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ΘΔΜΑ: H ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηαηεζείζα ππ’αξ.7947/2011 Αίηεζε 

ησλ: Βιαρφπνπινπ Κηραήι θαη ινηπψλ ζπλνιηθά 48 αηηνχλησλ, γηα ηελ αθχξσζε: 

ηεο ππ’ αξηζ. 201745/26.7.2011 ΘΤΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 

θαη θάζε ζπλαθνχο πξνγελέζηεξεο ή κεηαγελέζηεξεο πξάμεο ή παξαιείςεσο ηεο 

Γηνηθήζεσο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ Αίηεζε Αθχξσζεο ηνπ ζέκαηνο ζε φηη αθνξά ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, νη απφςεηο ηεο Τπεξεζίαο καο επί ησλ ελδίθσλ ιφγσλ 

αθχξσζεο, ήηνη ησλ παξαβάζεσλ ηεο αξρήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, δηαηάμεσλ γηα ηε 

ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε, θαηεπζχλζεσλ ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ, 

δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, ηεο άγξηαο δσήο, ησλ δαζψλ θαη ησλ 

δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ πδαηνξεκάησλ, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο, ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο, δηαηάμεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαβνχιεπζε θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε θαζψο θαη ειιείςεσλ ηεο ΚΠΔ, είλαη νη αθφινπζεο: 

Α. Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

Α.2.α Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε εηαηξία δελ έρεη αλαιάβεη δέζκεπζε γηα ηελ 

απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ. 

      ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

              ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
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ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί αλαιχεηαη ε απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ. 

Πίλαθαο 1 

Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

Υποέπγο 1 2 3 4 5 6 7 8

Από ηο 9ο έηορ και 

μέσπι ηηρ εξάνηληζηρ 

ηων μεηαλλεςηικων 

αποθεμάηων

Έπεςνα 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Μεηαλλείο Μαύπων πεηπων 357 357 347 347 322 280 170 90 0

Σκοςπιέρ 250 330 380 460 460 490 500 510 580

Ολςμπιάδα 260 260 340 380 400 420 500 560 560

Μεηαλλοςπγία 0 0 0 0 30 60 100 110 135

Σύνολο 892 972 1092 1212 1237 1275 1295 1295 1300  

Σν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ αλά ππνέξγν είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηελ 

εηαηξία θαζψο πεξηιακβάλεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε ΚΠΔ θαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο 

ησλ επί κέξνπο ππνέξγσλ. 

Α.2.β Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο δεκηέο ησλ 

πξνεγνχκελσλ δηθαηνχρσλ ησλ κεηαιιείσλ παξακέλεη έσιε θαη αβέβαηε. 

ε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παιαηψλ έξγσλ δελ ηζρχεη ην αλσηέξσ. Θαη’ αξρήλ, ε 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ παιαηψλ κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξηνρήο 

Οιπκπηάδαο έρεη ελζσκαησζεί ζην επελδπηηθφ ζρέδην κε ηελ απφ θνηλνχ αδεηνδφηεζή ηεο θαη 

απηφ είλαη πξφδειν αθφκα θαη απφ ην ζέκα ηεο πξνζβαιιφκελεο. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

έξγνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

πεξηνρήο ηξαησλίνπ, απνδίδνληαο ην ζχλνιν ηεο παξαζαιάζζηαο δψλεο ζε ρξήζεηο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. ρεηηθφο είλαη ν φξνο ππφ ζηνηρείν δ.1.41 πνπ δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηζηνξηθψλ απνζέζεσλ θαη ηεικάησλ απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ έξγνπ. Πεξαηηέξσ, ε πξνζβαιιφκελε θαιχπηεη κε εηδηθνχο φξνπο φιεο ηηο παιαηέο 

επεκβάζεηο είηε ζηελ επηθάλεηα είηε ζηα ππφγεηα εμνθιεκέλα κεηαιιεία ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο φξνπο ππφ ζηνηρεία: δ.2.3, δ.2.6, δ.2.36, δ.2.40, δ.2.Α.ΗΗΗ 

(ζην ζχλνιφ ηνπο), δ.2.Α.V (ζην ζχλνιφ ηνπο), δ.2.178, δ.2.193, δ.2.201, δ.2.202, δ.2.Γ.ΗΗ 

(ζην ζχλνιφ ηνπο), δ.2.273, δ.2.280, δ.2.285, δ.2.293, δ.2.294, δ.3.Β (ζην ζχλνιφ ηνπο) 

θαη δ.3.Γ (ζην ζχλνιφ ηνπο). 

Α.2.γ Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη επηδηψθεηαη ε εθκεηάιιεπζε ζεκαληηθψλ εζληθψλ 

θπζηθψλ πφξσλ πνπ ππεξβαίλεη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο, θαηά παξάβαζε ηεο 

αξρήο ηεο βηψζηκεο κεηαιιείαο. 

Κε ηνλ φξν θέξνπζα ηθαλφηεηα, λνείηαη ε ηθαλφηεηα κηαο πεξηνρήο λα δερηεί θαη άιιεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα ππνβαζκηζηεί θαηά ηξφπν αλεπαλφξζσην ην 

πεξηβάιινλ. Πξφθεηηαη αθξηβψο γηα ηα φξηα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο κηαο πεξηνρήο θαη θάζε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ βαίλεη πέξα απφ ηα φξηα απηά, δελ επηηξέπεηαη, αθνχ θαη ε 

αξρή ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο είλαη εηδηθφηεξε αξρή ηεο αξρήο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γηα 
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λα δηεπθξηληζηεί θαιχηεξα ην πεξηερφκελν απηήο ηεο αξρήο ρξήζηκε είλαη ε αλαθνξά ζε 

παξαδείγκαηα. Έρεη γίλεη π.ρ. δεθηφ απφ ην Γηθαζηήξηφ ζαο φηη ε Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγήζεη άδεηα ίδξπζεο μελνδνρείνπ, νθείιεη λα εξεπλά ην ραξαθηήξα θαη ηελ ηδηνκνξθία 

ηεο πεξηνρήο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ μελνδνρείσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

ίδηα πεξηνρή θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα δερζεί κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπξηζηψλ ρσξίο λα 

αιινησζνχλ ε θπζηνγλσκία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Έρεη επίζεο θξηζεί φηη γηα 

ηελ ίδξπζε νηθηζκψλ απφ νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, πιελ 

άιισλ, ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο ελφςεη ησλ πθηζηακέλσλ νηθηζκψλ, ηνπ κεγέζνπο 

ηνπο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο απνζηάζεσλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη ζηα κηθξά λεζηά, ην ειεθηξηθφ 

δίθηπν γηα λα είλαη βηψζηκν δε κπνξεί πνηέ λα είλαη πςειήο ηάζεο, δηφηη απνηειεί ππνδνκή 

πνπ ππεξβαίλεη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηφο ηνπ θαη απνδηαξζξψλεη ην 

λεζησηηθφ κηθξφθνζκν. Όκσο, ε πεξίπησζε ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία 

εκπίπηεη ην έλδηθν έξγν είλαη ηφζν δηαθνξεηηθή απφ ηηο πξνεγνχκελεο, ζε βαζκφ πνπ δελ 

κπνξεί λα ρσξνζεηεζεί κε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο, φζνλ αθνξά ζηε ρσξνζέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ην γεσινγηθφ παξάγνληα, ν νπνίνο ζέηεη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε ρσξνζέηεζε 

κηαο κνλάδαο παξαγσγήο δεδνκέλνπ φηη απηή πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζην ρψξν πνπ ππάξρεη 

ην θνίηαζκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κε εθκεηάιιεπζε θνηηάζκαηνο δελ επηηξέπεηαη απφ ηε 

κεηαιιεπηηθή λνκνζεζία (άξζξν 103, λ.δ. 210/73 – ΚΘ). 

Α.3 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ην πνζφ ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ππέξ ηεο εηαηξίαο πνπ 

νθείιεη ε εηαηξία λα επηζηξέςεη σο έλδεημε κηαο πην δίθαηεο ζρέζεο παξνρήο-αληηπαξνρήο, 

κέρξη ζήκεξα δελ θαίλεηαη λα έρεη επηζηξαθεί. 

Δπηζεκαίλνπκε θαη’ αξράο, φηη ηα κεηαιιεία Θαζζάλδξαο νπδέπνηε ήηαλ δεκφζηα. Ήηαλ 

ηδησηηθά απφ επνρήο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη αλήθαλ ην 1893 ζε Γαιιννζσκαληθή 

εηαηξία, ηελ νπνία δηαδέρζεθε ην 1927 ε Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη 

Ιηπαζκάησλ, ελψ ην 1995 πσιήζεθαλ απφ ηελ εθθαζαξίζηξηα ηεο ηειεπηαίαο Δζληθή 

Θεθαιαίνπ κε ζχκβαζε πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2436/1996 ζηελ θαλαδηθή εηαηξία TVX Gold 

Inc. Δπνκέλσο, επί κε δεκνζίνπ κεηαιιείνπ δελ νθείιεηαη κίζζσκα ή αληηζηάζκηζκα. Όζνλ 

αθνξά δε ζην αληηζηάζκηζκα γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, θξίλνπκε επαξθέο ην πνζφλ 

ησλ 50 εθαη. επξψ πνπ έρεη ήδε επηβιεζεί σο εγγχεζε (θαη ηηο ινηπέο αληηζηαζκηζηηθέο 

δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο) κε ηνλ φξν δ.6 ηεο πξνζβαιιφκελεο ΘΤΑ θαη ε ζρεηηθή εγγπεηηθή 

επηζηνιή έρεη ήδε θαηαηεζεί ζην Θξάηνο. 

εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη θαηά ηελ επίκαρε κεηαβίβαζε ηνπ 2003 ην Γεκφζην ελήξγεζε σο 

απιφο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηεο πξψελ ηδηνθηήηξηαο ησλ κεηαιιείσλ εηαηξίαο TVX Hellas 

θαη ηεο αγνξάζηξηαο Διιεληθφο Υξπζφο, ρσξίο ηελ εκπινθή θξαηηθψλ πφξσλ. Σνχην δε, ιφγσ 

ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ σο άλσ θπξσηηθφ ηεο ζχκβαζεο λφκν 

(λ.3220/2004), λα δηαζθαιίζεη ηελ αδηάθνπε ιεηηνπξγία ησλ κεηαιιείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αδηάιεηπηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηεο φμηλεο απνξξνήο ησλ αξγνχλησλ 
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ηφηε κεηαιιείσλ, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή. Σνχην δε πάιη, 

ελφςεη ηεο παχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλσηέξσ πξψελ ηδηνθηήηξηαο εηαηξίαο θαη ηεο 

πηψρεπζήο ηεο, ζπλεπεία αιιεπάιιεισλ αθπξψζεσλ ησλ αδεηνδνηήζεσλ ησλ κεηαιιεπηηθψλ 

ηεο δξαζηεξηνηήησλ θαη, θπξίσο, ηεο κεηαιινπξγηθήο βηνκεραλίαο ρξπζνχ, κε απνθάζεηο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ζαο πνπ δεκνζηεχζεθαλ ην 2002. 

Γηα ηελ ππφζεζε ηνπ ηηκήκαηνο κεηαβίβαζεο ησλ Κεηαιιείσλ Θαζζάλδξαο ην 2003 ζηελ 

εηαηξία «Διιεληθφο Υξπζφο», ηζρχνπλ επίζεο ηα αθφινπζα: 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε απφθαζή ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζηηο 

24.2.2011, ζεψξεζε σο κέηξα παξάλνκεο θξαηηθήο ελίζρπζεο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ 

εηαηξία Διιεληθφο Υξπζφο ΑΔ, θαηά ηε κεηαβίβαζε ζ’ απηήλ, ην Γεθέκβξην ηνπ 2003, ησλ 

κεηαιιείσλ Θαζζάλδξαο, κε ηε ζχκβαζε πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 3220/2004: 

α) ηελ ηηκή πψιεζεο πνπ θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ήηαλ θαηψηεξε ηεο αγνξαίαο αμίαο 

θαηά 14 εθαηνκκχξηα επξψ θαη 

β) ηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξσλ, πνπ ππνιφγηζε ζε 1,34 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 15,34 εθαηνκκπξίσλ επξψ ε Διιάδα θιήζεθε κε ηελ ίδηα απφθαζε λα 

ην αλαθηήζεη έληνθα απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξία.  

Ήδε θαηά ηεο απφθαζεο απηήο ηεο Δπηηξνπήο ε Διιεληθή Γεκνθξαηία έρεη αζθήζεη ελψπηνλ 

ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ πξνζθπγή αθχξσζεο, ακθηζβεηψληαο ηε λνκηκφηεηά ηεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο πλζήθεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ηελ νξζή εθηίκεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηελ αηηηνινγία ηεο.  

Παξάιιεια, ε απφθαζε απηή ηεο Δπηηξνπήο, σο εθηειεζηή, απαηηεί ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, δει. ηελ αλάθηεζε ηνπ αλσηέξσ πνζνχ απφ ηελ πξναλαθεξφκελε 

εηαηξία. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ήδε πιήξσο ελεξγνπνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν καο. 

πλεπψο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εηθαζία φηη δελ ζα επηζηξαθεί ην πνζφ. 

εκεηψλνπκε αθφκε, φηη ν αλαθεξφκελνο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ησλ κεηαιιείσλ ζε 25 

εθαηνκκχξηα επξψ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ δηαιακβαλφκελε 

ζηελ απφθαζε ηεο ΔΔ έθζεζε εθηίκεζεο αλεμάξηεηνπ νίθνπ, αιιά ζηελ εθηίκεζε ηεο Γ/λζεο 

Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηελ νπνία, ζε θάζε πεξίπησζε ε Διιεληθή 

Γεκνθξαηία δελ απνδέρεηαη. Σέινο, ζε ζρέζε κε ηελ αλαθεξφκελε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο 

αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πξηλ ηελ πψιεζε, ε ίδηα ε Δπηηξνπή κέζσ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζήο 

ηεο (Δζσηεξηθή Αγνξά θαη Τπεξεζίεο) δέρεηαη ζε ζρεηηθφ ηεο έγγξαθν, φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

πψιεζε δελ ελέπηπηε ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θαη ζηνπο θαλφλεο αλάζεζεο κέζσ δηαγσληζκνχ. 

Β. Παξαβίαζε δηαηάμεσλ γηα ηε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε 

Αληηθείκελν ηεο Οδεγίαο 2001/42/ΔΘ είλαη  ε εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ. Ζ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε απηήλ 
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έγηλε κε ηελ Τ.Α. ΤΠΔΥΩΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ.107017/06, (ΦΔΘ 1225/Β/5.9.06) «Δθηίκεζε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/42/ΔΘ «ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2001». Σα εγθξηζέλ κε ηελ πξνζβαιιφκελε ζρέδην δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 11 ηεο αλσηέξσ νηθ.107017/06 Τ.Α.. Σν 

επίκαρν ζρέδην επίζεο νχηε ζην ζχλνιφ ηνπ νχηε θαη ελ κέξεη εθαξκφδεηαη ζε πεξηνρέο ηνπ 

εζληθνχ ζθέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Natura 2000 (Σφπνη Θνηλνηηθήο 

εκαζίαο (Σ.Θ..) θαη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.)). Σέινο, ζηελ έλδηθε πεξίπησζε 

δελ ζπληξέρεη θακία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο α παξ.2 αξ.3 ηεο Οδεγίαο 

2001/42/ΔΘ θαζψο δελ θαζνξίδεη ην πιαίζην γηα κειινληηθέο άδεηεο έξγσλ ησλ 

Παξαξηεκάησλ Η θαη ΗΗ ηεο Οδεγίαο 85/337/ΔΟΘ. 

Γ. Παξαβίαζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 

Γ.α. Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΓΠΥΑΑ) 

Γ.β. Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία θαη 

ηνλ Σνπξηζκφ 

Γ.γ. Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

Γ.δ. Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην Γ. Παλαγίαο Λ. Υαιθηδηθήο 

Ζ ζπκβαηφηεηα ηνπ επίδηθνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ηα γεληθά, εηδηθά, πεξηθεξεηαθά θαη 

ηνπηθα ρσξνηαμηθά ζρέδηα έρεη ήδε εμεηαζζεί θαη έρεη θξηζεί ζπκβαηφ απφ ηε Γηνίθεζε κε ηελ 

έθδνζε ηεο ππ’ αξ. ΔΤΠΔ/νηθ. 144824/24.9.2009 ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ γηα ηελ «Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε 

θαη Αμηνιφγεζε (Π.Π.Δ.Α.) ηνπ έξγνπ «Κεηαιιεπηηθέο – Κεηαιινπξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο ησλ 

Κεηαιιείσλ Θαζζάλδξαο» ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΥΡΤΟ Α.Δ.Κ.Β.Υ.» ζην Λνκφ 

Υαιθηδηθήο». 

Γ. Παξαβίαζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη άγξηαο δσήο 

Γ.α. Οδεγίεο 79/409/ΔΘ, 92/43/ΔΟΘ. Ζ Οδεγία 79/409/ΔΟΘ έρεη αληηθείκελν ηε δηαηήξεζε 

ησλ αγξίσλ πηελψλ. Αληηθείκελν ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΘ είλαη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ 

νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο. Σα αληηθείκελα απηφ εθθεχγνπλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο καο. Αξκφδηεο ππεξεζίεο επ’ απηψλ είλαη ε Δηδηθή Τπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο θαη ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΘΑ.  

Δπαλαιακβάλνπκε φηη ην επίκαρν ζρέδην νχηε ζην ζχλνιφ ηνπ νχηε θαη ελ κέξεη εθαξκφδεηαη 

ζε πεξηνρέο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Natura 2000. 

Γειαδή ε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη εθηφο θαη ζε επαξθή απφζηαζε ψζηε λα κελ 

ζίγεη ηηο πεξηνρέο απηέο. 
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Γ.β. Λ.3937/2011. Αληηθείκελν ηνπ Λ. 3937/2011 είλαη ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Σν 

αληηθείκελν απηφ εθθεχγεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο καο. Αξκφδηα ππεξεζία επ’ 

απηνχ είλαη ε Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο θαη ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΘΑ. 

Δ. Παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία δαζψλ 

Δ.1. Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε λνκνζεζία επηηξέπεη κφλν θαη’ εμαίξεζε ηελ αιινίσζε 

ηεο κνξθήο ησλ δαζψλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθειείαο. Ζ αλάκημε ηνπ επηθαλεηαθνχ εδάθνπο 

κε πιηθά βαζχηεξσλ ζηξσκάησλ δελ ζα επηηξέςεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δαζηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο. Γελ πξνθχπηεη φηη εμεηάζζεθε ε πξνβιεπφκελε απφ ην αξ.5.2.β ηνπ Δηδηθνχ 

Υσξνηαμηθνχ γηα ηε Βηνκεραλία δπλαηφηεηα έγθξηζεο, ππφ ηνλ φξν ηεο δάζσζεο έθηαζεο 

εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ ίζνπ ηνπ ζηγφκελνπ. 

Ζ κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη εθ ηνπ λφκνπ σο δεκνζίαο σθειείαο.  

Ζ αλαθεξφκελε «αλάκημε ηνπ επηθαλεηαθνχ εδάθνπο κε άιια πιηθά» δελ επηηξέπεηαη απφ 

ηνπο εηδηθφ πεξηβαιινληηθφ φξν πνπ επηβάιιεη «ε θπηηθή γε πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ λα ζπιιέγεηαη θαη λα θπιάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 

ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο» (φξνο δ.1.9). 

Ζ πξνβιεπφκελε απφ ην αξ.5.2.β ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ γηα ηε Βηνκεραλία δηαδηθαζία 

δάζσζεο άιιεο έθηαζεο αθνξά ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ γίλεηαη ζε πξψην ζηάδην δεθηή ε 

ρσξνζέηεζε εληφο δαζηθήο εθηάζεσο, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη ζηελ ππφςε πεξίπησζε. 

Δ.2. Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη φιεο νη δαζηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εκπίπηεη ην ππφ θξίζε 

επελδπηηθφ ζρέδην, ζπληζηνχλ δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ππαγφκελα ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α θαη β ηνπ αξ. 41 ηνπ λ.998/79, φπνπ απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε 

βηνκεραλίαο (αξ. 56.3 λ.998/79) θαη φηη 

Δ.3. Γελ επηηξέπεηαη εληφο ησλ δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ ε 

εγθαηάζηαζε κεηαιινπξγηθήο βηνκεραλίαο. 

Σα έξγα ζηηο πεξηνρέο Καχξσλ Πεηξψλ – ηξαησλίνπ – Καληέκ Ιάθθνπ θαη Οιπκπηάδαο 

ρσξνζεηνχληαη ζε πεξηνρέο πνπ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο εκπίπηνπλ ζηηο αληίζηνηρεο 

βηνκεραληθέο δψλεο ηνπ Π.Γ. απφ 18.10.1979 (ΦΔΘ 614/Γ/79). ηελ πεξηνρή θνπξηψλ δελ 

πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία αιιά εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο 

(κεραληθήο θαη εκπινπηηζκνχ), κεηαιιεπηηθή εξγαζία ξεηψο επηηξεπηή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

αξ.57.2 ηνπ λ.998/79, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.181 ηνπ λ.4001/2011 θαη ηζρχεη. 

Σ. Παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία πδαηηθψλ πφξσλ 

Σ.1 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε πξνζβαιιφκελε δελ βαζίδεηαη ζε ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ 

Ιεθάλσλ Απνξξνήο Πνηακψλ (ΙΑΠ) Θεληξηθήο Καθεδνλίαο δεδνκέλνπ φηη απηά δελ έρνπλ 

εθπνλεζεί. 



 

7 

 

Πξφζθαηα μεθίλεζε ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ 

Ιεθαλψλ Απνξξνήο ησλ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο. Κε ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ 

ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ε Διιάδα νινθιεξψλεη ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΘ γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ 

πδάησλ (Οδεγία-Πιαίζην γηα ηα Λεξά). Ζ δηαδηθαζία γηα ηηο Ιεθάλεο Απνξξνήο ηνχ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (GR10) πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζεί. 

Δπνκέλσο, θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο ΑΔΠΟ (26.7.2011) ήηαλ 

αδχλαην λα ιεθζεί ππ’ φςε έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ πνπ βξηζθφηαλ 

αθφκε ζην ζηάδην εθπφλεζεο θαη δηαβνχιεπζεο θαη δελ είρε εγθξηζεί. 

Σ.3 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη δηαπηζηψλεηαη ζνβαξφ έιιεηκκα αηηηνινγίαο σο πξνο ηελ 

επηινγή ηεο αζθαιέζηεξεο κεζφδνπ ιηζνγφκσζεο. 

Ζ ππεξεζία καο γλσκνδφηεζε επί ηεο ΚΠΔ κε ην Α.Π. Γ8-

Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2.12.2010 έγγξαθν, απφζπαζκα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ 

επηθαινχληαη νη αηηνχληεο γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ην αλαθεξφκελν έιιεηκκα αηηηνινγίαο. 

πγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ φηη ζα έπξεπε λα ζπκπιεξσζεί ε ΚΠΔ θαηά ηηο ππνδείμεηο καο ή λα 

πεξηιεθζνχλ ζρεηηθέο δεζκεχζεηο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

Όκσο, φπσο αλαθέξεηαη ζην ίδην ην ππφςε έγγξαθν, ε εθηεηακέλε αλάιπζε ηνπ εγγξάθνπ 

καο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαζψο, γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεψλ καο επί ηεο ΚΠΔ, ιάβακε ππφςε: 

«i. ην εηδηθφ λνκηθφ πιαίζην ηεο ππ’ αξ. 22138/12.12.2003 ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη ηεο «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ. Κεηαιιείσλ θαη Βηνκεραλίαο Υξπζνχ», πνπ 

θπξψζεθε κε ην Λ.3220/2004,  

ii. ην πεξηερφκελν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία καο απφ 

27/1/2006 θαη δελ έρεη αθφκε εγθξηζεί, επεηδή πξνεγείηαη ε παξνχζα πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε, 

iii. ηηο πθηζηάκελεο άδεηεο θαη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαιιείσλ 

κεηά ησλ ζπλνδψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ηξαηψλη, 

iv. ηηο ππνρξεψζεηο  ηεο «Διιεληθφο Υξπζφο» ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο κε αξ. 

22138/12.12.2003 ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ε βαζηθή ππνρξέσζή ηεο πνπ αθνξά ζηελ 

εθπφλεζε πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (ην νπνίν φπσο πξναλαθέξεηαη ήδε 

ππεβιήζε) γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαιιείσλ Θαζζάλδξαο, θαζψο  θαη ηελ θαηαζθεπή – 

ιεηηνπξγία Δξγνζηαζίνπ Κεηαιινπξγίαο Υξπζνχ, ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κειέηεο (π.ρ. παξνχζα ΚΠΔ θ.ι.π.) πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

έθδνζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ, 

v. ην γεγνλφο φηη, φπσο απηφ πξνθχπηεη ζαθψο θαη ζπλδπαζηηθά απφ ηα αλσηέξσ, ε παξνχζα 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε απνηειεί ηελ πξψηε θαη βαζηθή δεζκεπηηθή ζπληζηψζα 
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πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ.6, Αξ.52 ηνπ 

Λ.3220/2004, 

vi. ην γεγνλφο φηη, γηα ηελ επηηάρπλζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ 

επίζπεπζε ηεο πιήξνπο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, πνπ ζηελ παξνχζα ζπγθπξία απνηειεί 

θαη εζληθή αλάγθε, πξέπεη φια ηα δνκηθά γξαθεηνθξαηηθά ζηνηρεία λα είλαη ελαξκνληζκέλα θαη 

πιήξσο ηαπηφζεκα (ΚΠΔ, επελδπηηθφ ζρέδην, ινηπέο κειέηεο θαη δηθαηνινγεηηθά), λα είλαη 

επηζηεκνληθά θαη πξαθηηθά ηεθκεξησκέλα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε έθδνζε ησλ 

απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ,  

vii. ην γεγνλφο φηη, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα θαη 

δεδνκέλνπ φηη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, 

πξέπεη κηα ηέηνηνπ κεγέζνπο επέλδπζε λα ζπλδπάδεη ηηο βέιηηζηεο ηερληθέο ζηελ θαηεχζπλζε 

πινπνίεζεο ηνπ ζηνηρείνπ (iv) ηνπ παξφληνο θαη εθ ησλ πξνηέξσλ λα πεξηέρεη πιήξε θαη 

ηεθκεξησκέλα ελαιιαθηηθά ζελάξηα πινπνίεζεο ηεο θεληξηθήο θαηεχζπλζεο ηεο επέλδπζεο 

γηα ηελ/ηηο πεξίπησζε/εηο εθείλε/εο πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε θαζνιηθή πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληζησζψλ δξαζηεξηνηήησλ,  

viii. ε κεγηζηνπνίεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο επέλδπζεο πξνο φθεινο φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη θπξίσο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γεληθφηεξα, 

ix. ην γεγνλφο φηη ε αδεηνδφηεζε, πέξαλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθήο, ηεο ιεηηνπξγίαο 

φισλ ησλ κεηαιιείσλ, ησλ ζπλνδψλ απηψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απνηειεί ζχκθσλα κε 

ην Κεηαιιεπηηθφ Θψδηθα αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο καο.» 

πλεπψο, ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ καο δελ πεξηνξίζηεθε ζηα ζέκαηα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, αιιά απνηέιεζε ζπλνιηθή ηερληθή θξίζε κε βάζε ην εηδηθφ 

λνκηθφ θαζεζηψο θαη ην πιέγκα ππνρξεψζεσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ (ζπκβαηηθψλ, 

πθηζηάκελεο αδεηνδφηεζεο θιπ) πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα νη ζηφρνη ηεο 

ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (θπξίσο ε θάζεηε αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ 

ρξπζνχ). Όπσο επηζεκάλζεθε ζην ππφ ζηνηρείν (ix) αλσηέξσ, ε αδεηνδφηεζε ησλ έξγσλ, 

πέξαλ ηεο πεξηβαιινληηθήο, απνηειεί αξκνδηφηεηά καο. Θαηά ζπλέπεηα, ην ζέκα ηνπ 

επηθαινχκελνπ απνζπάζκαηνο αληηκεησπίδεηαη νχησο ή άιισο, σο ηερληθήο θχζεσο δήηεκα, 

ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Δμ άιινπ, ην δήηεκα ηεο κε αμηνπνίεζεο 

ηνπ ζηδεξνππξίηε-αξζελνππξίηε Καχξσλ Πεηξψλ έρεη ήδε αληηκεησπηζζεί ζηελ έγθξηζε 

ηερληθήο κειέηεο, αθνξά ειάρηζην κφλν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ θνηηαζκάησλ, δηφηη ην 

θνίηαζκα βξίζθεηαη πξν ηεο εμάληιεζήο ηνπ θαη, κεηά ηα πξψηα έηε, ην επελδπηηθφ ζρέδην σο 

έρεη ζήκεξα πξνβιέπεη ιεηηνπξγία λένπ εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνχ, φπνπ πιένλ ζα 

δηαρσξίδνληαη θαη ηα ελ ιφγσ νξπθηά. 

Σα ινηπά πξνβαιιφκελα επηρεηξήκαηα ππνζηήξημεο ηνπ ππφςε ιφγνπ αθχξσζεο: 

Σ.2 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε πξνο 

ηελ αξρή ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη φηη 
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Σ.4 Ζ αχμεζε ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα επηδεηλψζεη ην αξλεηηθφ πδαηηθφ 

ηζνδχγην ηνπ λ. Υαιθηδηθήο.  

εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηνπ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, θαη 

επεηδή ην αληηθείκελν απηφ εθθεχγεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο καο, αξκφδηα 

ππεξεζία λα απαληήζεη ζην Γηθαζηήξην επ’ απηνχ είλαη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ 

ΤΠΔΘΑ. 

Ε. Παξαβίαζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Ε.1 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε ζεηηθή γλψκε ησλ εθνξεηψλ αξραηνηήησλ, κε αηηηνινγία 

ηελ ήδε ππάξρνπζα αιινίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή ην γεγνλφο φηη ηα κλεκεία βξίζθνληαη 

εθηφο ησλ νξίσλ ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ απνηειεί πξντφλ λνκηθήο πιάλεο, φηη 

Ε.2 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επίδηθνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έπξεπε λα είρε πξνεγεζεί 

γλσκνδφηεζε ηνπ ΘΑ απφ θνηλνχ κε ην ΘΛΚ θαη φηη 

Ε.3 Γελ ππάξρεη εηδηθψο αηηηνινγεκέλε θξίζε αλ θαη θαηά πφζν ε επίκαρε δξαζηεξηφηεηα 

ζπλάδεη κε ηνλ πξνζηαηεπφκελν ραξαθηήξα ησλ πεξηνρψλ «ηνπίσλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ 

θάιινπο» «Ιηνηφπη», «Βίλα» θαη «Πεηξφιαθνο». 

Δπί ησλ επηθαινχκελσλ επηρεηξεκάησλ ππφ ζηνηρεία Ε.1 θαη Ε.2, αξκφδηεο ππεξεζίεο λα 

απαληήζνπλ ζην Γηθαζηήξην είλαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Όζνλ αθνξά ζην 

επηρείξεκα ππφ ζηνηρείν Ε.3, νη αλαθεξφκελεο πεξηνρέο δελ έρνπλ νπηηθή επαθή κε ην 

ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ επίδηθνπ ζρεδίνπ θαη βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ απηά, ψζηε λα κελ 

ππάξρεη θακία πεξίπησζε επεξεαζκνχ ηνπο απφ ηα έξγα. Ζ πεξηνρή "Ιηνηφπη", πνπ βξίζθεηαη 

πεξί ηα 500 κέηξα ΛΑ ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ ηεο Οιπκπηάδαο, είλαη κηα κηθξή, νξεηλή θαη 

φκνξθε ρεξζφλεζνο φπνπ βξίζθνληαη ηα αξραία ηάγεηξα. ηελ παξαιηαθή ζέζε "Βίλα" (πεξί 

ηα 2 ρικ. ΛΑ ηεο Οιπκπηάδαο), ήξζε ζην θσο έλαο θπθιηθφο πχξγνο. Ζ πεξηνρή 

“Πεηξφιαθθνο” βξίζθεηαη 1ρικ δπηηθά ηεο Οιπκπηάδαο, φπνπ κφλν απνθαηάζηαζε 

ζρεδηάδεηαη. 

Ζ. Παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηνξεκάησλ 

Ζ.1 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη δελ πξνεγήζεθε ε νξηνζέηεζε ησλ πδαηνξεκάησλ 

«Θαξαηδά Ιάθθνπ» θαη «Ινηζάληθνπ» θαη φηη 

Ζ.2 Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Θ. Καθεδνλίαο γηα ηελ νξηνζέηεζε ξεκάησλ ησλ 

πεξηνρψλ ηξαησλίνπ-ηξαηνλίθεο θαη Οιπκπηάδαο – Βαξβάξαο έρνπλ εθδνζεί  αλαξκνδίσο. 

Δπί ησλ ζεκάησλ νξηνζέηεζεο πδαηνξεκάησλ θαη δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο επ’ απηψλ δελ 

είλαη αξκφδηα ε Τπεξεζία καο θαη ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

(Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο θαη Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ). 

Ζ.3 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε επηθαλεηαθή εθζθαθή ζηνλ «Θάθθαβν» ζα επηβαξχλεη ηελ 

πδξνθνξία κε ρεκηθέο νπζίεο. Γηα ηα ξέκαηα «Θαξαηδά Ιάθθνο» θαη «Ινηζάληθν» ε δηαθνπή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο πδξνθνξέσλ ζα είλαη αλαπφθεπθηε. 
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Όπσο νξζά ζεκεηψλεηαη ζηελ αίηεζε, ζηελ εγθεθξηκέλε ΚΠΔ πεξηγξάθεηαη ε θαηάξγεζε 

(εθηξνπή), κφλν φκσο ησλ απνιχησο απαξαίηεησλ γηα ην έξγν ηκεκάησλ, ησλ ξεκάησλ. Ζ 

ηειηθψο επηιεγκέλε ιχζε δηαρείξηζεο απνβιήησλ αθνξά ζε ρεξζαία απφζεζε, κεηά απφ 

θαηάιιειε εθηξνπή ησλ πδαηνξεκάησλ, ε νπνία  φκσο εμαζθαιίδεη παξάιιεια ηελ επάξθεηα 

θαη θαηαιιειφηεηα πδάησλ γηα ηα νηθνζπζηήκαηα θαη, ζπλεπψο, ην επηρείξεκα πεξί δηαθνπήο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνθνξέσλ δελ επζηαζεί. Ωο πξνο ηελ έθηαζε ηεο επηθαλεηαθήο 

εθζθαθήο θαη ησλ ρψξσλ απφζεζεο, ζεκεηψλνπκε φηη ε έθηαζε απηή ζα βαίλεη ζηαδηαθά 

κεηνχκελε κε ην ρξφλν φηαλ ε εθκεηάιιεπζε επηθεληξσζεί ζην ππφγεην κεηαιιείν νπφηε θαη 

ζα απνθαζίζηαληαη θαη ζα απειεπζεξψλνληαη βεκαηηθά νη πεξηνρέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απφζεζεο απνβιήησλ. Δμ άιινπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν κε ηελ πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε ρξνλνδηάγξακκα, ε απφζεζε ζηνλ Ινηζάληθν μεθηλά θαηά ην 8ν έηνο απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ έξγνπ. χκθσλα δε κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ φξν δ.2.129 ε εγθαηάζηαζε απφζεζεο 

απνβιήησλ Ινηζάληθνπ δελ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ, ηαπηφρξνλα κε 

απηήλ ηνπ Θαξαηδά Ιάθθνπ, έηζη ψζηε, πξηλ ηελ πιήξσζε απηήο, λα επαλειεγρζεί θαη λα 

επαλαμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα θαηάιεςεο κηθξφηεξεο έθηαζεο γηα ηελ δεχηεξε εγθαηάζηαζε 

απφζεζεο (Ινηζάληθνπ) ή αθφκα θαη ηεο κε δεκηνπξγίαο ηεο κε εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ηειηθψλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ή αθφκα θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

ηελ πεξαηηέξσ κείσζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή/θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εκπινπηηζκνχ. 

Δπίζεο, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη επηβάξπλζε ηεο πδξνθνξίαο κε ρεκηθέο νπζίεο δηφηη φια ηα 

πξντφληα εθζθαθήο θαη ηα απφβιεηα ραξαθηεξίδνληαη σο αδξαλή απφ ηηο πξφηππεο 

πεξηβαιινληηθέο δνθηκέο θαη, εάλ ππνλνείηαη ε δξάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο φμηλεο απνξνήο, 

ζηηο θνπξηέο απηφ δελ αλακέλεηαη ιφγσ ηεο αλππαξμίαο δπλακηθνχ γέλεζεο φμηλεο 

απνξξνήο ζε φια ηα πιηθά ηνπ κεηαιιείνπ. 

Θ. Παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο 

Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ζηηο κεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηξαησλίνπ, ηα απφβιεηα 

εκπινπηηζκνχ πεξηέρνπλ ζηδεξνππξίηε- αξζελνππξίηε κε 30% S θαη 3% As. Σν ζπκπχθλσκα 

Οιπκπηάδαο κε 12% As ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε ηεο κεηαιινπξγίαο θαη ζα 

απνηίζεηαη ππφ κνξθή ζθνξνδίηε ζηε ιίκλε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Θνθθηλφιαθθα. 

Γελ δηαπηζηψλνπκε πιεκκειή αιιά πιήξε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο. Αλαθνξηθά πξνο ηα αδξνκεξή απφβιεηα ησλ 

κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηξαησλίνπ, ζην ζχλνιφ ηνπο αλακηγλχνληαη κε ηζηκέλην γηα 

ηελ παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο ιηζνγφκσζεο, γεγνλφο πνπ ηα αδξαλνπνηεί. Αλαθνξηθά πξνο 

ηελ απφζεζε ηνπ αξζεληθνχ κε ηε κνξθή ηνπ θξπζηαιιηθνχ ζθνξνδίηε, απηή είλαη 

αλαγλσξηζκέλε δηεζλψο1 σο ε πην ζηαζεξή θαη αζθαιήο πεξηβαιινληηθά κνξθή ηνπ 

                                            
1
 Demopoulos, G.P., “On the preparation and stability of Scorodite”, Proceedings Arsenic Metallurgy: 

Fundamentals and Applications, Plenary Lecture, Eds. R.G. Reddy and V. Ramachandran, TMS, 

Warrendale, PA., 2005, pp 25-50. 
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ζηνηρείνπ. Ο δε ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ ελ ιφγσ απνβιήηνπ δηαζθαιίδεη απφιπηα ην 

πεξηβάιινλ, εξγαδφκελνπο θαη πεξηνίθνπο απφ νπνηνδήπνηε θίλδπλν. 

Η. Παξαβίαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο 

Η.1 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη απφ ηελ θαχζε ησλ κεηαιιεπκάησλ ηεο Υαιθηδηθήο 

παξάγνληαη αέξηα θαη ζσκαηίδηα πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηελ αηκφζθαηξα. 

Ζ ηήμε ησλ ζπκππθλσκάησλ (θαη φρη ησλ κεηαιιεπκάησλ) πξφθεηηαη γηα ππξνκεηαιινπξγηθή 

δηεξγαζία πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε θαχζε. ηε ΚΠΔ πεξηγξάθνληαη πξσηεχνπζεο θαη 

δεπηεξεχνπζεο δηαηάμεηο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαπλαεξίσλ ησλ 

δηεξγαζηψλ ηνπ κεηαιινπξγηθνχ εξγνζηαζίνπ πνπ ππεξθαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε εθαξκνγήο 

ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ φπσο απηέο νξίζηεθαλ ζε επίπεδν ΔΔ, αιιά θαη 

εθαξκφδνληαη παγθνζκίσο. 

Η.2 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε πεξηνρή είλαη ήδε επηβαξπκέλε κε As κε κέζεο ηηκέο πνπ 

μεπεξλνχλ θαηά ηφπνπο ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή ζηφρν (κεηξήζεηο TVX). 

Σν αλσηέξσ επηρείξεκα αλαθέξεηαη ζε πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε ξχπαλζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

κεηαιιείνπ θαη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη έξεηζκα γηα ηελ απφξξηςε ηεο ζρεδηαδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο, αιιά γηα ην αληίζεην δηφηη ε πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πεξηιακβάλεη 

θαη κέηξα γηα ηελ δηφξζσζε θαη απηήο αθφκε ηεο ηζηνξηθήο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο. 

I.3 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη νη ππνινγηδφκελεο ζηε ΚΠΔ ζπγθεληξψζεηο ζθφλεο pm10 

δελ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ δηφηη ηα φξηα δελ αλαθέξνληαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα 

ρσξηζηά θαη φηη 

Η.4 Σα 4 κεηεσξνινγηθά ζελάξηα επί ησλ νπνίσλ βαζίδνληαη νη εθηηκήζεηο ηεο αέξηαο 

ξχπαλζεο κηθξφ κέξνο ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ θαη έηζη νη 

εθηηκήζεηο ηεο ΚΠΔ παξίζηαληαη ειιηπείο θαη αλεπαξθείο. 

Γηα ηα ζέκαηα αέξηαο ξχπαλζεο αξκφδηα λα απαληήζεη ζην Γηθαζηήξην είλαη ε Δηδηθή Τπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΘΑ. 

ΗΑ. Παξαβίαζε δηαηάμεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαβνχιεπζε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

πιεξνθφξεζε 

ΗΑ.1 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη κε ηελ ηεξεζείζα δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο δελ 

δηαζθαιίζζεθε ε νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη εκπνδίζηεθε ν νπζηαζηηθφο 

δηάινγνο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (έγγξαθν ΔΓΔΠΔ 13/1/2011) θαη φηη 

                                                                                                                                             
Demopoulos, G.P., F. Lagno, Q. Wang, S. Singhania, “The atmospheric Scorodite process,” Proceedings 

Copper 2003-Cobre 2003-Hydrometallurgy of Copper, Eds. P.A. Riveros, D. Dixon, D.B. Dreisinger, J. 

Menacho, CIM, Vol. IV, 2003, 597-616. 
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ΗΑ.2 Σα θπξίαξρα φξγαλα ησλ εκπιεθφκελσλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ απνθιείζηεθαλ απφ ηε 

δηαδηθαζία απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε κηαο εμαηξεηηθά θξίζηκεο απφθαζεο γηα ηελ πεξηνρή 

θαη ηνπο δεκφηεο ηνπο. 

Πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο ΑΔΠΟ ηεξήζεθαλ φιεο νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο 

γλσκνδφηεζεο ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη θνηλνχ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Σν ΤΠΔΘΑ, αλαγλσξίδνληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ, φρη κφλν εμάληιεζε σο φθεηιε ηηο 

πξνζεζκίεο  φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία αιιά ζηελ πξάμε ε πεξίνδνο 

δηαβνχιεπζεο έγηλε ρξνληθά πνιχ κεγαιχηεξε θάλνληαο δεθηέο θαη ζπλεθηηκψληαο απφςεηο 

θνηλνχ θαη ππεξεζηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΘΑ  θαη ηνλ Ηνχλην 2011 θαη αλέζεζε 

ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο (ΔΓΔΠΔ) ηελ επζχλε ηεο δηεμαγσγήο – 

γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα – κηαο πξαγκαηηθήο θαη αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο επί ηεο Κειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ επίδηθνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Οξγαλψζεθε κηα αλνηθηή δηαβνχιεπζε φπνπ ζα ζπκκεηείραλ ηζφηηκα φια ηα εκπιεθφκελα 

κέξε κε ζθνπφ λα ζπδεηεζνχλ, ζε φια ηα επίπεδα, ηα κείδνλα δεηήκαηα, αθελφο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο/νθέινπο απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κνλαδηθνχ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο 

πεξηνρήο κε φξνπο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, αθεηέξνπ γηα ηελ εμεχξεζε βέιηηζησλ, 

πεξηβαιινληηθά, ηερληθψλ ιχζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελ 

ιφγσ επέλδπζεο. 

Σν έλαπζκα εδφζε κεηά απφ ηελ πξνζθπγή ζηελ ΔΓΔΠΔ ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηψλ, 

απφ ηηο νπνίεο ε Γηνίθεζε άληιεζε ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηε ζρεδηαδφκελε 

κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο, ηα πθηζηάκελα 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη γηα ηηο αλεζπρίεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, δεηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζε βάζνο απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Γπζηπρψο, παξά ηελ επηηπρία ηεο πξψηεο αλνηθηήο ζπδήηεζεο, αιιά θαη ηηο πξσηνβνπιίεο 

πνπ είραλ ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαβνχιεπζεο, αιιά πνιηηηθνί παξάγνληεο θαη 

ηνπηθνί θαη άιινη θνξείο θαη πξφζσπα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη αηηνχληεο, πνπ αληηηίζεηαη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο κεηαιιεπκάησλ ζηε ΒΑ Υαιθηδηθή, 

καηαίσζαλ ηελ φιε πξνζπάζεηα. 

 Ωζηφζν, αθφκε θαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο δηαβνχιεπζεο, ην ΤΠΔΘΑ δελ έπαςε λα 

πξναζπίδεηαη, ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο κηαο πςειήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο ηνπηθήο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Έηζη, επέβαιε ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ, πνιχ πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

ηφζν ζην επίπεδν ηεο εθπνλνχκελεο Κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, φζν θαη θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο εμέηαζεο απηήο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρεδίνπ Απφθαζεο Έγθξηζεο ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ηεο πξνζβαιιφκελεο). 
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Όια ηα παξαπάλσ ήηαλ απνηέιεζκα ζηελήο ζπλεξγαζίαο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ κε ηνπο 

Δπηζεσξεηέο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο (ΔΤΔΠ), αιιά θαη κε 

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηεκνληθνχο ζπκβνχινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ ν δηάινγνο κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηηο νξγαλψζεηο πνιηηψλ νπδέπνηε έπαςε λα ιεηηνπξγεί. 

ΗΒ. Διιείςεηο ηεο ΚΠΔ – Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο 

ΗΒ.1 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη παξαιείπεηαη ε εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ σο πξνο: 

 Σν εχξνο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο 

 Σηο επηιεγείζεο ζέζεηο ησλ επί κέξνπο εγθαηαζηάζεσλ 

 Σνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηηο πξνθξηζείζεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο 

Οη επί κέξνπο απηνηειείο δξάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ελ κέξεη, ζηε βάζε κηαο 

επηφηεξεο θαη ιηγφηεξν εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ.  

Ζ αλσηέξσ πξνζέγγηζε ηεο «επηφηεξεο θαη ιηγφηεξν εληαηηθήο» ήηνη «θεηδσιήο» 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θνηηαζκάησλ, πέξαλ ηνπ φηη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη σο έλλνηα ζηε 

κεηαιιεπηηθή επηζηήκε, φρη κφλν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο, θαζψο δελ 

ιακβάλεη ππφςε ζεκαληηθέο παξακέηξνπο, αιιά θαη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληαγκαηηθή 

επηηαγή γηα ηελ πιήξε θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ ηνπ εζληθνχ πινχηνπ. Σνχην 

δηφηη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ επηηάζζεη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ 

θνηηαζκάησλ, ηδίσο ζε ζέζεηο φπνπ έρεη ήδε ζπληειεζζεί ε επέκβαζε ζην πεξηβάιινλ 

(εθηεηακέλε ηζηνξηθή κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο), 

θαζψο απηή απνηειεί ηελ πην ελδεδεηγκέλε απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε ιχζε, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαηαζηαζεί νξηζηηθά ην πεξηβάιινλ θαη λα απνδνζεί ν ρψξνο ζηελ πξνβιεπφκελε 

ρσξνηαμηθά επφκελε ρξήζε ηνπ. Οη αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο επηβάιινπλ ηελ 

νξζνινγηθφηεξε θαη πιήξε αμηνπνίεζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ηελ απξφζθνπηε 

αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ, κέρξηο εμαληιήζεψο ηνπο. Ζ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πεγψλ ηνπ 

εζληθνχ πινχηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο δελ απνηειεί κφλν 

ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο θαη ζπληαγκαηηθή επηηαγή, αιιά θαη ζεκαληηθή παξάκεηξν πνπ 

ελζσκαηψλεηαη δηεζλψο ζηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο θαη, ηδίσο, ηεο ΔΔ, φπσο ζηελ πξφζθαηε 

πξσηνβνπιία γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη ηελ θάιπςε ησλ νπζησδψλ αλαγθψλ ηεο ΔΔ γηα 

αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε ζηελ Δπξψπε (COM (2008) 699). H εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα 

αλαπηχζζεηαη νπζηαζηηθά ζηελ πεξηθέξεηα, φπνπ νη γεσινγηθνί θαη θνηηαζκαηνινγηθνί 

παξάγνληεο ην επηηξέπνπλ, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηεξίδνληαο 

ζπλαθείο θαη δνξπθνξηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γεδνκέλεο, ινηπφλ, ηεο ζπκβνιήο 

ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, αιιά θαη ηεο 

δηαρξνληθήο δήηεζεο ησλ κεηάιισλ ζηελ αληαγσληζηηθή δηεζλή αγνξά, ε ζηξαηεγηθή 

αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ζπγθεξαζκνχ ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθή αλάπηπμε, φπσο θαη πάιη ε 
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Δ.Δ. κε ηελ αλαθνίλσζή ηεο ππ’ αξ. COM (2000) 265 (ηειηθφ) επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο («Δλίζρπζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ εμνξπθηηθή κε ελεξγεηαθή βηνκεραλία») 

έρεη ζηνρνζεηήζεη δηα ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ 

εμνξπθηηθή βηνκεραλία. Ωο εθ ηνχησλ, ε εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ε 

εμεηδίθεπζε απηήο ζηνλ ελ ιφγσ βηνκεραληθφ θιάδν δελ πξνθχπηεη φηη επηβάιεη ηε «ήπηα ή 

θεηδσιή αμηνπνίεζε», ε νπνία άιισζηε δελ νξίδεηαη νχηε ζηελ αίηεζε ηνπ ζέκαηνο πνζνηηθά, 

ελψ δελ ππάξρεη θαη θαλέλα αλάινγν πξνεγνχκελν ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη παγθνζκίσο. Αληηζέησο, φιεο νη Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθά θνηηάζκαηα 

κεηαιιεπκάησλ ηα εθκεηαιιεχνληαη ζε ηζνξξνπία κε ηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, εθαξκφδνληαο ηηο πην πξνρσξεκέλεο βηψζηκεο ηερλνινγίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ.  

ΗΒ.2 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε εθηίκεζε φηη ε κεδεληθή ιχζε είλαη πεξηβαιινληηθά 

αζχκθνξε δηφηη δελ ζα θαηαζηεί δπλαηή ε απνθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ρψξσλ απφζεζεο 

είλαη εζθαικέλε δεδνκέλνπ φηη ε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ε απνθαηάζηαζε 

ησλ ηεικάησλ Οιπκπηάδαο ζπληζηνχλ αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο νηθνλνκηθά βηψζηκα ζρέδηα. Σν 

ππάξρνλ ζηα ηέικαηα Οιπκπηάδαο ζπκπχθλσκα ππξηηψλ πσινχκελν εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα 

απνδψζεη θέξδε ηθαλά λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Σν αλσηέξσ επηρείξεκα νπζηαζηηθά επαλαιακβάλεη ην αίηεκα θνξέσλ ηεο πεξηνρήο γηα 

αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεηαιιείσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε ζθνπφ απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Πιελ φκσο, ε άπνςε απηή δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ κεηαιιείσλ, ζηε 

ζπληαγκαηηθή επηηαγή αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη νπσζδήπνηε δελ επαξθεί λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αθχξσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ επίκαρνπ έξγνπ. 

ΗΒ.3 «Γελ απνηέιεζαλ αληηθείκελν εηδηθήο εθηίκεζεο νη παξάκεηξνη ζθνπηκφηεηαο ηεο λέαο 

ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο πνπ νξίδνληαη ζην ΓΠΥΑΑ (ΦΔΘ Α/128/2008)» 

Γηα ην αλσηέξσ ζέκα εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑΑ, αξκφδηα λα απαληήζεη ζην Γηθαζηήξην είλαη ε 

Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΘΑ. 

ΗΒ.4 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη ε κέζνδνο ηεο «αθαξηαίαο ηήμεο» δελ εθαξκφδεηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ρξπζνχ, φπνπ ζε βηνκεραληθή θιίκαθα ζα εθαξκνζζεί γηα πξψηε θνξά. Γελ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ ηεο σο ΒΓΣ. 

Όπσο, αλαθέξακε ζηε γλσκνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο καο επί ηεο ΚΠΔ κε ην Α.Π. Γ8-

Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2.12.2010 έγγξαθν, άιιν απφζπαζκα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ 

νπνίνπ επηθαινχληαη νη αηηνχληεο γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο εηθαδφκελεο παξαβάζεηο, «Ζ 

πξνηεηλφκελε κεηαιινπξγηθή κέζνδνο ηεο αθαξηαίαο ηήμεο (Outokumpu Flash Smelting) είλαη 

αξθεηά δηαδεδνκέλε θαη εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε κεηαιιεχκαηα ζεηνχρνπ ραιθνχ 

(ραιθνππξίηε)». ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ (πεξίπνπ 30 ζε φιν ηνλ 

θφζκν) γίλεηαη θαη παξαγσγή ρξπζνχ θαη ινηπψλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ σο παξαπξντφλησλ 
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ηεο κεηαιινπξγίαο ραιθνχ, κε ηνλ ίδην ηερληθά ηξφπν πνπ πξνηείλεηαη θαη ζην παξφλ έξγν. 

Σν γεγνλφο φηη ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο απνηειεί ΒΓΣ απνδεηθλχεηαη ρσξίο ακθηζβήηεζε απφ 

ην θείκελν αλαθνξάο ηεο ΔΔ “Integrated Pollution Prevention and Control Reference 

Document on Best Available Techniques for the Non Ferrous Metals Industries (December 

2001)” (Πίλαθαο 3.35, ζει.261). 

ΗΒ.5 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη δελ έρεη επηιεγεί ε ελαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ ζα κπνξέζεη 

λα εθαξκφζεη ε εηαηξία γηα ηε κεηαιινπξγηθή επεμεξγαζία ησλ θνηηαζκάησλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ε εηαηξία ζα έρεη ελ ησ κεηαμχ θαηαζθεπάζεη. 

Δδψ, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε έρεη γίλεη παξεξκελεία ησλ αλαθεξφκελσλ ζηε 

γλσκνδφηεζή καο Α.Π. Γ8-Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2.12.2010. Ζ επηινγή ελαιιαθηηθήο 

κεζφδνπ είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή θαηά ην ζρεδηαζκφ κεηαιινπξγηθψλ εξγνζηαζίσλ. Δίλαη 

δεδνκέλν γηα ηνπο ηερληθνχο επηζηήκνλεο ηνπ θιάδνπ φηη ε νπνηαδήπνηε κεηαιινπξγηθή 

κέζνδνο δνθηκάδεηαη ζε κηθξφηεξε (εκηβηνκεραληθή) θιίκαθα γηα ηελ πιήξε πξνζαξκνγή ηεο 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ηξνθνδνζία θαη ηελ επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ 

νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπνκέλσο, φια φζα πξνηείλνπκε 

ζην ππφςε έγγξαθν αθνξνχλ θαη πάιη ην ζηάδην ηερληθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη φρη 

ηεο πεξηβαιινληηθήο. Δπίζεο, ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα ζε απάληεζε ηνπ ππφ ζηνηρείν 

Σ3 επηρεηξήκαηνο. 

ΗΒ.6 Οη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη φηη δελ θαζνξίδεηαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ επί 

κέξνπο έξγσλ θαη ηδίσο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Όπσο αλαγξάθεηαη ζην Θεθ. 5.10.2. «Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο Έξγνπ» ηεο ΚΠΔ: 

«Σν ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ δηαξθεί πεξί ηα 32 έηε θαη 

πεξηιακβάλεη: 

• 7-8 έηε αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηξαησλίνπ (κεηαιιείν Καχξσλ Πεηξψλ) 

• 22 έηε αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Οιπκπηάδαο 

• 32 έηε αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ λέσλ κεηαιιεπηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θνπξηψλ 

• 32 έηε θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο κεηαιιεχκαηνο θαη απφζεζεο απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή Καληέκ Ιάθθνπ 

Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα αλά ππνέξγν θαη εγθαηάζηαζε γηα φιεο ηηο θάζεηο δίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 5.10.2-1.» 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο δίλεηαη ζην Θεθ. 6.8. «πλνιηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη θφζηνο θιεηζίκαηνο» ηεο ΚΠΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

ρξνλνπξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ θιεηζίκαηνο θαη απνθαηάζηαζεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 6.8.2-1. 
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Γηα ηνπο παξαπάλσ εθηεζέληεο ιφγνπο πηζηεχνπκε φηη δελ πξέπεη λα γίλεη δεθηή απφ ην 

Γηθαζηήξηφ ζαο ε αίηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Σν παξφλ πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνπο Πάξεδξνπο Λ..Θ. θα. νθία Γηακαληνπνχινπ 

θαη θ. Γεψξγην Γξπιισλάθε.    

 

Ο Γενικός Γραμμαηέας 

    

 

      Κ. Μαθιοσδάκης 

 

Δζωηερική Γιανομή:  

- Γξαθείν Τπνπξγνχ  

- Γξαθείν Τθππνπξγνχ  

- Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα  

- Λνκηθή Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ (κε θ/α ηεο αηηήζεσο) 
- Γεληθή  Γηεχζπλζε Φπζηθνχ Πινχηνπ                                                
- Γ8-Α (3) 


