζεσο ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ έξγνπ, 

πξνζδηνξίδνληαη, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ησλ βέιηηζησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο, 

φιεο νη πηπρέο ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ έξγνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ, είηε ε θαζεκία απφ κφλε ηεο είηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια ζρέδηα ή έξγα, λα επεξεάζνπλ ηνπο ζηφρνπο δηαηεξήζεσο ηνπ ηφπνπ απηνχ. Ζ 

αξκφδηα αξρή επηηξέπεη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νηθείν ηφπν κφλνλ εθ’ φζνλ δελ 

πθίζηαηαη, απφ επηζηεκνληθήο απφςεσο, θακία εχινγε ακθηβνιία σο πξνο ηελ απνπζία επηβιαβψλ 

ζπλεπεηψλ γηα ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ (βι. κεηαμχ άιισλ C-127/2002, Waddenvereniging θαη 



Vogelbeschermingsvereniging, C-6/2004, Δπηηξνπή/Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, C-304/05 

Δπηηξνπή/Ηηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, C-241/08 Δπηηξνπή/Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, C-404/09, Alto Sil). 

Ζ δένπζα εθηίκεζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη θαη ζε ζρέδηα ή έξγα ρσξνζεηεκέλα εθηφο ηνπ 

πξνζηαηεπφκελνπ ηφπνπ, εθ’ φζνλ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε απηφλ (βι. C-

98/03 Δπηηξνπή/Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, C-404/09, Alto Sil). Δμ άιινπ, σο 

έρεη θξηζεί, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο νδεγίαο γηα ηνπο νηθνηφπνπο δελ απαγνξεχνπλ, θαη’ 

αξρήλ, ηελ άζθεζε εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ή πιεζίνλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηφπσλ, 

εθ’ φζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ήηνη δηαζθαιίδεηαη, θαηφπηλ δένπζαο 

εθηηκήζεσο θαη πέξαλ θάζε εχινγεο ακθηβνιίαο, φηη ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα έρεη ζρεδηαζζεί 

θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ παξαβιάπηεηαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ηφπνπ (πξβι. ηΔ 1990/2007 7κ., C-

404/09, Alto Sil). 

19. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη φηη ε πξνζβαιιφκελε εθδφζεθε θαηά 

παξάβαζε ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο γηα ηνπο νηθνηφπνπο, δηφηη αθ’ ελφο βαζίδεηαη ζε 

αλεπαξθή επηζηεκνληθή εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ έξγνπ ζηνπο παξαθείκελνπο νηθνηφπνπο, αθνχ 

δελ ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ ηα πνξίζκαηα ηεο εηδηθήο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε γηα 

ηνλ πξνζηαηεπφκελν ηφπν «Όξνο Υνινκψληαο» θαη αθ’ εηέξνπ ζηεξείηαη ζθαηξηθήο εθηίκεζεο ησλ 

ζσξεπηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ην έξγν απηφ σο ζχλνιν ζηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο, αθνχ νη επηπηψζεηο εθηηκήζεθαλ κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα 

θαηαζθεπαζζνχλ. Όπσο φκσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ζην Κεθάιαην 3 ηεο Μ.Π.Δ. 

γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θχξησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηχπσλ νηθνηφπσλ 

θαη εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ελψ θαηαγξάθνληαη ηα νηθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη κελ εθηφο ηεο πεξηνρήο 

θαηάιεςεο ησλ έξγσλ, αιιά ζηελ άκεζε θαη επξχηεξε πεξηνρή απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο ηνπο ζε απηέο. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά θαη ζηελ 

εθπνλεζείζα πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ Σ.Κ.. «Όξνο Υνινκψληαο» πνπ είρε ππνβιεζεί πξνο 

έγθξηζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. (βι. ζει. 3.3-53 ηεο Μ.Π.Δ.). Πεξαηηέξσ, ζην 

εηδηθφ Παξάξηεκα ΗΗΗ-Μέξνο Γ΄ «Οηθνινγηθή κειέηε βάζεο» ηεο Μ.Π.Δ. αλαιχνληαη ηα νηθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (νηθνζπζηήκαηα-ρισξίδα-παλίδα) ησλ πεξηνρψλ κειέηεο «Οιπκπηάδα», 

«ηξαηψλη», «θνπξηέο», νη νπνίεο πξνζδηνξίζηεθαλ κε εχξνο 3 ρικ. πέξημ ηνπ νξίνπ πεξηνρήο 

θαηάιεςεο ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ θαη 

αμηνινγνπκέλσλ θαη ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura πνπ εκπίπηνπλ ή βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο, ήηνη ηνπ Σ.Κ.. «Όξνο ηξαησληθφ-Κνξπθή θακλί» (GR 1270005) 

θαη ηεο Ε.Δ.Π. «Λίκλεο Κνξψλεηα-Βφιβε, ηελά Ρεληίλαο θαη επξχηεξε πεξηνρή» (GR 1220009), 

αιιά θαη φζσλ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, ήηνη ησλ 

Σ.Κ.. «Όξνο Υνινκψληαο» (GR 1270001) θαη «ηελά Ρεληίλαο-επξχηεξε πεξηνρή» (GR 1220003) 



θαη ηεο ΕΔΠ «Σαμηάξρεο-Πνιχγπξνο» (GR 1270012), κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο ζηφρνπο 

δηαηήξεζήο ηνπο. ην ελ ιφγσ Παξάξηεκα γίλεηαη αλαθνξά φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηφζν ζρεηηθά κε ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο (ηππνπνηεκέλα έληππα δεδνκέλσλ, δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, κειέηεο θ.ιπ.), φζν θαη ζηηο 

πεξηνρέο ησλ ππνέξγσλ, γηα ηηο νπνίεο εθπνλήζεθαλ εηδηθέο Οηθνινγηθέο Μειέηεο Βάζεο εηψλ 

1998 θαη 2010, βάζεη ησλ πνξηζκάησλ ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε βάζνο 

δσδεθαεηίαο. χκθσλα δε κε ηελ εθηίκεζε ησλ κειεηεηψλ, ε νπνία πηνζεηήζεθε κε ηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ηα ζηνηρεία απηά ζεσξήζεθαλ πιήξε θαη επηθαηξνπνηεκέλα γηα ηε 

δηακφξθσζε πιήξνπο εηθφλαο ησλ νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο (βι. ζει. 7.5-1 ηεο Μ.Π.Δ.), σο εθ ηνχηνπ ηα πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα είλαη απνξξηπηέα σο αβάζηκα. Δμ άιινπ, ζηε κειέηε ππάξρεη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο γεσγξαθηθήο εκβέιεηαο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο πξνο φιεο ηηο 

επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ, πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηφπσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη θαηαγξαθή ησλ νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κε έκθαζε ζηνπο 

ζηφρνπο δηαηήξεζεο, βάζεη δε απηψλ δηελεξγήζεθε ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ ηφζν ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη ησλ πθηζηάκελσλ (κεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ιηκέλαο 

ηξαησλίνπ, ππνδνκέο Οιπκπηάδαο, παιαηνί ρψξνη απφζεζεο- εθκεηάιιεπζεο), νη νπνίεο 

ελζσκαηψλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ είηε πξνο ρξήζε είηε πξνο απνθαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα, 

φζνλ αθνξά ζηνλ Σ.Κ.. «Όξνο ηξαησληθφ-Κνξπθή θακλί», ν νπνίνο βξίζθεηαη εγγχηεξα, ζε 

ζρέζε κε ηηο ινηπέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ζηηο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηξαησλίνπ 

πξνο λφην θαη Οιπκπηάδαο πξνο Βνξξά, ζχκθσλα κε ηε Μ.Π.Δ., εληφο απηνχ δεκηνπξγείηαη ρψξνο 

πξνζσξηλήο απφζεζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ 2,4 ζηξ. ζην βφξεην φξηφ ηνπ, ελψ ηφζν ην 

θνίηαζκα Οιπκπηάδαο φζν θαη ε λέα ζηνά πξνζπέιαζεο «Οιπκπηάδα-Μαληέκ Λάθθνο» δηέξρνληαη 

ππνγείσο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ηφπνπ απηνχ. Δμ άιινπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην επηζηεκνληθφ δειηίν ηνπ ελ ιφγσ Σ.Κ.. θαη παξαηίζεληαη ζηελ Οηθνινγηθή 

Μειέηε Βάζεο, κέξνο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ Οιπκπηάδαο, πνπ είραλ θαηαζθεπαζζεί 

πξν ηεο εληάμεσο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ ηφπνπ ζην δίθηπν Natura, θείληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ θαη 

θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ 3% ηεο έθηαζήο ηνπ. Ωζηφζν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε Μ.Π.Δ., ν σο άλσ 

ρψξνο απφζεζεο ζα θαηαιάβεη άγνλεο εθηάζεηο θαη ζα έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, αθνχ κε ηελ 

θαηαζθεπή ηεο λέαο ζηνάο Οιπκπηάδαο-Μαληέκ Λάθθνπ, θαηά ηνλ 6ν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ, ν ρψξνο απηφο ζα απνθαηαζηαζεί πιήξσο (βι. ζει. 7.5-10 θαη 7.5-23). Πεξαηηέξσ, ε 

εμφξπμε ηνπ θνηηάζκαηνο Οιπκπηάδαο ζα γίλεη κε ππφγεηα κέζνδν εθκεηάιιεπζεο, φπσο δε 

πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε θακία επέκβαζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ Σ.Κ.. δελ ζα γίλεη γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο εμφξπμεο (ην ζηφκην ηεο ζηνάο θαηαζθεπάδεηαη εθηφο Σ.Κ..). Ζ ζηνά πξνζπέιαζεο είλαη 



επίζεο ππφγεηα θαη δελ νδεγεί ζε θακία εδαθηθή θαηάιεςε εληφο ηνπ Σ.Κ.. Δμ άιινπ, ηφζν νη 

πθηζηάκελεο φζν θαη νη λέεο εγθαηαζηάζεηο ηξαησλίνπ-Μαληέκ Λάθθνπ θείληαη εθηφο ησλ νξίσλ 

ηνπ ελ ιφγσ Σ.Κ.. Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, νη επηπηψζεηο ζηνπο νηθνηφπνπο θαη ηα είδε ρισξίδαο 

ηνπ ελ ιφγσ Σ.Κ.. δελ εθηηκψληαη σο ζεκαληηθέο, αθνχ νπδεκία θαηάιεςε νηθνηφπνπ ζα ππάξμεη 

απφ ηα λέα έξγα. Όζνλ αθνξά ζηηο νριήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ ζηελ παλίδα ηνπ 

πξνζηαηεπφκελνπ ηφπνπ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

κειεηεηψλ, νη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο πεξηνξίδνληαη ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη δελ 

εθηείλνληαη ζηνλ πξνζηαηεπφκελν ηφπν. Οη κφλεο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ είλαη ε 

απνκάθξπλζε ησλ εηδψλ ζε φκνξα ελδηαηηήκαηα, ησλ νπνίσλ ηα νηθνζπζηεκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο δηαβίσζήο ηνπο. Πάλησο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή αμηνιφγεζε, 

αθφκε θαη γηα ηα είδε παλίδαο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ άκεζσλ πεξηνρψλ κειέηεο δελ 

αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, θαζ’ φζνλ ηα επίπεδα εθπνκπψλ θαη ηα επίπεδα ζνξχβνπ είλαη 

εληφο ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ θαη κεηψλνληαη αηζζεηά θαηά ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο 

επέκβαζεο (βι. ζρεηηθψο θαη ηνλ ράξηε 15 «Δθηίκεζε Πνηφηεηαο ηνπ Αθνπζηηθνχ 

Πεξηβάιινληνο»), ηφζν ζηελ Οιπκπηάδα φζν θαη ζηηο Μαχξεο Πέηξεο ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα 

είλαη ππφγεηα κε πνιχ πεξηνξηζκέλα επίπεδα ζνξχβνπ θαη εθπνκπψλ, φπσο επίζεο θαη νη εξγαζίεο 

ζηε λέα ζηνά πξνζπέιαζεο Οιπκπηάδαο-Μαληέκ Λάθθνπ, δελ ζα ππάξμεη δηαηάξαμε πγξνηνπηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ, δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, θαζ’ φζνλ νη φπνηεο επηπηψζεηο αληηκεησπίδνληαη κε ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα. Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, ζηελ πεξηνρή 

Οιπκπηάδαο ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε απφ ηηο επηθαλεηαθέο εξγαζίεο είλαη πξνζσξηλή θαη 

εληνπίδεηαη ζηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Μεηά ηνλ 8ν ρξφλν ιεηηνπξγίαο κε 

ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο ζηνάο πξνζπέιαζεο, ζα νινθιεξσζεί ε απνθαηάζηαζε φισλ ησλ 

ζηγφκελσλ επηθαλεηψλ θαη φιεο νη νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο ζα γίλνληαη πιένλ ππνγείσο, ζα 

δηαηεξεζνχλ δε κφλν νη απνιχησο αλαγθαίεο επηθαλεηαθέο εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ 

κεηαιιείνπ έθηαζεο 70 ζηξεκκάησλ. Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, εθηηκάηαη φηη ην επίκαρν έξγν δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζηαηεπφκελνπ ηφπνπ, αιιά νχηε θαη ησλ ινηπψλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ 

ηηο πεξηνρέο ησλ έξγσλ (άλσ ησλ 3 ρικ.), θαη δελ αλακέλεηαη λα παξαβιάςεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

ηφπσλ απηψλ, ε ζρεηηθή δε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο πνπ πηνζεηεί ηηο αμηνινγήζεηο ησλ κειεηεηψλ, 

παξίζηαηαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε θαηά ηνχην θαη δηεμήρζε, βάζεη πιήξσλ θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ 

ζηνηρείσλ θαη αθνχ ειήθζε ππ’ φςηλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζην επίκαρν 

έξγν, πθηζηακέλσλ θαη λέσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζνχλ σο αβάζηκα. Όζα δε εηδηθφηεξα πξνβάιινληαη φηη ε πξνζβαιιφκελε αληίθεηηαη ζην 

άξζξν 9 παξ. 5 ηνπ λ. 3937/2011 πνπ εηζάγεη απφιπηε απαγφξεπζε σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε 



έξγσλ κέζα ζε νηθνηφπνπο πξνηεξαηφηεηαο θαη ελδηαηηήκαηα εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο θαη φηη ελ 

πξνθεηκέλσ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη απφ ην επίκαρν έξγν απαληψληαη 

ζπάληα ή απεηινχκελα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα ησλ 

νδεγηψλ 92/43 θαη 2009/147, ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκα, δεδνκέλνπ φηη, φπσο 

πξνεθηέζεθε, εληφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ νπδεκία θαηάιεςε νηθνηφπνπ ή επέκβαζε ζε 

είδε ρισξίδαο ζα ιάβεη ρψξα, νη δε επηπηψζεηο ζηα είδε παλίδαο δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο, ζα 

νδεγήζνπλ δε ζε απνκάθξπλζε ησλ πην επαίζζεησλ εμ απηψλ ζε φκνξα ελδηαηηήκαηα ηα νπνία 

αθζνλνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σέινο, θαη ηα πξνβαιιφκελα φηη ε πξνζβαιιφκελε παξαβηάδεη 

ην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ λ. 3937/2011 πνπ απαγνξεχεη εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Natura ηελ 

εγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πςειήο φριεζεο θαη ηδηαηηέξσο νρινπζψλ θαη 

επηθίλδπλσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ε κεηαιινπξγία, είλαη απνξξηπηέα, θαζ’ φζνλ, 

φπσο πξναλαθέξζεθε ε κφλε επέκβαζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο 

είλαη ε δηακφξθσζε άγνλεο έθηαζεο 2,4 ζηξ. ζε ρψξν απφζεζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ κε 

πξνζσξηλφ ραξαθηήξα.    

20. Δπεηδή, εμ άιινπ, κε ηελ νδεγία 2006/12/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο (EE L 102) θαζνξίζηεθαλ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ πξφιεςε ή 

κείσζε ηπρφλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία απφ ηε δηαρείξηζε ησλ 

ελ ιφγσ απνβιήησλ κέζσ δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκψλ πνπ ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηε κείσζε, 

αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ, ηελ αζθαιή απφζεζε ζε ρψξνπο κε εηδηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ απνηηζέκελσλ πιηθψλ, ηε ρξήζε 

βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ, ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ εθπφλεζε 

θαηάιιεισλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ηαθηηθά αλαζεσξνχκελσλ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο 

πξφιεςεο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ κέζσ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζε αζθάιεηαο θαη ζρεδίσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο. Οη απαηηήζεηο απηέο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηελ Κ.Τ.Α. 

39624/2209/Δ103/25.9.2009 (Β΄ 2076), κε ηελ νπνία ζεζπίζηεθε ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο εηδηθνχ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πνπ ππνβάιιεηαη καδί κε ηε Μ.Π.Δ. ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεθκεξηψλεη ηελ 

πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ 

εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ. ε ζπκθσλία πξνο ηηο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο απαηηήζεηο, ζην πιαίζην ηνπ 

επίκαρνπ έξγνπ εθπνλήζεθαλ δχν δηαθξηηά ζρέδηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ην κελ πξψην γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε απφζεζεο Κνθθηλφιαθθα πνπ ζα ππνδέρεηαη ηα εμνξπθηηθά απφβιεηα ησλ ππνέξγσλ 

ηξαησλίνπ θαη Οιπκπηάδαο, ηα απφβιεηα ηεο κεηαιινπξγίαο θαη ηα πιηθά πνπ ζα απνκαθξπλζνχλ 

θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ρψξσλ απφζεζεο ηξαησλίνπ-Οιπκπηάδαο-Μαληέκ Λάθθνπ, 

ην δε δεχηεξν γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απφζεζεο Καξαηδά Λάθθνπ θαη Λνηζάληθνπ, φπνπ ζα 

απνηίζεληαη ηα εμνξπθηηθά απφβιεηα ηνπ ππνέξγνπ θνπξηψλ. Σα ζρέδηα πεξηέρνπλ ηα κέηξα 

κείσζεο, αμηνπνίεζεο, αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ, αηηηνιφγεζε ηεο πξνθξηζείζαο ρσξνζέηεζεο, 



πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο, ραξαθηεξηζκφ ησλ απνβιήησλ θαη ησλ 

νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ νξπθηψλ θαη ζηνηρεία ησλ πνζνηήησλ ηνπο, 

ηαμηλφκεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αηηηνιφγεζή ηεο, πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο πξφιεςεο 

αηπρεκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, θαηαγξαθή ησλ δπλεηηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, πξφγξακκα 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνηεηλφκελν ζρέδην θιεηζίκαηνο θαη ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. Έρνπλ αθνινπζεζεί νη βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, φπσο απηέο πηνζεηήζεθαλ κε ην 2009/C81/06 έγγξαθν ηεο ΔΔ ζην πιαίζην 

ηεο νδεγίαο 2006/21/ΔΚ (βι. Παξάξηεκα ΥΗΗ), ελψ έρεη δηαζθαιηζζεί, κέζσ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ απνβιήησλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Κ.Τ.Α. 24944/1159/2006 

πεξί εγθξίζεσο γεληθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (Β΄ 

791) γηα ηελ εγθαηάζηαζε Κνθθηλφιαθα, ε αζθαιήο πεξηβαιινληηθά απφζεζε θαη ησλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ. Ζ Γηνίθεζε, αμηνινγψληαο ηελ επάξθεηα θαη αξηηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο 

ησλ απνβιήησλ, ηνλ ελζσκάησζε ζηελ ήδε πξνζβαιιφκελε απφθαζή ηεο κέζσ πιεζψξαο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο δηαρείξηζεο, απφ ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ αζθαιή δηάζεζή ηνπο ζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπο ρψξνπο θαη ην 

θιείζηκν θαη ηελ κεηέπεηηα παξαθνινχζεζε ησλ ρψξσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο 

δηαζέζηκεο ηερληθέο. Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ πνζφηεηα θαη 

ζχλζεζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ, ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο, ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο, 

αλαθχθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή δηάζεζήο ηνπο, ηφζν ζπγθεληξσηηθά φζν θαη γηα θάζε 

ππνέξγν μερσξηζηά, ηίζεληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ 

απφζεζεο θαη νη φξνη πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ησλ πδάησλ 

θαη ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηε γεσηερληθή επζηάζεηα θαη αζθάιεηα ησλ ρψξσλ, επηβάιινληαη εηδηθνί 

φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ λεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θάζε ππνέξγνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ηεο ιηζνγφκσζεο, νξγαλψλεηαη πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο θαη ζρέδην θιεηζίκαηνο θαη 

απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ, επηβάιιεηαη ζηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ε ππνρξέσζε λα αλαζεσξεί 

ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ αλά πεληαεηία θαη λα κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε, 

παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη κεηά ην θιείζηκν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

γηα 10 έηε ηνπιάρηζηνλ, ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο 

αδεηνδνηνχζαο αξρήο, ελψ θαη’ εθαξκνγή ηνπ φξνπ δ6.4, γηα ηελ εγθαηάζηαζε Κνθθηλφιαθθα, ε 

νπνία ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία Α, θαηαηίζεηαη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην 1,5 εθ. επξψ εηεζίσο, 

θαζψο θαη 15% ηεο ζπλνιηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ αθνξά ην έξγν (ζπλνιηθνχ χςνπο 50 εθ. 

επξψ). Απφ ηα αλσηέξσ εθηηζέκελα πξνθχπηεη φηη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

έξγνπ ζρεδηάζηεθε ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο απαηηήζεηο, πηνζεηψληαο ηηο 



βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο θαη δηαζθαιίδνληαο, κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ 

ηεζεί, πςειή πξνζηαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ήηνη ησλ πδάησλ, ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ αέξα, 

θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη πςειέο πξνδηαγξαθέο γεσηερληθήο επζηάζεηαο θαη αζθάιεηαο, θαηά 

ηελ αηηηνινγεκέλε, ζρεηηθψο, θξίζε ηεο Γηνίθεζεο, ηα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα ζα 

πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκα. Δμ άιινπ, βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ ζρεδηαζκνχ απνηέιεζε ν 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλνο πεξηβαιινληηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ απνβιήησλ πνπ δηελεξγήζεθε 

απφ δεκφζηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο (Δ.Μ.Π., Α.Π.Θ.), θαη ε, βάζεη απηνχ, απφθαζε γηα ηελ 

αζθαιή αμηνπνίεζε θαη δηάζεζή ηνπο είηε κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αμηνπνίεζεο θαη 

αλαθχθισζεο είηε κέζσ απφζεζεο ζε θαηάιιεινπο πξνο ηνχην ρψξνπο, ήηνη κε πξνδηαγξαθέο 

ρψξνπ πγεηνλνκηθήο δηάζεζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ γηα ηα επηθίλδπλα ή ελ δπλάκεη επηθίλδπλα 

απφβιεηα θαη ρψξνπ πγεηνλνκηθήο δηάζεζεο αδξαλψλ απνβιήησλ γηα ηα απφβιεηα πνπ πιεξνχλ ηηο 

νηθείεο πξνυπνζέζεηο. Ζ επηθηλδπλφηεηα ησλ απνβιήησλ, ηνπ πιηθνχ ιηζνγνκψζεσο θαη ησλ 

νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο δηεξεπλήζεθε θαη αμηνινγήζεθε 

επηζηακέλσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο 

Μ.Π.Δ. (βι. Παξάξηεκα IV), νη δε ελζηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ 

απνβιήησλ (ηιχνο ζθνξνδίηε-γχςνπ, ζθσξίαο, ππνιεηκκάησλ θαηεξγαζίαο ζηδεξναξζελνππξηηψλ, 

πνηφηεηαο πιηθνχ ιηζνγφκσζεο, αληηδξαζηεξίσλ) απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο θαη ηερληθνχο θνξείο 

πνπ κεηείραλ ηεο δηαβνχιεπζεο (Σ.Δ.Δ., Α.Π.Θ.) απαληήζεθαλ απφ ηελ νκάδα κειεηεηψλ ηεο 

παξεκβαίλνπζαο θαηά ηξφπν εηδηθφ θαη εμαληιεηηθφ κε ζρεηηθά ππνκλήκαηα, ζηα νπνία 

επηζεκάλζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη ε αζθαιήο δηάζεζε ηνπ αξζεληθνχ πνπ πεξηέρεηαη ζηα 

απφβιεηα ηεο κεηαιινπξγίαο ζα γίλεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθά απνδεθηή κνξθή ηνπ ζθνξνδίηε, ε 

ζηαζεξφηεηα θαη δηαρξνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νπνίνπ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηηο πξφηππεο δνθηκέο 

εθρπιηζηκφηεηαο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

απνβιήησλ, ζε ρψξν ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζζεί εηδηθά γηα ηελ ππνδνρή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, 

ζηνλ νπνίν ζα δηαηίζεληαη κε αζθάιεηα θαη ηα απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζηδεξναξζελνππξηηψλ.  Ωο εθ ηνχηνπ, νη εηδηθφηεξνη ηζρπξηζκνί πνπ πξνβάιινληαη θαη 

ακθηζβεηνχλ ηελ αζθαιή γηα ηε δεκφζηα πγεία απφζεζε ηνπ ζθνξνδίηε θαη ησλ 

ζηδεξναξζελνππξηηψλ, νη νπνίνη θαη’ νπζίαλ επαλαιακβάλνπλ ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην 

ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο θαη αληηκεησπίζζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε, ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο 

αβάζηκνη, δεδνκέλνπ θαη ηνπ φηη κε εηδηθφ πεξηβαιινληηθφ φξν (δ2. 266) νξίζηεθε φηη ε δηάζεζε 

ησλ κεηαιιεπηηθψλ θαη κεηαιινπξγηθψλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ δηάζεζεο 

απνβιήησλ Κνθθηλφιαθθα, ζε δηαθξηηέο θπςέιεο, αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ απνβιήησλ, 

νη δε ιεπηνκέξεηεο απηνχ ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ζην ζηάδην εγθξίζεσο ηεο ηερληθήο κειέηεο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ νηθεία απφθαζε έγθξηζεο ηεο ηερληθήο κειέηεο.  

21. Δπεηδή, εμ άιινπ, ηα ξέκαηα σο ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ 



αληηθείκελα ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο πνπ απνβιέπεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο επηηεινχκελεο απφ απηά ιεηηνπξγίαο ηεο απνξξνήο ησλ 

πδάησλ θαη ζπλεπψο, ε εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ πιεζίνλ ξέκαηνο επηηξέπεηαη κφλν εθ’ φζνλ 

δηαζθαιίδεηαη ε αλεκπφδηζηε εθηέιεζε ηεο θπζηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. Γηα λα εμαζθαιηζζεί ν 

ζθνπφο απηφο απαηηείηαη, πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ πιεζίνλ ξέκαηνο, ν θαζνξηζκφο 

ηεο νξηνγξακκήο ηνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 880/1979 (Α΄ 58) (φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3010/2002, Α΄ 91), έηζη ψζηε ε κειεηψκελε επέκβαζε λα 

γίλεηαη ελ φςεη ηεο ππάξμεσο ηνπ ξέκαηνο (πξβι. ηΔ Οινκ. 462-3/2010, 1990/2007 7κ.). Δμ 

άιινπ, σο έρεη θξηζεί (Π.Δ. 262/2003 Οινκ., ηΔ 4494/2009 7κ.), ε νξηνζέηεζε πδαηνξεκάησλ, ηα 

νπνία επξίζθνληαη ζε νηθηζκνχο ή πεξηνρέο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πνπ ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπο 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο, φπσο είλαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα αξρηηεθηνληθά ή 

παξαδνζηαθά ζχλνια, νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, νη παξαιηαθέο πεξηνρέο ή νηθηζκνί, νη ηνπξηζηηθνί 

ηφπνη, ηα δάζε, νη δαζηθέο εθηάζεηο, ηα ηνπία ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ηα επαίζζεηα 

νηθνζπζηήκαηα, νη πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη νη ππαγφκελεο ζε εηδηθφ 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο πεξηνρέο, πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα.  

22. Δπεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηε Μ.Π.Δ. πξνθχπηεη φηη o ζρεδηαζκφο ηεο 

επίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο πξνβιέπεη επεκβάζεηο ζηε ιεθάλε ηνπ ξέκαηνο Κνθθηλφιαθθα (πεξηνρή 

ηξαησλίνπ) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ απφζεζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη κέξνπο ησλ 

εξγνζηαζίσλ εκπινπηηζκνχ θαη κεηαιινπξγίαο, θαζψο θαη ζηα ξέκαηα Καξαηδά Λάθθν θαη 

Λνηζάληθν, ππνθιάδσλ ηνπ ξέκαηνο Καξφιαθθα, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο 

αδξαλψλ απνβιήησλ ηνπ ππνέξγνπ ησλ θνπξηψλ. Οη επεκβάζεηο απηέο ζπλίζηαληαη ζηελ κελ 

πεξίπησζε ηνπ Κνθθηλφιαθθα ζε κφληκε θαηάιεςε ηκήκαηνο ηεο θνίηεο κήθνπο 1 ρικ., ζηε δε 

πεξίπησζε ησλ θιάδσλ Καξαηδά Λάθθνπ θαη Λνηζάληθνπ ζε κφληκε θαηάιεςε ηκήκαηνο ηεο 

ιεθάλεο απνξξνήο θαη ηεο θνίηεο ησλ δχν ξεκάησλ έθηαζεο 1.269 ζηξεκκάησλ. Ζ επηινγή ησλ 

ρσξνζεηήζεσλ απηψλ έγηλε θαηφπηλ εμεηάζεσο πιεηφλσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, πξνθξίζεθαλ δε νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο δηφηη επηηπγράλνπλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή θαηάιεςε εδάθνπο θαη 

νηθνζπζηεκάησλ, κηθξή απφζηαζε κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ εμφξπμεο απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο 

ηνπο θαη ζπλαθφινπζν γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ, κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα 

επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα θαη απνπζία νριήζεσλ ζηνπο νηθηζκνχο ιφγσ ηεο απνζηάζεσο (βι. 

ζει. 4.2-1 επ., ζει. 4.4-18). Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ άλσ ξνπ ηνπ ξέκαηνο 

Κνθθηλφιαθθα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ απφζεζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ειήθζε 

πεξαηηέξσ ππ’ φςηλ φηη ε ζέζε απηή δηαζθαιίδεη ηε ρσξηθή ζπγθέληξσζε ησλ κεηαιιεπηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηαθνξάο απνβιήησλ, βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο νπνίαο θαηαιακβάλεηαη απφ άγνλεο εθηάζεηο κε δηάζπαξηνπο παιαηνχο 

ρψξνπο απφζεζεο απνβιήησλ απφ ηελ πξνγελέζηεξε δξαζηεξηφηεηα, εκπίπηεη εληφο ηεο δψλεο 



βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ απφ 18.10.1979 π.δ., απέρεη 2,3 km απφ ηελ πιεζηέζηεξε 

πεξηνρή «Όξνο ηξαησληθφ» πνπ είλαη εληαγκέλε ζην δίθηπν Natura, θαηαιακβάλεη κφιηο ην 2% 

ηεο πδξνινγηθήο ππνιεθάλεο ηνπ Κνθθηλφιαθα θαη δελ ζα έρεη επηπηψζεηο ζηα χδαηα ηεο πεξηνρήο 

ελ φςεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο, ελψ ζην ηκήκα ηεο επέκβαζεο ην ξέκα είλαη ήδε πδξνκνξθνινγηθά 

ηξνπνπνηεκέλν ιφγσ θαηαζθεπήο παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ξχπαλζεο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο παιαηψλ ρψξσλ απνζέζεσλ (ιίκλεο εβαιηέ, αλάρσκα 

Καξαθφιη) πνπ παξίζηαηαη αλάγθε λα απνθαηαζηαζνχλ άκεζα (βι. Μ.Π.Δ. ζει. 4.5-1 επ. θαη ην 

απφ 24.5.2011 ππφκλεκα ηεο παξεκβαίλνπζαο ζην ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο). Δμ άιινπ, ζχκθσλα 

κε ηε Μ.Π.Δ. θαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, νη επηπηψζεηο ζηα πνηάκηα νηθνζπζηήκαηα απφ 

ηηο ελ ιφγσ επεκβάζεηο, είλαη κελ κφληκεο θαη κε αλαζηξέςηκεο, θαζ’ φζνλ νδεγνχλ ζε δεκηνπξγία 

ηξνπνπνηεκέλσλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, σζηφζν δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ νπζηαζηηθά, 

ελ φςεη θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ, ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ηελ νηθνινγηθή 

ιεηηνπξγία θαη πδξνκνξθνινγία ησλ θχξησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη πξνβιέπεηαη, 

κεηαμχ άιισλ, εθηξνπή ησλ πδάησλ θαηάληε ησλ ζέζεσλ θαηάιεςεο θαη δηεπζέηεζε ησλ 

πιεκκπξηθψλ παξνρψλ κε πεξίνδν επαλαθνξάο 1 πξνο 200 έηε, πιήξεο ζηεγάλσζε ησλ ρψξσλ θαη 

νινθιεξσκέλν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ψζηε λα απνθεχγνληαη ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ θαη θαηλφκελα 

δηάβξσζεο, αζηάζεηαο θαη πιεκκχξαο, εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη θπηεχζεσλ ψζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ζηαδηαθά ην πδξνινγηθφ θαζεζηψο θαη ελίζρπζε κε δάλεηα χδαηα φπνπ 

παξαηεξείηαη πνζνηηθή ππνβάζκηζε. Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη νη επίκαρεο 

επεκβάζεηο ζηεξίδνληαη ζηα δεδνκέλα ησλ κειεηψλ νξηνζέηεζεο ησλ σο άλσ ξεκάησλ, νη νπνίεο 

γηα κελ ην ξέκα Κνθθηλφιαθθα είραλ εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6708/2006 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Γ΄ 944), γηα δε ηα ξέκαηα Καξαηδά Λάθθν θαη 

Λνηζάληθν είραλ κελ ππνβιεζεί ρσξίο λα έρνπλ εηζέηη εγθξηζεί κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο, αηηηνινγείηαη λνκίκσο ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηφζν σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα 

ησλ επεκβάζεσλ, φζν θαη σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 

απφ ηηο επεκβάζεηο απηέο, ελ φςεη ησλ κέηξσλ πνπ πηνζεηνχληαη θαη δηαζθαιίδνπλ, θαηά ηελ 

αλέιεγθηε αθπξσηηθά, θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηε ζπλέρηζε ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πνηάκησλ 

νηθνζπζηεκάησλ κέζσ ηεο εθηξνπήο θαη ηελ απνθπγή ηφζν ηεο πνζνηηθήο φζν θαη ηεο πνηνηηθήο 

ππνβάζκηζήο ηνπο. πλεπψο, φζα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβάιινληαη φηη ηα επίκαρα έξγα 

εγθπκνλνχλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ πδξνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ ξεκάησλ θαη φηη ζα 

πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ηνπ πδξνθνξέα, πνζνηηθή ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ θαη ζεκαληηθή 

κεηαβνιή ησλ ζπζηεκάησλ επηθαλεηαθήο απνξξνήο, ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκα. 

Οκνίσο απνξξηπηέα σο αβάζηκα είλαη θαη ηα πξνβαιιφκελα φηη ε πξνζβαιιφκελε είλαη αθπξσηέα, 

δηφηη δελ ζηεξίδεηαη ζε πξνεγνχκελε νξηνζέηεζε ησλ ξεκάησλ Καξαηδάο Λάθθνο θαη Λνηζάληθν 

θαη φηη κφλν βάζεη απηήο ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα ή κε αμηνπνίεζήο ηνπο ζην 



πιαίζην ηνπ έξγνπ, δηφηη, σο πξνεθηέζεθε, ε Μ.Π.Δ. θαη θαη’ επέθηαζε θαη ε ζρεηηθή θξίζε ηεο 

Γηνίθεζεο ζηεξίδεηαη επαξθψο ζηα δεδνκέλα ησλ κειεηψλ νξηνζέηεζεο πνπ είραλ ήδε εθπνλεζεί 

θαη ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε, ε επηζηεκνληθή αξηηφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ακθηζβεηείηαη, πάλησο, απφ ηνπο αηηνχληεο. Δμ άιινπ, απφ ηνλ πεξηβαιινληηθφ φξν δ2.129, κε ηνλ 

νπνίν νξίδεηαη φηη ζα επαλεμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο έθηαζεο ηνπ δεχηεξνπ ρψξνπ 

απφζεζεο ζην Λνηζάληθν ή αθφκα θαη ε κε δεκηνπξγία ηνπ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηνλ ηξφπν 

δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ απηψλ βάζεη ζηαδηαθήο απφζεζεο θαη απνθαηάζηαζεο πξνθχπηεη φηη ζην 

ζηάδην εγθξίζεσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ δελ έρνπλ εηζέηη νξηζηηθνπνηεζεί νη ρψξνη απφζεζεο 

πνπ ηειηθψο ζα απαηηεζνχλ θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη ζπλαθνινχζσο, ε έθηαζε ησλ επεκβάζεσλ 

ζηα ξέκαηα Καξαηδάο Λάθθνο θαη Λνηζάληθν, σο εθ ηνχηνπ λνκίκσο εθδίδεηαη ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε νξηνζέηεζε ησλ ξεκάησλ. Οίθνζελ λνείηαη φηη θαηά ην ζηάδην 

νξηζηηθνπνηήζεσο ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα νηαζδήπνηε επεκβάζεσο 

ζηα ξέκαηα Καξαηδάο Λάθθνο θαη Λνηζάληθν, ζα πξέπεη λα εγθξηζεί ν θαζνξηζκφο ησλ 

νξηνγξακκψλ ηνπο απφ ην αξκφδην, θαηά πεξίπησζε, φξγαλν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία, φπσο απηή έρεη εξκελεπζεί απφ ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζε 

πεξίπησζε δε πνπ απφ ηελ νξηνζέηεζε πξνθχςνπλ λέα δεδνκέλα πνπ δελ αληηκεησπίζηεθαλ, ζα 

πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο θαη ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (πξβι. ηΔ 1990/2007 7κ., 

2059/2007 7κ.). Σέινο, πξνβάιιεηαη φηη νη απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 6708/2006 γηα ηελ επηθχξσζε ησλ νξηνγξακκψλ δψδεθα ξεκάησλ ζηε 

ιεθάλε Κνθθηλφιαθθα θαη 3891/2008 γηα ηελ επηθχξσζε νξηνγξακκψλ ησλ ξεκάησλ Μπαζδέθε, 

Μαπξφιαθθα θαη Ξπξφιαθθα, κε ηηο νπνίεο γίλεηαη θαζνξηζκφο ησλ νξηνγξακκψλ πδαηνξεκάησλ 

πνπ δηέξρνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη κέζα απφ επαίζζεηεο θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (δάζε, ηνπία 

θπζηθνχ θάιινπο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θ.ιπ.), έρνπλ εθδνζεί αλαξκνδίσο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε απηέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ 

(π.ρ. εγθαηαζηάζεηο απφζεζεο απνβιήησλ ζηελ άλσ ιεθάλε ηνπ ξέκαηνο Κνθθηλφιαθα), είλαη 

παξάλνκε θαη αθπξσηέα. Ωζηφζν, ν ιφγνο απηφο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί πξνερφλησο σο 

αφξηζηνο, θαζ’ φζνλ δελ εμεηδηθεχεη, ελ φςεη ηεο ηδηαίηεξα κεγάιεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ην 

έξγν, πνηα ζπγθεθξηκέλε πιεκκέιεηα απνδίδεηαη ζε ζρέζε κε πνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ζε 

πνην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ππάγεηαη, ψζηε λα θξηζεί θαηά πφζν ζπλέηξερε, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ππνρξέσζε θαζνξηζκνχ ηεο νξηνγξακκήο δηά πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.  

23. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, πξνβάιιεηαη φηη ε πξνζβαιιφκελε είλαη αθπξσηέα, δηφηη δελ 

βαζίδεηαη ζε ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αθνχ απηά δελ 

έρνπλ αθφκε εθπνλεζεί, θαίηνη έιεμε ε πξνζεζκία πξνζαξκνγήο πνπ έρεη ηεζεί κε ηελ νδεγία 

2000/60. Ο ιφγνο απηφο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, δηφηη ε άληιεζε θαη ρξήζε λεξνχ θαηά ηελ 

εμφξπμε θαη ηηο ζπλνδέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία ζπκβαίλεη αλεμαηξέησο ζε θάζε εμνξπθηηθή 



δξαζηεξηφηεηα, δελ ζπληζηά έξγν δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ψζηε λα 

απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο (πξβι. ηΔ 

Οινκ. 462/2010). Δμ άιινπ, ζχκθσλα κε ξεηφ φξν ηεο πξνζβαιιφκελεο (δ1.26), άκα ηε εγθξίζεη 

ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πθίζηαηαη ππνρξέσζε επαλεμέηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαηά ηξφπν ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηα πξνγξάκκαηα κέηξσλ, 

παξαθνινχζεζεο πδάησλ θαη εηδηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο ξχπαλζεο πνπ ζα νξηζηνχλ κε ην ελ ιφγσ 

ζρέδην. Πεξαηηέξσ, πξνβάιιεηαη φηη ην επίκαρν ζρέδην αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο βηψζηκεο 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, δηφηη απνπζηάδεη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ 

αλά πδξνγεσινγηθή ιεθάλε πνπ απαηηεί ην νηθείν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην, φπσο δε ζπλνκνινγείηαη 

ζηε Μ.Π.Δ., νη επηπηψζεηο ζην πδαηηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο επέκβαζεο ζην πνηάκην 

ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο (δηαθνπή πνηάκηνπ ζπζηήκαηνο Υαβξία, εθηξνπέο ξεκάησλ, ρξήζε ηνπο σο 

ρψξσλ ελαπφζεζεο ηεικάησλ εκπινπηηζκνχ), ζα είλαη κφληκεο θαη κε αλαζηξέςηκεο, ελψ ε 

άληιεζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ χδαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ππεξβαίλνπλ ηε 

θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο, ε νπνία έρεη ήδε αξλεηηθφ πδαηηθφ ηζνδχγην. Ωζηφζν, θαη νη 

ηζρπξηζκνί απηνί πξνβάιινληαη αβαζίκσο, θαζ’ φζνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη εθπνλεζεί 

εηδηθή κειέηε κε ηίηιν «Πξνθαηαξθηηθή Δθαξκνγή Άξζξσλ 5 & 6 Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα» 

(βι. Παξάξηεκα ΗΗΗΒ ηεο Μ.Π.Δ.), αθνχ ειήθζε ππ’ φςηλ ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ 

εθπνλεζεί γηα ηελ πεξηνρή (εηδηθή δηαρεηξηζηηθή κειέηε ιεθαλψλ απνξξνήο Υαβξία, Οιχλζηνπ θαη 

Πεηξελίσλ, 2009, ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πδάησλ Ν.Α. Υαιθηδηθήο, κειέηε απνγξαθήο 

θαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, 2005, κειέηεο νξηνζέηεζεο Κνθθηλφιαθθα, 

Καξφιαθθα θαη Μαπξφιαθθα, εηδηθή πδξνγεσινγηθή κειέηε θνπξηψλ, ΗΓΜΔ, 2010, κειέηε 

«Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην 2000/60/ΔΔ», 2008). ηελ εηδηθή απηή κειέηε 

γίλεηαη αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 

γηα ηα χδαηα, θαηφπηλ θαζνξηζκνχ ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, πνηάκησλ, ππφγεησλ θαη παξάθηησλ 

πδάησλ, αλάιπζε ησλ πηέζεσλ θαη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ζηελ πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, φπσο αλαιπηηθά παξαηίζεηαη ζην Κεθάιαην 

7 ηεο Μ.Π.Δ. Καη λαη κελ νη επηπηψζεηο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο κειεηεηέο ζπλνιηθά σο ζεκαληηθέο 

θαη κφληκεο ιφγσ ηεο επέκβαζεο ζην πνηάκην ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, ε αμηνιφγεζε φκσο απηή 

αθνξά κφλν ηελ πεξηνρή ηξαησλίνπ θαη φρη ηηο πεξηνρέο Οιπκπηάδαο θαη θνπξηψλ (βι. ζει. 7.10-

37). Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή ησλ θνπξηψλ, ζηε κειέηε αλαθέξεηαη φηη ε πνηφηεηα 

ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί ιφγσ ηεο πεξηκεηξηθήο πδξαπιηθήο 

πξνζηαζίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα ζπιιεγφκελα χδαηα ζα δηνρεηεχνληαη ζηα πιεζηέζηεξα 

πδαηνξξεχκαηα, ελψ ε θαηάιεςε ηκήκαηνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Καξφιαθθα (4,6%) ζα έρεη 

κεηξίσο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα ηεο πεξηνρήο, θαζ’ φζνλ ην πνηάκην πδαηηθφ 

ζχζηεκα ζα ζηεξείηαη κφλν πιεκκπξηθψλ λεξψλ θαη φρη βαζηθήο απνξξνήο, ελψ είλαη πιήξσο 



αλαζηξέςηκε ζηε θάζε απνθαηάζηαζεο. Πεξαηηέξσ, ε κφληκε θαηάιεςε ησλ θιάδσλ ηνπ 

Καξφιαθθα, Καξαηδά Λάθθνπ θαη Λνηζάληθνπ απφ ηνπο ρψξνπο απφζεζεο απνβιήησλ (ε νπνία ζα 

είλαη δηαδνρηθή) δελ αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθή, αθνχ ην πδαηηθφ ζχζηεκα ηνπ Καξφιαθθα δελ ζα 

επεξεαζηεί νπζηαζηηθά είηε σο πξνο ηελ πδξνκνξθνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε είηε σο πξνο ην ζθέινο 

ηεο νηθνινγηθήο ηνπ πνηφηεηαο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πδξνκνξθνινγία, απφ ηα δε λεξά πνπ ζα 

αληιεζνχλ γηα ηνλ θαηαβηβαζκφ ζηάζκεο ζην κεηαιιείν θνπξηψλ ζα ππάξρεη πεξίζζεηα πνπ ζα 

«επαλεηζπηέδεηαη» ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην ζχζηεκα ππνγείσλ πδάησλ 

ηεο πξνζρσκαηηθήο ιεθάλεο Αζπξφιαθθα. Πεξαηηέξσ, ε επίδξαζε ηνπ θψλνπ ζηα επηθαλεηαθά 

λεξά αμηνινγείηαη κελ σο αξλεηηθή, θαζψο αλακέλεηαη κείσζε ησλ πεγαίσλ εθθνξηίζεσλ ζηα 

ξέκαηα Καξαηδά Λάθθνπ θαη Λνηζάληθνπ θαη ζε κηθξφηεξνπο ζπκβάιινληεο θιάδνπο ηνπ 

Καξφιαθθα θαη Αζπξφιαθθα, ελψ ειαθξά κείσζε αλακέλεηαη λα ππνζηνχλ νη ζπκβάιινληεο ηνπ 

πνηακνχ Υαβξία (ξέκα Παλαγηάο θαη ξέκα Ξηλνλέξη), νη νπνίνη βξίζθνληαη νξηαθά εληφο ηεο 

επηξξνήο ηνπ θψλνπ. Ωζηφζν, ν θαηαβηβαζκφο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ δελ αμηνινγείηαη 

σο ζεκαληηθή επίπησζε, δεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ απνζέκαηνο λεξψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

πεξηνρή θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθήο ηεο «εηζπίεζεο», κε ηελ νπνία 

επηηπγράλεηαη ε επαλαδηάζεζε ζηνλ πδξνθφξν χδαηνο κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο. Όζνλ 

δε αθνξά ζηηο πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο χδξεπζεο ησλ πεξηνρψλ Παιαηνρσξίνπ θαη Μεγάιεο 

Παλαγηάο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηνλ θψλν θαη λα ππνζηνχλ πηψζε 20-40 κ., ε 

κειέηε πξνηείλεη επαλνξζσηηθά κέηξα είηε κέζσ εθβαζχλζεσο είηε κε ρξήζε εηζπηεδφκελνπ λεξνχ. 

Σέινο, ε ξνή θαη ε πνηφηεηα ησλ ππνγείσλ πδάησλ δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ νχηε απφ ηνπο 

ρψξνπο απφζεζεο απνβιήησλ νχηε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαιιείνπ, θαζ’ φζνλ ηα απφβιεηα είλαη 

αδξαλή κε κεδεληθφ βαζκφ παξαγσγήο νμχηεηαο θαη έρνπλ ιεθζεί φια ηα κέηξα ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπο κε ηα χδαηα (βι. Κεθάιαην 7.10.3). Οη επηπηψζεηο δε απηέο ζηα πδαηηθά 

ζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο αληηκεησπίδνληαη, θαηά ηελ αλέιεγθηε αθπξσηηθά ζρεηηθή θξίζε ηεο 

Γηνίθεζεο, απνηειεζκαηηθά κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζηελ πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε, θαζψο δηαζθαιίδνπλ ηελ θαιή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή, ησλ 

πδάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ηε κε δηαηάξαμε ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ, ηελ θάιπςε ησλ 

πθηζηάκελσλ αλαγθψλ πδξνδφηεζεο, αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ 

ηεο πεξηνρήο πνπ έρνπλ ξππαλζεί απφ πξνγελέζηεξεο εθκεηαιιεχζεηο. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε 

θαηαζθεπή απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ πεξηκεηξηθά φισλ ησλ πεξηνρψλ επέκβαζεο γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ θαη ηελ απφδνζε θαζαξνχ λεξνχ ζηνπο θπζηθνχο 

απνδέθηεο, πδξαπιηθά ηερληθά έξγα είηε εθηξνπήο είηε ζπιινγήο πδάησλ ζηα αλάληε φισλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ζπιινγή ησλ νκβξίσλ πδάησλ θαη αλαθχθισζή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Δπίζεο επηβάιιεηαη ζηνλ θνξέα ε ππνρξέσζε ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 

ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη πεγέο θαη νη λφκηκα πθηζηάκελεο πδξνιεςίεο, άιισο νθείιεη λα 



αλαιάβεη ην θφζηνο δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηξνθνδνζίαο κε λεξφ ίδηαο 

ηνπιάρηζηνλ πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο πνπ ζπκθσλεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. Πεξαηηέξσ, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ ζηεξεψλ ή πγξψλ αλεπεμέξγαζησλ απνβιήησλ θαη φμηλσλ 

απνξξνψλ ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο θαη απνζηξαγγηζηηθά απιάθηα. Δπεμεξγαζκέλα χδαηα πνπ 

δηαηίζεληαη ζε επηθαλεηαθφ απνδέθηε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ζεζκνζεηεκέλα πξφηππα πνηφηεηαο 

πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ, ψζηε ηα ηειηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί. Έσο ηελ έθδνζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

ιεθαλψλ απνξξνήο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε πθηζηάκελε λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη κέηξα θαη φξνπο 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ Ν. Υαιθηδηθήο, ελψ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ζα αλαπξνζαξζκνζζνχλ, ψζηε λα 

ζπλάδνπλ κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνβιέπεη ην ελ ιφγσ ζρέδην. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε έγθξηζε 

εηδηθήο ηερληθήο κειέηεο γηα νπνηνδήπνηε αληηπιεκκπξηθφ έξγν ή έξγν δηαρείξηζεο επηθαλεηαθψλ 

πδάησλ, ζα πξέπεη δε θαηά ηε θάζε απνθαηάζηαζεο λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα άξζεο ησλ 

επεκβάζεσλ εθηξνπήο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη θάζε άιιεο ζεκαληηθήο ζε απηά επέκβαζεο 

(βι. φξνπο δ1.17-δ1.26). εηξά πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έρνπλ ηεζεί εηδηθφηεξα αλά ππνέξγν 

πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ ή λα αληηκεησπηζζνχλ επηπηψζεηο ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ θαη νη νπνίνη αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θψλνπ απνζηξάγγηζεο ησλ 

κεηαιιείσλ, ηελ επαλεηζπίεζε ηεο πεξίζζεηαο λεξνχ ζηνλ πδξνθφξν ζε εηδηθά ζεκεία πνπ ζα 

επηιεγνχλ θαηφπηλ κειέηεο θαη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ αληινχκελνπ 

χδαηνο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (βι. φξνπο δ2.31-32, δ2.50, δ2.122-125), ελψ πξνβιέπεηαη εηδηθφ 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε άκεζε ιήςε πξφζζεησλ είηε 

πξνιεπηηθψλ είηε θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ, ζπληξερνχζεο ηεο πεξηπηψζεσο (βι. δ4.31-39). 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζην ππνέξγν ησλ θνπξηψλ, δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο πεξηνρήο κε ηε κέζνδν ηεο εηζπίεζεο, ε νπνία ζα γίλεηαη βάζεη εηδηθήο 

κειέηεο, εγθξηζείζεο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Τδάησλ, πνπ ζα αλαιχεη ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ζηνηρεία ησλ εηζπηεδφκελσλ πδάησλ, ζα ηεθκεξηψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζέζεσλ 

επαλαηξνθνδφηεζεο, ζα πεξηιακβάλεη κειέηε δίαηηαο ησλ λεξψλ πνπ επαλεηζπηέδνληαη θαη ζα 

πξνηείλεη ηα θαηάιιεια κέηξα (βι. φξν δ2.123). Με ηελ ίδηα κειέηε ζα ηεθκεξηψλεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα δηάζεζεο κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ αληινχκελνπ χδαηνο γηα χδξεπζε, άξδεπζε θ.ιπ. 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (βι. φξν δ2. 124). Δμ άιινπ, απνξξηπηένο είλαη θαη ν εηδηθφηεξνο ηζρπξηζκφο, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δελ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ ππνγείσλ πδάησλ, θαζ’ φζνλ δελ 

πηνζεηήζεθαλ νη ππνδείμεηο ηεο γλσκνδνηήζεσο ηεο Γ/λζεο Μεηαιιεπηηθψλ & Βηνκεραληθψλ 

Οξπθηψλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., ψζηε λα θαηαζηεί πεξηβαιινληηθά αζθαιέζηεξε ε κέζνδνο ηεο 



ιηζνγφκσζεο ησλ ππφγεησλ θελψλ ηεο εμφξπμεο. Καη ηνχην δηφηη, αλεμαξηήησο ηνπ φηη νη 

ππνδείμεηο ηεο ελ ιφγσ Γηεχζπλζεο, έρνπλ ήδε ηεζεί σο φξνη ζηελ, κεηαγελέζηεξε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο, απφθαζε Γ 8-Α/Φ.7.49.13/30258 ΠΔ/10.2.2012 ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο πεξί 

εγθξίζεσο ηεο ηερληθήο κειέηεο, πάλησο ε πεξηβαιινληηθά αζθαιήο ζχλζεζε θαη ρξήζε ηνπ πιηθνχ 

ιηζνγφκσζεο έρεη ηεθκεξησζεί κέζσ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ησλ απνβιήησλ πνπ 

δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην εθπνλήζεσο ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, φπσο εθηέζεθε 

αλσηέξσ, παξφκνηεο δε ελζηάζεηο απαληήζεθαλ εηδηθψο κε ηα πξναλαθεξζέληα ππνκλήκαηα ηεο 

παξεκβαίλνπζαο θαηά ην ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο. 

24. Δπεηδή, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ αλακέλνληαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ εθπνλήζεθε εηδηθή κειέηε, ε 

νπνία παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΥΗ ηεο Μ.Π.Δ. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ πεγψλ αηκνζθαηξηθψλ εθπνκπψλ απφ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ πεγψλ ξχπαλζεο, αλά ρξνληθή 

πεξίνδν ηνπ έξγνπ, ηελ αλάιπζε ησλ επηθξαηνπζψλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη νξηζκνχ ησλ 

κεηεσξνινγηθψλ ζελαξίσλ κε πξνζζήθε θαη δπζκελνχο ζελαξίνπ αλέκνπ ηζρπξήο εληάζεσο θαη 

ηελ εθαξκνγή κνληέινπ εθηίκεζεο ηεο δηαζπνξάο-δηάρπζεο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ηφζν ζε 

επίπεδν ηεο θάζε πεξηνρήο επέκβαζεο φζν θαη ηεο ζπλδπαζηηθήο επίδξαζεο φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνξηζκάησλ 

σο πξνο ηηο ζσξεπηηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ θαηά ηε θάζε κέγηζηεο αλάπηπμεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ (6-13νο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο), νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ησλ αέξησλ θαη 

ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα, ελψ δελ πξνέθπςε κεηαθνξά 

αμηνζεκείσησλ ζπγθεληξψζεσλ πάλσ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη ηνλ ιηκέλα ηξαησλίνπ (βι. 

Κεθάιαην 7.11), πξνηείλεηαη δε πιεζψξα κέηξσλ ηφζν θαηά ηε θάζε αλάπηπμεο φζν θαη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, ηα νπνία ζα αλαζηξέςνπλ κεξηθψο ηηο επηπηψζεηο απηέο (βι. Κεθάιαην 8). 

Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε Μ.Π.Δ. θαη επηζεκαίλεηαη θαη ζηηο απφςεηο ηεο Γ/λζεο 

Μεηαιιεπηηθψλ & Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, ε ππξνκεηαιινπξγηθή δηεξγαζία βαζίδεηαη ζηελ ηήμε 

ησλ ζπκππθλσκάησλ θαη φρη ζε θαχζε, ζηε δε κειέηε πεξηγξάθνληαη νη εθαξκνδφκελεο απφ ηνλ 

πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο πνπ επηηπγράλνπλ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ εθιπφκελσλ ξχπσλ ηφζν ζην εξγνζηάζην κεηαιινπξγίαο φζν θαη ζηε κνλάδα 

ζεηηθνχ νμέσο. Δμ άιινπ, ζηηο ζρεηηθέο ελζηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο 

δηαβνχιεπζεο ε παξεκβαίλνπζα επεζήκαλε, κεηαμχ άιισλ, φηη νη επηπηψζεηο απφ ηελ έθιπζε 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2) έρνπλ αλαιπζεί δηεμνδηθά κε ηελ θαηάξηηζε κνληέινπ αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο γηα δηάθνξα ζελάξηα εθπνκπψλ θαη πλνήο αλέκνπ, απφ ηα απνηειέζκαηα δε ηεο 

εθηίκεζεο πξνθχπηεη φηη νη ηηκέο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζα είλαη ηάμεηο κεγέζνπο 

ρακειφηεξεο απφ ηηο νξηαθέο ηηκέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, ελψ σο 



πξνο ηνλ ηζρπξηζκφ πεξί δεκηνπξγίαο φμηλεο βξνρήο παξαηήξεζε φηη απηφο δελ έρεη θακία 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη φηη ζε θακία πεξηνρή ηεο ρψξαο δελ έρεη παξαηεξεζεί πνηέ απηφ ην 

θαηλφκελν, αθφκα θαη ζε πεξηνρέο κε πςειέο εθπνκπέο SO2 απφ θαχζε π.ρ. ζεξκηθέο κνλάδεο 

ελέξγεηαο. Ωο πξνο ηε δηαπίζησζε πςειψλ ηηκψλ αξζεληθνχ (As) ζηελ πεξηνρή, ε παξεκβαίλνπζα 

επεζήκαλε φηη απηέο κεηξήζεθαλ ζε πεξηνρέο παιαηψλ δηάζπαξησλ απνζέζεσλ, νη νπνίνη ζα 

απνθαηαζηαζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ελψ παξάιιεια ν πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο 

ελζσκαηψλεη κεζφδνπο αζθαινχο απνζήθεπζεο ηνπ As πξνθεηκέλνπ ηα θαηλφκελα απηά λα κελ 

δηαησληζηνχλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ζηεξηδφκελε ζηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

ηεο Μ.Π.Δ. θαηφπηλ εθηηκήζεσο ησλ ζσξεπηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία φισλ 

ησλ έξγσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαηά ηε θάζε ηεο κέγηζηεο αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ππφ 

ην δπζκελέζηεξν κεηεσξνινγηθφ ζελάξην, θαη ελζσκαηψλνληαο ηα κέηξα κείσζεο ή απάιεηςεο ησλ 

αέξησλ ξχπσλ πνπ πξνηείλνληαη θαη θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ιάβνπλ 

ρψξα ζην πιαίζην ηεο επίκαρεο εθκεηάιιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ησλ αέξησλ ξχπσλ, παξίζηαηαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε, κε ηα κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη, ησλ επηπηψζεσλ ηεο επίκαρεο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πιεζηέζηεξσλ νηθηζκψλ. πλεπψο, ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα πεξί πιεκκεινχο 

εθηηκήζεσο ησλ επηπηψζεσλ, θαζψο θαη νη εηδηθφηεξνη ηζρπξηζκνί πνπ επαλαιακβάλνπλ σο επί ην 

πιείζηνλ ηηο αληηξξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο θαη απαληήζεθαλ απφ 

ηελ παξεκβαίλνπζα θαη αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία φμηλεο βξνρήο, ζηηο απμεκέλεο εθπνκπέο 

ζεηηθνχ νμένο, ζηελ ππνηίκεζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ θαη ηελ επηβάξπλζε ζε βαξέα κέηαιια 

θαη θπξίσο As, ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκα. Δμ άιινπ, ε επηινγή ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

ζελαξίσλ έγηλε αθνχ δηεπξελήζεθαλ ζηαηηζηηθψο νη επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο, πέξαλ δε ηνχηνπ πξνζηέζεθε θαη δπζκελέο ζελάξην κε άλεκν ηζρπξήο εληάζεσο, ψζηε λα 

αμηνινγεζεί ε δηαζπνξά ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, ηα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα είλαη 

απνξξηπηέα σο αβάζηκα θαη θαηά ην κέξνο πνπ πιήηηνπλ ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε σο απαξάδεθηα. 

25. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 282 παξ. 15 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α΄ 87): «15. 

Μέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ πνπ ζα αλαδεηρζνχλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 

ηνπ 2010, νη πθηζηάκελνη δήκνη, θνηλφηεηεο θαη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο εμαθνινπζνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη λα αζθνχλ ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηέο ηνπο». Με ηηο δηαηάμεηο απηέο, νη νπνίεο 

είλαη εηδηθέο θαη θαηηζρχνπλ ηεο γεληθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 6 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

Κνηλνηηθνχ Κψδηθα πνπ επηθαινχληαη νη αηηνχληεο, εηζάγεηαη κεηαβαηηθή δηάηαμε κε ηελ νπνία 

ζθνπείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 



πθηζηάκελσλ δήκσλ θαη λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ έσο ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ αηξεηψλ 

νξγάλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νξζψο ελ πξνθεηκέλσ ε αξκνδηφηεηα γλσκνδφηεζεο επί ησλ κειεηψλ ηνπ 

επίκαρνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αζθήζεθε απφ ηνπο πθηζηάκελνπο θαηά ηε ιήμε ηεο ηαρζείζεο 

πξνζεζκίαο ησλ 35 εκεξψλ δήκνπο, θνηλφηεηεο θαη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, ηα δε πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα φηη αξκφδηα πξνο γλσκνδφηεζε ήηαλ ηα φξγαλα ησλ λέσλ αξρψλ πνπ ζα 

αλαδεηθλχνληαλ απφ ηηο επηθείκελεο εθινγέο είλαη απνξξηπηέα σο λφκσ αβάζηκα.  

26. Δπεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ε Μ.Π.Δ. ηνπ επίκαρνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κεηά ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαη ηεο Μειέηεο Απνθαηάζηαζεο 

Οιπκπηάδαο δηαβηβάζηεθε, κε ην κε αξ. πξση. 131835/27.10.2010 έγγξαθν ηεο Δ.Τ.Π.Δ., ζηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο πξνο γλσκνδφηεζε, θαζψο θαη ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην 

Υαιθηδηθήο πξνο ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ Κ.Τ.Α. 37111/2021/2003 δηαδηθαζίαο 

δεκνζηνπνίεζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή αληαπνθξίζεθαλ, πέξαλ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, πιείζηνη πνιίηεο, ζχιινγνη, επαγγεικαηηθνί θαη επηζηεκνληθνί θνξείο, κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο φπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζην πξννίκην ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απνθάζεσο. Δμ άιινπ, ε δηαδηθαζία δηήξθεζε πέξαλ ησλ 35 εκεξψλ πνπ ζέηεη ε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία γηα ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο, ιήμαζα πεξί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ε δε παξεκβαίλνπζα ηνπνζεηήζεθε κε ζρεηηθά ππνκλήκαηα επί 

ησλ εθθξαζκέλσλ απφςεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ηφζν ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ εθπξνζψπεζεο. πλεπψο, ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκα ηα πεξί 

ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα πεξί ηεο πιεκκεινχο ηεξήζεσο ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ. Δμ άιινπ, ηα κε αξ. πξση. 26/13.1.2011 θαη 572/24.2.2011 έγγξαθα ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ επηθαινχληαη νη αηηνχληεο, 

δελ αλαθέξνληαη ζηε ζεζκνζεηεκέλε ζηελ θείκελε λνκνζεζία δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ, αιιά ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο βάζεη εκεξίδσλ ελεκέξσζεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην επίκαρν επελδπηηθφ ζρέδην, ηελ νπνία απηνβνχισο μεθίλεζε ε Δηδηθή 

Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. ρσξίο φκσο λα 

νινθιεξσζεί.  

27. Δπεηδή, φπσο ζαθψο ζπλάγεηαη απφ ηα άξζξα 3 θαη 11 ηεο νδεγίαο 2001/42/ΔΚ ζρεηηθά 

κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ (ΔΔ L 

197), θαζψο θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 11 ηεο Κ.Τ.Α. 107017/2006 (Β΄ 

1225), ε νπνία ελζσκάησζε ηελ νδεγία απηή ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ε δηαδηθαζία ηεο 

ζηξαηεγηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο ή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνειέγρνπ εηζάγεηαη γηα ζρέδηα 

θαη πξνγξάκκαηα, ε εθπφλεζε ησλ νπνίσλ ζθνπεί ζην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ, 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξήζεσλ γεο, θαη φρη γηα κεκνλσκέλα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επηρεηξνχληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ ή απφ δεκφζηεο αξρέο, 



φπσο ην επίδηθν (πξβι. ηΔ 4357/2011 7κ.). Ωο εθ ηνχηνπ, ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα ζα 

πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο λφκσ αβάζηκα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη 

ηεξεζεί ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ, ε δε Μ.Π.Δ. 

πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη αμηνινγήζεηο πνπ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ 

ηεο Κ.Τ.Α. 107017/2006, σο ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο .Μ.Π.Δ., θαηά ηξφπν ψζηε ε δηαδηθαζία 

θαη ε αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ επίκαρνπ 

έξγνπ λα πιεξνί ηφζν ηηο δηαδηθαζηηθέο φζν θαη ηηο νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο 

πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο.  

28. Δπεηδή, ζην Κεθάιαην 5.10 ηεο Μ.Π.Δ. παξαηίζεηαη ζπγθεληξσηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη αληίζηνηρνο πίλαθαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θάζε λέα εγθαηάζηαζε θαη 

δξαζηεξηφηεηα αλά ππνέξγν θαη γηα φιεο ηηο θάζεηο, θαζψο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία 

έλαξμεο θαη ηε δηάξθεηα απηήο. Οκνίσο γηα ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο, ζην Κεθάιαην 6 ηεο 

Μ.Π.Δ. παξαηίζεηαη πίλαθαο φπνπ εκθαίλεηαη ην πξφγξακκα εξγαζηψλ θιεηζίκαηνο θαη 

απνθαηάζηαζεο ηφζν ησλ παιαηψλ φζν θαη ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ρξνλνθιίκαθα έηνπο θαη 

κε ηελ επηζήκαλζε φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη αθ’ ελφο ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε 

φισλ ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ παιαηψλ κεηαιιεπηηθψλ ρψξσλ θαη αθ’ εηέξνπ ηε ζηαδηαθή 

απνθαηάζηαζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ απνδεζκεχνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπο, ππνρξεψζεηο νη νπνίεο 

έρνπλ απνηππσζεί ζε εηδηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο. Σα 

αλσηέξσ ζηνηρεία γηα ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ηεο 

αδεηνδνηνχκελεο εθκεηάιιεπζεο παξαηίζεληαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απαηηεζεί ζην επίπεδν ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε πεξαηηέξσ δε εμεηδίθεπζή 

ηνπο ελαπφθεηηαη ζηα επφκελα ζηάδηα αδεηνδφηεζεο (ηερληθή κειέηε, άδεηεο ιεηηνπξγίαο, δηάζεζεο 

απνβιήησλ θ.ιπ.), σο εθ ηνχηνπ ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ 

σο αβάζηκα. 

29. Δπεηδή, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2, 4 παξ. 1 θαη 2 θαη 11 παξ. 4 

ηνπ π.δ. 148/2009, πνπ απνδίδνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηεο ελζσκαησζείζαο κε ην δηάηαγκα απηφ νδεγίαο 

2004/35 πεξί πεξηβαιινληηθήο επζχλεο, ζπλάγεηαη φηη ε επζχλε γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ πξφιεςεο ή/θαη απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο βαξχλεη ηνλ θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ηελ πξνθάιεζε, αλεμαξηήησο ππαηηηφηεηάο ηνπ, αιιά ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη πθίζηαηαη αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

δεκίαο. Αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ εμεηδηθεχνπλ ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» πεξηέρνληαη ηφζν 

ζην γεληθφ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πεξί δηαρεηξίζεσο ησλ απνβιήησλ (αζηηθψλ, επηθηλδχλσλ θ.ιπ.), 

φζν θαη ζην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηα εμνξπθηηθά απφβιεηα. ε ζπκθσλία πξνο ηηο 

αλσηέξσ δηαηάμεηο, κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε ηίζεληαη νη αλαγθαίνη φξνη πξνο δηαζθάιηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο, θαηά ηξφπν ψζηε λα δίδεηαη έκθαζε 



ζηελ πξφιεςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ. Δηδηθφηεξα, φπσο πξνεθηέζεθε, έρεη πξνβιεθζεί ε 

ζχζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη αμηνιφγεζεο 

ηεο πξνφδνπ ησλ απνθαηαζηάζεσλ, ζηελ νπνία ππνβάιινληαη φιεο νη ηερληθέο κειέηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ, θαζψο θαη νη εηήζηεο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ 

(βι. φξν δ1.39), ε εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ θαη 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηα πνξίζκαηα ηνπ νπνίνπ ζα αμηνινγνχληαη θαη ζα απνζηέιινληαη 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζα δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (βι. φξν δ4.2 θαη επ.), επί 

ηε βάζεη δε απηψλ ζα επηβάιιεηαη ε ιήςε πξφζζεησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ή ηξνπνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ή ε ιήςε κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ελδερφκελεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο, 

ζπληξερνχζεο ηεο πεξηπηψζεσο (βι. ζη.3). Δμ άιινπ, κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο δ6.1-7 

ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα ησλ εγγπήζεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ 

δηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ άκεζε θαη πιήξε θάιπςε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. Οη φξνη απηνί είλαη δεζκεπηηθνί θαη 

επαξθείο, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο, θαιχπηνπλ δε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο θαη νη αληίζεηνη ηζρπξηζκνί ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκνη. Πεξαηηέξσ, ηα 

πξνβαιιφκελα φηη νη δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο, πνπ νξίδνπλ φηη ζε πεξίπησζε 

αλαζηξνθήο ηεο πψιεζεο ε παξεκβαίλνπζα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε θαη επζχλε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαηαξγνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή επζχλε 

ηνπ θνξέα ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη απνξξηπηέα, πξνερφλησο, σο απαξάδεθηα, δηφηη δελ 

αλαθέξνληαη ζε πιεκκέιεηεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο, αιιά ζε δηαηάμεηο ζπκβάζεσο πνπ 

δελ εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο (πξβι. ηΔ Οινκ. 258/2004). Δλ 

πάζε δε πεξηπηψζεη, πξνβάιινληαη θαη αβαζίκσο, θαζ’ φζνλ ε πεξηβαιινληηθή επζχλε ηνπ θνξέα 

ηεο εθκεηάιιεπζεο, κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν, νπδφισο 

θαηαξγείηαη κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ επηθαινχληαη νη αηηνχληεο θαη νη νπνίνη απιψο 

δηαζθαιίδνπλ φηη ε πεξηβαιινληηθή επζχλε κπνξεί λα θαηαινγηζηεί ζηελ παξεκβαίλνπζα κφλν γηα 

δηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηεινχλ ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε πξνθιεζείζα δεκία ή θίλδπλν δεκίαο 

θαη φρη γηα ηζηνξηθή πεξηβαιινληηθή δεκία, ε νπνία δελ πξνθιήζεθε απφ δξαζηεξηφηεηέο ηεο, 

θαζψο θαη φηη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηεο 

παξεκβαίλνπζαο πξνο πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, παξακέλεη, 

σζηφζν, αθέξαηα ε πεξηβαιινληηθή ηεο επζχλε πξνο απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ ελδερνκέλσο 

έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο πξνπαξαηεζέληεο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.   

30. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηε Μ.Π.Δ. (Κεθάιαην 2.3), ην έξγν, ζε εζληθή θαη δηεζλή θιίκαθα, 

απνηειεί κία ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο επαλαπξνζδηνξίδεη γηα ηελ πεξηνρή ελ φισ ή ελ 

κέξεη ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν κέζσ πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ 



θαηαγεγξακκέλσλ θνηηαζκάησλ θαη ηελ παξάιιειε έξεπλα γηα ηελ επέθηαζε ησλ γλσζηψλ 

θνηηαζκάησλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ λέσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ζηεξίρζεθε ζηε ζπζζσξεπκέλε 

εκπεηξία απφ ηε καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ κεηαιιείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηβαιινληηθφ θαη 

θνηλσληθφ ππφβαζξν πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζηηο αξρέο ηεο νξζνινγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ εζληθψλ πφξσλ θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζπαζεηψλ 

αμηνπνίεζεο ελ φισ ή ελ κέξεη πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ, ζηε ζεκαληηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ζηελ Διιάδα, 

ζηελ αλαγθαηφηεηα ζηάζκηζεο θαη απνδεθηήο εμηζνξξφπεζεο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ νθέινπο 

θαη πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ζην πιαίζην ηεο επηδησθφκελεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ζηελ 

επξσπατθή πξαθηηθή, θαζψο θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

δηεπθφιπλζεο εηζξνήο θεθαιαίσλ ζηε ρψξα, αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ 

πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ επηηπγράλεη ζηαδηαθά αθ’ ελφο κελ ηελ πεξηβαιινληηθή 

αλαβάζκηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη δε ηεο παξάθηηαο δψλεο κεηαμχ ηαπξνχ θαη Ηεξηζζνχ, αθ’ 

εηέξνπ δε ηελ πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζή ηεο, ε νπνία ππνβνεζείηαη ζεκαληηθά απφ ηε 

δηεχξπλζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ ζα επηθέξεη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζαλ ζπλέπεηα ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ κεηαιιεπηηθνχ δπλακηθνχ (βι. ζει. 2.3-1). Πεξαηηέξσ δηαιακβάλεηαη φηη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη ηέηνην (2.843,7 εθ. επξψ) ψζηε ζα επεξεάζεη ην θνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Ζ άκεζε επίπησζε ζηελ εζληθή θαη ηνπηθή νηθνλνκία 

ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία 1.300 άκεζσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε κία πεξηνρή κε απμεκέλε 

αλεξγία (πεξίπνπ 20% ζηελ πεξηνρή ηεο Β.Α. Υαιθηδηθήο βάζεη εθηηκήζεσλ ηνπ έηνπο 2010) θαη 

φπνπ ν κέζνο φξνο εηζνδήκαηνο αλά θάηνηθν είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ κέζνπ 

φξνπ, ζέζεηο πνπ ζα θαιπθζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 90%, ελψ κηθξφ πνζνζηφ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ζα πξνέιζεη απφ κεγάια 

αζηηθά θέληξα. Δπηπξνζζέησο, νθέιε ζηελ εζληθή νηθνλνκία ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηάζεζε 

ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ θ.ά.), ηελ αμηνπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο θαηά ηξφπν βηψζηκν 

θαη νξζνινγηθφ, ηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηεο επέλδπζεο, ήηνη πιαθψλ θαζαξνχ 

ρξπζνχ, αξγχξνπ θαη ραιθνχ κε ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην ηζνδχγην ζπλαιιαγψλ θαη αχμεζε ηνπ 

ζπλαιιαγκαηηθνχ νθέινπο, ηελ αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε πξψηε θχξηα ρψξα παξαγσγήο 

πξσηνγελνχο ρξπζνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζε θέληξν αλάπηπμεο ζχγρξνλεο κεηαιινπξγηθήο 

ηερλνινγίαο ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ηεο 

ρψξαο κέζσ ηεο θνξνινγίαο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επέλδπζε. Πεξαηηέξσ, αλακέλνληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο έκκεζεο θαη δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο 

πνπ ζα ηνλψζνπλ ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία θαη ζπλίζηαληαη ζηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ εκπνξίνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ, αιιά θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 



ζπλδεφκελσλ κε ην ζηάδην θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (νηθνδνκηθά πιηθά, 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, κεηαθνξέο, ζπλεξγεία επηζθεπψλ, ζπληήξεζεο θ.ιπ.), ελψ 

βξαρππξφζεζκα αλακέλεηαη πξνζέιθπζε θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη 

ηξηηνγελνχο ηνκέα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

ππνζηεξηθηηθά πξνο ηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δμ άιινπ, ε παξεκβαίλνπζα πξνηίζεηαη λα 

ππνζηεξίμεη εκπξάθησο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ηεο Β.Α. Υαιθηδηθήο κέζσ ηεο ζπζηάζεσο εηδηθνχ θνξέα, φπνπ ζα έρεη 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ε ηνπηθή θνηλσλία κε εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαηά ηξφπν 

ψζηε λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε θαη άιισλ ηνκέσλ παξάιιεια κε ηνλ κεηαιιεπηηθφ, φπσο ν 

ζπλεδξηαθφο, πνιηηηζηηθφο, κεηαιιεπηηθφο ηνπξηζκφο θαη ν αγξνηνπξηζκφο. Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη αλάδεημεο ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο. Οθέιε ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία ζα πξνθχςνπλ θαη απφ ηα ζπζηήκαηα ηερληθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

(ηειεπηθνηλσλίεο, ελέξγεηα, νδηθφ δίθηπν, ιηκεληθέο ππνδνκέο θ.ιπ.) (βι. ζει. 4.1-17 επ. θαη 7.8-1 

επ.). Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επέλδπζεο πινπνηείηαη κε δεζκεπηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε. Δηδηθφηεξα, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα 

ζπλδξάκεη θαη λα επηθνπξεί ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε (δ1.32), γηα 

ηελ νκαιή έληαμε ηνπ έξγνπ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ν θχξηνο ηνπ έξγνπ 

ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη πνιηηηθή θάιπςεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πξνηεξαηφηεηα πξνηίκεζεο απφ 

ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ ζε πνζνζηφ 90% πεξίπνπ απφ ηνλ Γήκν Αξηζηνηέιε, εθ’ φζνλ ππάξρνπλ 

ζρεηηθά αηηήκαηα, νη δε εξγαδφκελνη ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζηάδην λα ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά 

ζηελ νκάδα παξαγσγήο, ε νπνία ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 30 έηε (δ1.37), γηα ηε δεκηνπξγία 

εηδηθψλ θαη έκπεηξσλ ηερληθψλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπλδξάκεη ηερληθά θαη επηζηεκνληθά 

ην Διιεληθφ Γεκφζην ή ηνλ Γήκν Αξηζηνηέιε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηάιιειεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο ζρνιήο καζεηείαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν ζα 

πξνζιακβάλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ (δ1.38). Σέινο, δε θαηά 

ηελ εθπφλεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ ησλ κεηα-κεηαιιεπηηθψλ ρξήζεσλ γεο ησλ πεξηνρψλ 

επέκβαζεο ηνπ έξγνπ ζα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο νξηζκέλσλ εθ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

πεξηνρψλ ζε πξφγξακκα αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, φπσο γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

κεηαιιεπηηθήο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. (δ3.4).  

31. Δπεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα σο άλσ δεδνκέλα ηεο Μ.Π.Δ., ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο 

Γηεχζπλζεο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ πνπ ραξαθηήξηζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα σο 

ηδηαηηέξσο ζπκθέξνπζα γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηνπο φξνπο ηεο πξνζβαιιφκελεο, πνπ 

πξνπαξαηέζεζαλ, ην ελ ιφγσ επελδπηηθφ ζρέδην, κε ην νπνίν αμηνπνηείηαη ν νξπθηφο πινχηνο ζηε 



ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο κε ππφγεηα, θαηά θχξην ιφγν, εθκεηάιιεπζε, 

κέζσ ηεο ζπλδπαζηηθήο κεηαιινπξγηθήο θαζεηνπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαιιεπηηθνχ δπλακηθνχ 

ησλ εξεπλεζέλησλ θνηηαζκάησλ θαη βάζεη ζρεδηαζκνχ πνπ αμηνπνηεί ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο 

ηερληθέο θαη αληηκεησπίδεη θαηά ηξφπν νινθιεξσκέλν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, αλακέλεηαη λα επηθέξεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο πνπ ην 

ελέθξηλε, πνιιαπιά νθέιε ηφζν ζηελ εζληθή φζν θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ηα νπνία ζπλίζηαληαη 

ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ 

ζπλαιιαγκαηηθνχ νθέινπο, ηελ αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π. κέζσ ηεο θνξνινγίαο ηνπ θνξέα θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε, ηε δεκηνπξγία άλσ ησλ 1.300 άκεζσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα θαιπθζνχλ θαηά ηνλ πξνκλεκνλεπζέληα πεξηβαιινληηθφ φξν θαηά 90% απφ 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη 

ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ ζπλδένληαη ακέζσο ή εκκέζσο κε ηελ κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Καηά 

ζπλέπεηα, θαηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ ε ζπαληφηεο θαη 

ε αλάγθε εμφξπμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαιιεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο ξεηέο πξνβιέςεηο ηνπ 

πθηζηάκελνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ (εζληθφ-εηδηθφ-πεξηθεξεηαθφ), αμηνινγήζεθαλ φιεο νη 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη πξνβιέπνληαη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ή ην κεηξηαζκφ 

ηνπο, ελψ δφζεθε έκθαζε α) ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο απφ παιαηέο κεηαιιεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη απφ ηελ επίδηθε κεηά ην πέξαο ηεο, β) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο 

ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη επηβνιήο πξφζζεησλ, αλ θξηζεί αλαγθαίν, απφ εηδηθή 

επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρεη, φπσο πξνεθηέζεθε, θαη εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

γ) ζηελ αλάιεςε θνηλσληθψλ δξάζεσλ πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, πέξαλ ηεο δέζκεπζεο 

πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. Τπφ ηα δεδνκέλα απηά ην έξγν δελ αληίθεηηαη 

ζηε βηψζηκε κεηαιιεία, φπσο απηή θαηνρπξψλεηαη ζηα άξζξα 24, 106 θαη 22 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο, ηα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα είλαη απνξξηπηέα σο αβάζηκα. Δμ άιινπ, ν 

πξνβαιιφκελνο ηζρπξηζκφο φηη ην ηίκεκα ησλ 11.000.000 επξψ πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ηε 

κεηαβίβαζε ησλ κεηαιιείσλ, ρσξίο λα έρεη δηελεξγεζεί δηαγσληζκφο θαη κε απαιιαγή ηεο 

παξεκβαίλνπζαο απφ ηνπο θφξνπο κεηαβηβάζεσο είλαη αλεπαξθέο νηθνλνκηθφ αληηζηάζκηζκα θαη 

ζπληζηά παξάλνκε θξαηηθή ελίζρπζε, σο έρεη θξηζεί κε ηελ 48/2008 απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, αλεμαξηήησο εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο ηζρπξηζκφο πξνβάιιεηαη παξαδεθηψο ζην πιαίζν ηεο 

παξνχζεο δίθεο, είλαη, πάλησο, απνξξηπηένο θαη θαη’ νπζίαλ. Καη ηνχην δηφηη ε δεκφζηα σθέιεηα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην επίκαρν έξγν δελ εμαληιείηαη ζην ρξεκαηηθφ ηίκεκα πνπ θαηεβιήζε γηα ηελ 

θαηά ην άξζξν 144 παξ. 3 ηνπ Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθα (λ.δ. 210/1973, Α΄ 295) απεπζείαο 

κεηαβίβαζε ησλ κεηαιιείσλ, δηφηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνεθηέζεζαλ, ε 

παξεκβαίλνπζα αλέιαβε άκεζα ηε δηαρείξηζε ησλ έληνλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλέθπςαλ απφ ηελ πξνγελέζηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηθαηνχρνπο 



εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ξχπαλζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ (αληιήζεηο πδάησλ, 

ζπληήξεζε ππνγείσλ έξγσλ, ιηκλψλ θαη ηεικάησλ, αληηκεηψπηζε θαζηδήζεσλ θαη θαηλνκέλνπ 

φμηλεο απνξξνήο) κε δηθφ ηεο θφζηνο γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο έσο θαη ζήκεξα. Πεξαηηέξσ, ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ πνπ πξνηάζεθε κε ηε 

Μ.Π.Δ. έρεη ελζσκαηψζεη φινπο ηνπο παιαηνχο ρψξνπο απφζεζεο θαη φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

ζηγεί απφ ηηο πξνγελέζηεξεο εθκεηαιιεχζεηο, πξνηείλνληαο έλα νινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ 

ζρέδην ζπζηεκαηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ιηζνγφκσζε ησλ παιαηψλ εμνθιεζέλησλ θελψλ ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ην 

θαηλφκελν ηεο φμηλεο απνξξνήο, ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ παιαηψλ 

απνζέζεσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ, ηελ εμπγίαλζε ησλ εδαθψλ ησλ ρψξσλ παιαηψλ απνζέζεσο θαηφπηλ εηδηθνχ ζρεδίνπ, 

θαζψο θαη κέηξα γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε πδάησλ, επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ, 

πνπ έρνπλ ππνβαζκηζζεί. Καη λαη κελ, φπσο θαη νη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη, ε απνθαηάζηαζε ηεο 

ιίκλεο ηεικάησλ Οιπκπηάδαο αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο ζηελ 

παξεκβαίλνπζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηηζέκελσλ κεηαιιεπκάησλ, πέξαλ φκσο ηνπ θφζηνπο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ζηγεηζψλ πεξηνρψλ, ηεο πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, ηεο ζηαδηαθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ θαη ηεο θαηαβνιήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εγγπήζεσλ θαη αζθαιεηψλ, ε παξεκβαίλνπζα ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηήζεη θαη ηηο θνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε ή πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

ηεο νπνίαο ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θεθάιαην ρξεζηκνπνηεί θαη νη νπνίεο ζπλίζηαληαη αθ’ ελφο ζηηο 

νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ζην πιαίζην ηνπ αξραηνινγηθνχ λφκνπ (αλαζθαθηθέο 

έξεπλεο, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ινηπά κέηξα πξνζηαζίαο) θαη αθ’ εηέξνπ 

ζηε ζπλεηζθνξά ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κε δηάθνξα έξγα θαη δξάζεηο, φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά 

αλσηέξσ, ζπλεθηηκσκέλεο θαη ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 84 ηνπ Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθα 

δπλαηφηεηαο επηβνιήο κεηαιιεπηηθψλ δηθαησκάησλ ζε βάξνο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο. Σέινο, 

θαηά ην κέξνο πνπ, βάζεη ησλ πξνβαιινκέλσλ, πιήηηνληαη επζέσο φξνη ηεο ππνγξαθείζεο 

ζπκβάζεσο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαβηβάζεσο, ν ιφγνο απηφο είλαη απνξξηπηένο σο 

απαξάδεθηνο, θαζ’ φζνλ νη πξάμεηο απηέο δελ δχλαληαη λα ειεγρζνχλ παξεκπηπηφλησο επ’ επθαηξία 

πξνζβνιήο πξάμεσο εληαζζνκέλεο ζηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγνπ ή 

δξαζηεξηφηεηαο (πξβι. ηΔ Οινκ. 258/2004, 4150/2011). 

31. Δπεηδή, ηέινο, απαξαδέθησο γίλεηαη επίθιεζε, ην πξψηνλ κε ην ππφκλεκα πνπ 

θαηαηέζεθε κεηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο, ηερληθψλ εθζέζεσλ πνπ δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί 

πξναπνδεηθηηθψο, θαηά ηα άξζξα 25 παξ. 2 θαη 33 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), ελψ επίζεο 

απαξαδέθησο πξνζάγεηαη κε ην ππφκλεκα απηφ έθζεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηεο Γεσπνληθήο 



ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. πνπ έρεη εθπνλεζεί κεηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο (πξβι. ηΔ 3664/1998, 

3718/2010 θ.ά.).    

32. Δπεηδή, θαηφπηλ ηνχησλ, ε θξηλφκελε αίηεζε πξέπεη λα απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο θαη 

λα γίλνπλ δεθηέο νη παξεκβάζεηο.  

 


