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[Μη αναζηολή ππάξευν αδειοδόηηζηρ μεηαλλεςηικών εγκαηαζηάζευν σπςζού ζηη 
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Πξφεδξνο:  Αικ. Συγγούνα 

Δηζεγεηήο: Αικ. Σακελλαροπούλου 

Γηθεγφξνη: 

  

          Η Δπηηξνπή, ζηαζκίδνληαο ηε βιάβε πνπ πξφθεηηαη λα επέιζεη ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα, ε 

νπνία, πάλησο, γηα ην έηνο 2012 -2013 είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εχξνο ησλ εθηάζεσλ 

πνπ πξφθεηηαη λα απνςηισζνχλ, κε ηελ αλάγθε πινπνίεζήο ηνπ, ηδηαηηέξσο ζπκθέξνληνο γηα ηελ 

εζληθή θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν, θαηά ηα πξνθχπηνληα απφ ηε 

Μ.Π.Δ. ζρεδηάζζεθε θαη πινπνηείηαη εληαίσο σο πξνο ηα δηάθνξα ππνέξγα, κε απνηέιεζκα ε 

δηαθνπή επί κέξνπο εξγαζηψλ λα έρεη αληίθηππν ζηελ πξφνδν ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, θξίλεη φηη δελ 

ζπληξέρεη ιφγνο αλαζηνιήο ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ, δεδνκέλνπ θαη φηη νη πξνβαιιφκελνη 

ιφγνη αθπξψζεσο δελ παξίζηαληαη πξνδήισο βάζηκνη. 

  

          Βαζικέρ ζκέτειρ 

  

2. Δπεηδή, κε ηελ αίηεζε απηή, νη αηηνχληεο, νη νπνίνη θέξνληαη σο θάηνηθνη ησλ δεκνηηθψλ 

θνηλνηήησλ Μεγάιεο Παλαγηάο θαη Ιεξηζζνχ ηνπ λπλ δήκνπ Αξηζηνηέιε Υαιθηδηθήο, δεηνχλ λα 

αλαζηαιεί ε εθηέιεζε: α) ηεο ππ' αξηζ. 7633/29.03.2012 απνθάζεσο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε θαηά ρξήζε θαη 

θαηά θπξηφηεηα ζηελ εηαηξία «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ Α.Δ.Μ.Β.Υ.» ηκεκάησλ δεκνζίνπ δάζνπο 

ζηηο ζέζεηο «θνπξηέο» ηεο πεξηθέξεηαο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγάιεο Παλαγίαο θαη Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο ηαγίξσλ θαη «Μαληέκ Λάθθνο» ηεο πεξηθέξεηαο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ηξαηνλίθεο ηνπ 

Γήκνπ Αξηζηνηέιε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαιθηδηθήο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ησλ 

κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο σο άλσ εηαηξείαο, β) ηνπ ππ' αξηζ.  11999/24.05.2012 

ζπκθσλεηηθνχ θαη πξσηνθφιινπ εγθαηαζηάζεσο ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο ζηε ζέζε «θνπξηέο» γηα 

ηελ εθηέιεζε πινηνκηθψλ εξγαζηψλ θαη γ) ηνπ  ππ' αξηζ.  9536/16.05.2012  ζπκθσλεηηθνχ  θαη 

πξσηνθφιινπ εγθαηαζηάζεσο ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο ζηε ζέζε  «Μαληέκ Λάθθνο» γηα ηελ εθηέιεζε 

πινηνκηθψλ εξγαζηψλ. Καηά ηεο πξψηεο απφ ηηο πην πάλσ πξάμεηο νη αηηνχληεο έρνπλ αζθήζεη ηελ 

3299/28.5.2012 αίηεζε αθπξψζεσο, δηθάζηκνο γηα ηελ νπνία έρεη νξηζζεί ε 12.12.2012. 

3. Δπεηδή, παξαδεθηψο ππνβάιιεη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηα απφ 29.06.2012 



θαη 10.07.2012 ππνκλήκαηα ηεο ε εηαηξεία κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ 

Α.Δ.Μ.Β.Υ.», δηθαηνχρνο ηεο κεηαιιεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο, δεηψληαο ηελ απφξξηςε ηεο 

θξηλφκελε αηηήζεσο. Δπίζεο, παξαδεθηψο ππνβάιιεη ην απφ 09.07.2012 ππφκλεκα ην λνκηθφ 

πξφζσπν κε ηελ επσλπκία «Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Υαιθηδηθήο», κέιε ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ 

ην ζσκαηείν «Αγία Βαξβάξα», ην «σκαηείν εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζηηο ππφγεηεο 

ζηνέο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο» θαη ην «σκαηείν εξγαδνκέλσλ Μεηαιιείσλ Παξαγσγήο», 

κέιε ησλ νπνίσλ εξγάδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ κεηαιιείσλ.  

4. Δπεηδή, θαηά ην ρξφλν αζθήζεσο ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο δελ 

είραλ εθδνζεί ηα ππφ ζηνηρεία β' θαη γ' πξσηφθνιια εγθαηάζηαζεο,  ηα νπνία έρνπλ έξεηζκα ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε παξαρψξεζεο. Ωο πξνο ηα πξσηφθνιια απηά, αλεμαξηήησο ηεο 

εθηειεζηφηεηαο ηνπο, δελ πξνθχπηεη πάλησο πξνδήισο απαξάδεθην ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο. 

               5. Δπεηδή,  θαηά ηα πξνθχπηνληα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ  θαθέινπ, 

θαηφπηλ θαηαγγειίαο, απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηεο ζπκβάζεσο κεηαμχ απηνχ θαη ηεο εηαηξίαο 

TVX Hellas Α.Δ., δηθαηνχρνπ εθκεηαιιεχζεσο ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο 

θαη ηνπ επαθνινπζήζαληνο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ησλ κεξψλ, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην 

άξζξν 51 ηνπ λ. 3220/2004,   ζπλήθζε λέα ζχκβαζε, θπξσζείζα κε ην άξζξν 52 ηνπ   λ.   

3220/2004,   κεηαμχ   ηνπ   Διιεληθνχ   Γεκνζίνπ   θαη   ηεο  εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ 

Α.Δ.Μ.Β.Υ.», κεηαβηβάζηεθε δε ζηελ εηαηξεία απηή, έλαληη ηηκήκαηνο 11.000.000 επξψ, ην ζχλνιν 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ηειεπηαίαο λα 

εθπνλήζεη θαη λα ππνβάιεη ζρέδην εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ. πκκνξθνχκελε πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, ε εηαηξεία ππέβαιε νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ησλ 

κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ην νπνίν εγθξίζεθε ζηηο 27.3.2006 απφ ηε Γηεχζπλζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. ηε ζπλέρεηα, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο,  πεξηιακβάλνπζα ηελ εθπφλεζε  

θαη  ηελ έγθξηζε  Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Π.Π.Δ.), θαζψο επίζεο θαη ηελ 

εθπφλεζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.), δηαδηθαζία ε νπνία θαηέιεμε ζηελ 

έθδνζε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 201745/20.07.2011 θνηλήο απνθάζεσο Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο – Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο - Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ, κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηα έξγα: α) «Μεηαιιεπηηθέο - κεηαιινπξγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο» θαη β) «Απνκάθξπλζε, θαζαξηζκφ & απνθαηάζηαζε 

ρψξνπ απφζεζεο παιαηψλ ηεικάησλ Οιπκπηάδαο» ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ 

Α.Δ.Μ.Β.Υ.» ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε απηή, ην εληαίν έξγν αθνξά ζην 

ζχλνιν ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ηα νπνία εθηείλνληαη εληφο ζπλνιηθήο κεηαιιεπηηθήο 

παξαρψξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ θαη νξηνζεηνχληαη ζηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο 



Υαιθηδηθήο, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ πξψελ δήκσλ Αξλαίαο, Παλαγηάο θαη ηαγείξσλ - 

Αθάλζνπ θαη λπλ δήκνπ Αξηζηνηέιε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαιθηδηθήο. Η ζπλνιηθή 

επέλδπζε απνηειεί κηα εληαία θαη αδηαίξεηε ελφηεηα, πεξηιακβάλνπζα επεκβάζεηο αλάπηπμεο 

πθηζηάκελσλ θαη λέσλ κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ αιιά θαη επεκβάζεηο εθηεηακέλεο απνθα-

ηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είραλ ιεηηνπξγήζεη ζην παξειζφλ, εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηεο 

Οιπκπηάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, ην έξγν έρεη ρσξηζηεί ζε ππνέξγα, θαη' αληηζηνηρία κε ηηο επηκέξνπο 

πεξηνρέο φπνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ε επέλδπζε, ηα νπνία κεηαμχ ηνπο ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά 

απνηειψληαο κία ελφηεηα, πξνβιέπνληαη δε, ζπλνπηηθά, νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο 

αλά ππνέξγν: α) Τπνέξγν Οιπκπηάδαο: Αλάπηπμε πθηζηάκελνπ κεηαιιείνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ρξπζνθφξνπ θνηηάζκαηνο κηθηψλ ζεηνχρσλ νξπθηψλ, πξνζσξηλή επαλαιεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ 

εκπινπηηζκνχ, θαηαζθεπή ζήξαγγαο πξνζπέιαζεο απφ Μαληέκ Λάθθν (ε νπνία ζα ζπλδέεη ην 

ππφγεην κεηαιιείν κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ζην Μαληέκ Λάθθν), απνκάθξπλζε, θαζαξηζκφο θαη 

απνθαηάζηαζε ρψξνπ απφζεζεο παιαηψλ ηεικάησλ θαη ζπλνδά έξγα, β) Τπνέξγν θνπξηψλ: 

Αλάπηπμε λένπ κεηαιιείνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θνηηάζκαηνο ρξπζνθφξνπ - ραιθνχρνπ πνξθπξή, 

ην νπνίν ηξνθνδνηεί κε ζπκπχθλσκα ραιθνχ - ρξπζνχ ην εξγνζηάζην κεηαιινπξγίαο Μαληέκ 

Λάθθνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εγθαηαζηάζεηο: Ι) εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ θαη 

βαξπηνκεηξηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ ειεχζεξνπ ρξπζνχ, ΙΙ) εγθαηαζηάζεηο απφζεζεο αδξαλψλ 

εμνξπθηηθ΄πσλ απνβιήησλ ζηηο ζέζεηο  Καξαηδάο Λάθθνο  θαη  Λνηζάληθν,   III) ελνπνηεκέλν   

φξπγκα, δαλεηνζάιακν   θαη   ρψξν   απφζεζεο   εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ θαη IV) ινηπά ζπλνδά 

έξγα, γ) Τπνέξγν Μαχξσλ Πεηξψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ Μαληέκ Λάθθνπ: Αλάπηπμε πθηζηάκελνπ 

κεηαιιείνπ Μαχξσλ Πεηξψλ, πξνζσξηλή ιεηηνπξγία παιαηνχ εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνχ, λέν 

εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ ζην Μαληέκ Λάθθν, εγθαηάζηαζε απφζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ 

άλσ ιεθάλε ηνπ ρεηκάξξνπ  Κνθθηλφιαθθα θαη ινηπά ζπλνδά έξγα,  δ) Τπνέξγν  Μεηαιινπξγίαο 

Μαληέκ Λάθθνπ:  Καηαζθεπή λένπ εξγνζηαζίνπ κεηαιινπξγίαο, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη κε ζπκππ-

θλψκαηα απφ ηα κεηαιιεία Οιπκπηάδαο θαη θνπξηψλ θαη παξάγεη θαζαξφ ρξπζφ, ραιθφ θαη 

άξγπξν, ηα νπνία δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά θαη ε) Νέεο εγθαηαζηάζεηο ιηκέλα ηξαησλίνπ: 

Δπέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ιηκέλα ηξαησλίνπ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ απφ ηα εξγνζηάζηα εκπινπηηζκνχ ηξαησλίνπ, 

Οιπκπηάδαο, Μαληέκ Λάθθνπ θαη θνπξηψλ, θαζψο θαη απφ ηε Μεηαιινπξγία θαη ηε Μνλάδα 

παξαγσγήο Θεηηθνχ Ομένο Μαληέκ Λάθθνπ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Κ.Τ.Α. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ 

νη πεξηβαιινληηθνί φξνη,  ε δηθαηνχρνο εηαηξία ππέβαιε ζην δαζαξρείν Αξλαίαο Υαιθηδηθήο ηελ ππ' 

αξηζ. 17387/06.09.2011   αίηεζε,   κε ηελ νπνία  δεηνχζε  ηελ έθδνζε  πξάμεο παξαρψξεζεο ζε 

απηήλ δεκφζηαο δαζηθήο έθηαζεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο 

ζέζεηο  «θνπξηέο»  θαη  «Μαληέκ  Λάθθνο». Δπαθνινχζεζαλ ε ππ' αξηζ. Γ8-

Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.02.2012 έγθξηζε ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ ππνέξγνπ «Μεηαιιεπηηθέο 



εγθαηαζηάζεηο θνπξηψλ» θαη ε ππ1  αξηζ.  Γ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΔ/ΠΔ5159/10.02.2012  

έγθξηζε  ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ ππνέξγνπ «Μεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο Οιπκπηάδαο». 

Αθνινχζσο, κε ην ππ' αξηζ. 6901/14.03.2012 έγγξαθν ηνπ δαζαξρείνπ Αξλαίαο, ππνβιήζεθε ζηε 

δηεχζπλζε δαζψλ Υαιθηδηθήο ε απφ 14.03.2012 εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ δαζνιφγνπ ..., κε ηελ νπνία 

πξνηείλεην ε παξαρψξεζε ζηε δηθαηνχρν εηαηξεία, θαηά θπξηφηεηα θαη θαηά ρξήζε, αλαιπηηθά 

πξνζδηνξηδφκελσλ δεκνζίσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα ηα ππνέξγα θνπξηψλ θαη Μαληέκ Λάθθνπ θαη 

εηίζελην πξφζζεηνη φξνη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ άζθνπεο επεκβάζεηο ζην δάζνο θαη άζηνρεο 

απνςηιψζεηο βιάζηεζεο. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ππ' αξηζ. 7633/29.03.2012 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο (α' πξνζβαιιφκελε), 

παξαρσξήζεθε ζηελ εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» δεκφζην δάζνο ζπλνιηθήο εθηάζεσο 

4.099,87 ζηξεκκάησλ, φπσο απνηππψλεηαη ζηα ζπλεκκέλα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπνγξαθηθά 

δηαγξάκκαηα θαη αλαιχεηαη σο εμήο: Α) Γηα ην ππνέξγν θνπξηψλ: 1) παξαρψξεζε δεκνζίνπ 

δάζνπο θαηά θπξηφηεηα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.471,25 ζηξεκκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη: α) 

Δξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ εκβαδνχ 126,00 ζηξεκκάησλ, β) Δγθαηάζηαζε απφζεζεο Καξαηδά 

Λάθθνπ εκβαδνχ 837 ζηξεκκάησλ, γ) Δγθαηάζηαζε απφζεζεο Λνηζάληθνπ εκβαδνχ 241,34 

ζηξεκκάησλ θαη δ) Δλνπνηεκέλν φξπγκα εκβαδνχ 393 ζηξεκκάησλ, 2) παξαρψξεζε δεκνζίνπ 

δάζνπο θαηά ρξήζε, ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.802,12 ζηξεκκάησλ θαη Β) Γηα ην ππνέξγν Μαληέκ 

Λάθθνπ: παξαρψξεζε δεκνζίνπ δάζνπο θαηά θπξηφηεηα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 826,49 ζηξεκκάησλ, 

πνπ πεξηιακβάλεη εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ θαη κεηαιινπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κνλάδαο 

ζεηηθνχ νμένο θαη ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζε απφζεζεο απνβιήησλ, πιαηεία λέαο ζηνάο 

πξνζπέιαζεο Οιπκπηάδαο θαη ινηπά ζπλνδά έξγα. Απφ φιεο ηηο παξαπάλσ εθηάζεηο εμαηξνχληαη 

πεξηιακβαλφκελεο ζε απηέο εθηάζεηο, νη νπνίεο, είηε αλήθνπλ ήδε ζηε δηθαηνχρν εηαηξεία, είηε 

απνηεινχλ απνηεξκαηηζκέλνπο θαη δαζσζέληεο αγξνχο, είηε έρνπλ απνδνζεί σο θαζηαλνηεκάρηα, 

είηε εθθξεκεί γΓ απηέο ε έθδνζε πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ. Με ηελ απφθαζε απηή ηέζεθαλ θαη 

πξφζζεηνη φξνη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν πινηνκεζεο ησλ ζηγφκελσλ δαζηθψλ εθηά-

ζεσλ. Αθνινχζσο, ζε εθαξκνγή ηεο α' πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, κε ηελ ππ' αξηζ. 8939/17.04.2012 

απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο Γαζψλ Υαιθηδηθήο εγθξίζεθε ε έθηαθηε θάξπσζε μπιψδνπο φγθνπ ζηηο 

ελ ιφγσ πεξηνρέο, βάζεη ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα πινηνκίαο, κε ηελ πηνζέηεζε πξφζζεησλ φξσλ σο 

πξνο ηε κέζνδν θαη ην εχξνο ηεο πινηνκεζεο. Σέινο, κε ηηο β' θαη γ' πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο (ην 

ππ' αξηζ. 11999/24.05.2012 ζπκθσλεηηθφ θαη πξσηφθνιιν εγθαηαζηάζεσο ηεο δηθαηνχρνπ εηαηξίαο 

ζηε ζέζε «θνπξηέο» γηα ηελ εθηέιεζε πινηνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ην ππ’ αξηζ. 9536/16.05.2012 

ζπκθσλεηηθφ θαη πξσηφθνιιν εγθαηαζηάζεσο ηεο δηθαηνχρνπ εηαηξίαο ζηε ζέζε «Μαληέκ 

Λάθθνο» γηα ηελ εθηέιεζε πινηνκηθψλ εξγαζηψλ, εγθαηαζηάζεθε ε εηαηξία ζηηο πεξηνρέο 

επέκβαζεο, πξνβιέπεηαη δε φηη θαηά ην δηαρεηξηζηηθφ έηνο 2012-2013 ζηελ πεξηνρή ησλ θνπξηψλ 

πξφθεηηαη λα γίλεη απφιεςε δαζηθψλ πξντφλησλ ηεο ηάμεο ησλ 1.580 θ.κ. επί ζπλνιηθήο εθηάζεσο 



103.273,03 η.κ., θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαληέκ Λάθθνπ απφιεςε δαζηθψλ πξντφλησλ ηεο ηάμεο ησλ 

220 θ.κ. επί ζπλνιηθήο εθηάζεσο 142.468,38 η.κ., κε βάζε ηα ζπλεκκέλα ηνπνγξαθηθά 

δηαγξάκκαηα πνπ πξνζθφκηζε ε εηαηξεία. 

            6. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην αξ. 52 παξ. 6 ηνπ π.δ/ηνο 18/1989 (Α' 8), ε αίηεζε αλαζηνιήο 

εθηειέζεσο γίλεηαη δεθηή, φηαλ θξίλεηαη φηη ε άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζα 

πξνθαιέζεη ζηνλ αηηνχληα βιάβε αλεπαλφξζσηε ή δπζρεξψο επαλνξζψζηκε ζε πεξίπησζε 

επδνθηκήζεσο ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο. 

          7. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, θαζψο θαη κε ην απφ 18.07.2012 ππφκλεκα, ησλ 

αηηνχλησλ, πξνβάιιεηαη φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηηο θνπξηέο θαη ηνλ Μαληέκ Λάθθν ζα έρεη σο ζπλέπεηα, κέζσ ηεο 

πινηφκεζεο ησλ δέληξσλ, ηελ απνςίισζε κνλαδηθήο θπζηθήο πεξηνρήο αξρέγνλνπ δάζνπο, 

δεδνκέλνπ φηη ηα δάζε νμηάο θαη δξπφο, πνπ απνηεινχλ ηα θχξηα είδε θάιπςεο ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθά αξρέγνλα νηθνζπζηήκαηα. Δηδηθφηεξα, πξνβάιιεηαη φηη είλαη βέβαηε 

ε πξφθιεζε κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζην δαζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, αθνχ δελ είλαη δπλαηή 

ε απνθαηάζηαζε ησλ δαζψλ απηψλ, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπο. Παξάιιεια, 

πξνβάιιεηαη φηη ε επηθείκελε δαζηθή θαηαζηξνθή πξννησλίδεηαη δξαζηηθή κεηαβνιή ηνπ θπζηθνχ 

αλάγιπθνπ θαη ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, αιινίσζε ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

ηνπίνπ θαη αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηνλ παξαθείκελν νηθηζκφ ηεο 

Μεγάιεο Παλαγηάο, επηθαινχληαη δε ζρεηηθά ηελ απφ Οθησβξίνπ 

2000 κειέηε ηνπ θαζεγεηή Α.Π.Θ. ....  

          8. Δπεηδή, εμάιινπ, ζηελ ππ' αξηζκ. 201745/20.7.2011 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε εγθξίζεσο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη εμήο φξνη: - δ1.7 «Γηα φιεο ηηο επεκβάζεηο 

εληφο πεξηνρψλ δαζηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή 

απφθαζεο έγθξηζεο επέκβαζεο ή/θαη άδεηαο ρξήζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε Γαζηθή Ννκνζεζία. Απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ηα ζπλνδά έξγα.... - δ1.9 «Να γίλεη θχηεπζε φπνπ απαηηείηαη, χζηεξα απφ εθπφλεζε 

εηδηθήο θπηνηερληθήο κειέηεο. Οη εξγαζίεο θχηεπζεο λα αξρίζνπλ ακέζσο ζε θάζε ηκήκα ζην νπνίν 

έρνπλ πεξαησζεί νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη έρνπλ δηακνξθσζεί νη ηειηθέο επηθάλεηεο, θαζψο 

θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ απνδεζκεχνληαη. πγθεθξηκέλα: Καιή πνηνηηθά θπηηθή γε πνπ ππάξρεη ζηελ 

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

θαηά ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο. Να ρξεζηκνπνηεζνχλ απηφρζνλα (ελδεκηθά) είδε, θαζψο θαη 

άιια ζπάληα είδε πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή θαη ρξήδνπλ πξνζηαζίαο, ηα νπνία ζα 

κεηαθπηεχνληαη ζε ελδεηθλπφκελεο πεξηνρέο, βάζεη ζρεηηθήο κειέηεο πνπ ζα ππνβιεζεί ζηηο 

αξκφδηεο δαζηθέο ππεξεζίεο». δ1.10 «Να γίλεη δηακφξθσζε θαη πξνζαξκνγή ζην θπζηθφ αλάγιπθν 

ηεο πεξηνρήο κε θαηάιιειεο θιίζεηο θαη δηακνξθψζεηο ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ θαη ησλ 



επηρσκάησλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θπηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε». ... Πξνβιέπνληαη δε ζηε 

ζπλέρεηα εηδηθνί φξνη γηα ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ αλά ππνέξγν, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ εηδηθά γηα ην ππνέξγν θνπξηψλ: -σο πξνο ηελ εμφξπμε ηνπ θνηηάζκαηνο: 

52.108 «Η θπηηθή γε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απνθάιπςε ηνπ θνηηάζκαηνο λα απνζεθεπηεί 

πξνζσξηλά ζηνπο αληίζηνηρνπο απνζεζηνζαιάκνπο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ εγθεθξηκέλε 

ζρεηηθή 91 Μ.Π.Δ. πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ζηα επαθφινπζα έξγα απνθαηάζηαζεο» -σο πξνο 

ηηο εγθαηαζηάζεηο απφζεζεο: δ2.135 «Να γίλνπλ κφλν νη απαξαίηεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ άζθνπεο εθρεξζψζεηο θαη απνςηιψζεηο. Πξνο ηνχην, θάζε ρψξνο 

εθρέξζσζεο θαη απνςίισζεο λα νξηνζεηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ», 52.136 

«Καηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη 

ζπληήξεζε ηεο θπηηθήο γεο πνπ ζα ζπιιέγεηαη γηα ηε κεηέπεηηα ρξήζε ηεο ζηα έξγα 

απνθαηάζηαζεο», δ2.138 «Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ηελ 

πδξαπιηθή πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφζεζεο αθφκα θαη ζε πιεκκπξηθέο θαηαζηάζεηο, θαη 

ηέινο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο απνξξνήο ζηα θαηάληε ησλ θξαγκάησλ ξέκαηα, 

λα   θαηαζθεπαζηνχλ  πεξηκεηξηθά   θαλάιηα   γχξσ   απφ   ηηο   ιεθάλεο απφζεζεο γηα ηελ ζπιινγή 

θαη εθηξνπή ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ ησλ ιεθαλψλ αλάληε  ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφζεζεο θαη  

απφδνζε  ηνπο ζην  θχξην  ξέκα Καξφιαθθαο, θαηάληε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφζεζεο» θαη 62.143 

«Να γίλνπλ κφλν νη απαξαίηεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ άζθνπεο 

εθρεξζψζεηο θαη απνςηιψζεηο. Καηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηή 

απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ηεο θπηηθήο γεο πνπ ζα ζπιιέγεηαη γηα ηε κεηέπεηηα ρξήζε 

ηεο ζηα έξγα απνθαηάζηαζεο».  Δπίζεο, πξνβιέπνληαη   ζπγθεθξηκέλα   κέηξα   γηα   ηελ   

απνθαηάζηαζε   ηεο   δαζηθήο βιάζηεζεο γηα θάζε ππνέξγν, κεηά ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ 

θπηνηερληθψλ κειεηψλ θαη ηε ξεηή πξφβιεςε φηη θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο ζα 

επηδησρζεί ε ρξεζηκνπνίεζε απηνρζφλσλ θπηηθψλ εηδψλ κε ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθήο 

βιαζηεηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο θάζε πεξηνρήο επέκβαζεο,  (θεθάιαην 6  ηεο Μ.Π.Δ.: ζρέδην 

θιεηζίκαηνο θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο). Δμάιινπ, θαηά ηα πξνθχπηνληα απφ ηε Μ.Π.Δ., 

ζπλνιηθά, ην πνζνζηφ ησλ εθηάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα απνςηισζνχλ (3.238,28 ζηξ.) αληηζηνηρεί 

ζην 0,44% ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο (740.000 ζηξ.), ηα είδε δε πνπ πξφθεηηαη λα ζηγνχλ 

είλαη κφλν δξπνδάζε, δάζε νμηάο θαη εθηάζεηο αείθπιιεο πιαηχθπιιεο θαη ζθιεξνθπιιηθήο 

βιάζηεζεο. πλεπψο, θαηά ηε Μ.Π.Δ. (ζει. 7.5-7), «νη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή  ησλ λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηε  βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο είλαη  κε ζεκαληηθέο, κφληκεο θαη κεξηθψο 

αλαζηξέςηκεο, δεδνκέλνπ φηη θαηαιακβάλνπλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ δσλψλ βιάζηεζεο ηεο 

πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε εκθάληζεο ησλ αληίζηνηρσλ δσλψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Απφ 

ηελ άιιε,  κεηά ην θιείζηκν ησλ έξγσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο,  ζα επηδησρζεί ε 

επηζηξνθή ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δξπφο». Όζνλ αθνξά ηέινο 



ζηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ πνπ ζα ζηγνχλ, ζεκαληηθφηεξεο αλακέλεηαη λα είλαη νη επηπηψζεηο ζηελ 

πεξηνρή ησλ θνπξηψλ (θεθάιαηα 7.5.1.4. θαη 7.5.1.5.), φπνπ νη ηχπνη νηθνηφπσλ, κέξνο ησλ νπνίσλ 

πξφθεηηαη λα απνςηισζεί, παξνπζηάδνπλ έλα νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ φηη ηξεηο ηχπνη 

(Γάζε νμηάο θαη δξπφο) πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Ι 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. Σέινο, σο πξνο ην θνηλσληθφ θαη νηθνλν-

κηθφ πεξηβάιινλ απφ ηε Μ.Π.Δ. πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Η επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απνηειεί ηε 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε πεξηνρή ζηε Υαιθηδηθή, ηα δε πνζνζηά αλεξγίαο θπκαίλνληαη ζην 20%. Η 

ζπλνιηθή επέλδπζε ζηα κεηαιιεία δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε κηα πεξηνρή κε πςειή 

ππναπαζρφιεζε θαη ζπλαθφινπζα λέα εηζνδήκαηα ζε κηα πεξηνρή φπνπ ν κέζνο φξνο εηζνδήκαηνο 

αλά θάηνηθν είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ. Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο, απφ ηε Μ.Π.Δ. πξνθχπηεη φηη απφ ηνλ πξψην έσο ηνλ έλαην ρξφλν δσήο ηνπ έξγνπ 

πξφθεηηαη λα απαζρνινχληαη ζε απηφ εηεζίσο απφ 892 έσο 1.300 εξγαδφκελνη θαη απφ ηνλ έλαην 

ρξφλν θαη εμήο ζηαζεξά εηεζίσο 1.300 εξγαδφκελνη, πξνεξρφκελνη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία (άλσ ηνπ 90%) απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή (απφ ηνπο παξαθείκελνπο νηθηζκνχο), 

εθηηκάηαη δε φηη ζα ππάξμεη θαη έλαο αξηζκφο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ηνκείο έκκεζα 

ζρεηηδφκελνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αληίζηνηρνη φξνη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε παξαρψξεζεο, ελψ ζηελ 8939/17.04.2012 απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο 

Γαζψλ Υαιθηδηθήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έθηαθηε θάξπσζε μπιψδνπο φγθνπ, ηέζεθαλ θαη νη 

εμήο πξφζζεηνη φξνη: - Λφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ θαη ηεο καθξνρξφληαο εμέιημεο ηνπ, 

νη πινηνκηθέο εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζηαδηαθά θαη κφλν ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο φπνπ ζα 

εθηεινχληαη ηα έξγα ψζηε λα απνθεχγνληαη άζθνπεο απνγπκλψζεηο εδαθψλ. - Ιδηαίηεξε πξνζνρή 

ζα δνζεί ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ πινηνκεηένπ φγθνπ απφ θαηαπιαθψζεηο ηζηάκελσλ δέληξσλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. Ο φξνο απηφο έρεη ηεζεί θαη ζηα δχν 

Πξσηφθνιια Δγθαηάζηαζεο πινηνκηθψλ εξγαζηψλ (β' θαη γ' πξνζβαιιφκελε).  

          9. Δπεηδή, ε Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, ηηο αηηήζεηο   θαη   ηα   

ππνκλήκαηα   ησλ   δηαδίθσλ   θαη   ηα   ινηπά   ζηνηρεία   πνπ πξνζθφκηζαλ γηα ηελ απφδεημε ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπ, έιαβε ηδηαηηέξσο ππφςε φηη: α) Οη εθηάζεηο δαζψλ πνπ πξφθεηηαη λα απνςηισζνχλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επίκαρσλ έξγσλ εληφο ησλ κεηαιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Υαιθηδηθήο 

απαξηίδνληαη κελ, θαηά θχξην ιφγν, απφ ππθλά δάζε νμηάο θαη δξπφο, δελ ππάγνληαη, εληνχηνηο,  νη  

νηθφηνπνη  απηνί ζε  θάπνην εηδηθφ  θαζεζηψο πξνζηαζίαο,   θαη πάλησο, φπσο έρεη θξηζεί (ηΔ 

1990/2007 7κεινχο), δελ απαγνξεχεηαη ε εμνξπθηηθή εθκεηάιιεπζε αθφκε θαη ζε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, β) νη απνςηισηηθέο εξγαζίεο ζα πξνρσξνχλ ζηαδηαθά, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε δπζαλάινγε θαηαζπαηάιεζε δαζηθνχ πινχηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν ηνπ φινπ 

έξγνπ θαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιεπκάησλ, βάζεη εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο θαη 



ππφ ηελ επίβιεςε ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ. Οη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, εμ άιινπ, αθνξνχλ έλα 

κηθξφ πνζνζηφ δαζηθήο γεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε πνπ έρεη παξαρσξεζεί, ήδε δε έρνπλ 

πξνρσξήζεη αξθεηά νη εξγαζίεο πινηφκεζεο, γ) Με ηελ απφθαζε Δ.Π.Ο., ηελ απφθαζε 

παξαρψξεζεο δεκφζηαο δαζηθήο εθηάζεσο θαη ηελ απφθαζε έγθξηζεο έθηαθηεο θάξπσζεο 

μπιψδνπο φγθνπ  έρνπλ  ηεζεί απζηεξνί,  αλαιπηηθνί θαη  εηδηθνί αλά  ππνέξγν  φξνη   θαη 

πεξηνξηζκνί, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ην ζπλνιηθφ έξγν 

ζην ειάρηζην δπλαηφ, δ) Πξνβιέπεηαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε, θαηά ην ζηάδην ήδε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ έξγνπ, ηεο ζηγφκελεο βιάζηεζεο 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 

βηνπνηθηινηεηα ησλ πεξηνρψλ επέκβαζεο ζε επίπεδα πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, 

ε) ηελ πεξηνρή ησλ θνπξηψλ, πιεζίνλ ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε δεκνηηθή θνηλφηεηα ηεο Μ. 

Παλαγηάο, πξνβιέπεηαη ζηε Μ.Π.Δ. αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ,  θαζψο θαη πεξηκεηξηθά ηεο νδνπνηίαο, ελψ κεηά ηε θάζε απνθαηάζηαζεο 

αλακέλεηαη ε επαλαθνξά ηνπ δάζνπο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε πνχ δελ εγθπκνλεί θηλδχλνπο 

πιεκκχξσλ απφ ηηο βξνρνπηψζεηο, ζη) ε πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζπκθέξνπζα 

γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, πξσηνγελψο θαη 

δεπηεξνγελψο, ζε πεξηνρή κε πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, αιιά θαη ιφγσ ηεο απφδνζεο κεγάισλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζην Κξάηνο απφ ηε θνξνιφγεζε ηεο δηθαηνχρνπ εηαηξίαο θαη θπξίσο ιφγσ ηεο 

ελίζρπζεο ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ζην ηζνδχγην ζπλαιιαγψλ ηεο Υψξαο. Δλφςεη 

φισλ απηψλ ε Δπηηξνπή ζηαζκίδνληαο ηε βιάβε πνπ πξφθεηηαη λα επέιζεη ζην δαζηθφ 

νηθνζχζηεκα, ε νπνία, πάλησο, γηα ην έηνο 2012 -2013 είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εχξνο 

ησλ εθηάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα απνςηισζνχλ, κε ηελ αλάγθε πινπνίεζήο ηνπ, ηδηαηηέξσο 

ζπκθέξνληνο γηα ηελ εζληθή θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν, θαηά ηα πξν-

θχπηνληα απφ ηε Μ.Π.Δ. ζρεδηάζζεθε θαη πινπνηείηαη εληαίσο σο πξνο ηα δηάθνξα ππνέξγα, κε 

απνηέιεζκα ε δηαθνπή επί κέξνπο εξγαζηψλ λα έρεη αληίθηππν ζηελ πξφνδν ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, 

θξίλεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο αλαζηνιήο ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ, δεδνκέλνπ θαη φηη νη 

πξνβαιιφκελνη ιφγνη αθπξψζεσο δελ παξίζηαληαη πξνδήισο βάζηκνη. 

10. Δπεηδή, θαηφπηλ ηνχησλ, ε θξηλφκελε αίηεζε πξέπεη λα απνξξηθζεί. 

 


