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      ΠΡΟΟΗΜΗΟ 

 

Όινη γλσξίδνπλ φηη ζηελ Β. Υαιθηδηθή ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

δηαδξακαηίδνληαη πξσηνθαλή ιππεξά γεγνλφηα, κε αθνξκή  ηελ επηβνιή απφ 

ηελ θπβέξλεζε ηεο θαηαζηξνθηθήο «επέλδπζεο εμφξπμεο θαη κεηαιινπξγίαο 

ρξπζνχ». Όιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα βηψλνληαο ηα γεγνλφηα, 

ζπκπαξαζηεθφκνπλ δηαθξηηηθά ζηνπο αγσληδφκελνπο θαηνίθνπο, ζεβφκελνο θαη 

ηεξψληαο πάλσ απφ φια ηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο καο. Σν πιήζνο ησλ 

ελεξγεηψλ κνπ δελ ην δεκνζίεπζα, δηφηη ζθνπφο κνπ δελ ήηαλ «φπσο αλ θαλψ 

ηνηο αλζξψπνηο». Οη ζέζεηο εκνχ ηνπ ηδίνπ θαη ηεο Αδειθφηεηνο ηνπ 

Ζζπραζηεξίνπ γηα ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο κεηαιιεπηηθήο εηαηξείαο «Διιεληθφο 

Υξπζφο Α.Δ.» θαηαηέζεθαλ σο ν λφκνο νξίδεη απφ ην 2007 ζηνλ ηφηε Γήκν 

«Παλαγίαο», καδί κε ηηο απνθάζεηο φισλ ησλ θνξέσλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη πνιινί κπνξεί λα αγσλίδνληαη γηα ην ίδην ζέκα, αιιά ν 

ζθνπφο λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, απφ θνξέα ζε θνξέα. 

Πξνζσπηθά αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα πσ δεκνζίσο γηα κία αθφκα θνξά φηη 

πάληνηε ζαχκαδα –θαη ζαπκάδσ- ηνπο αγλνχο, ηίκηνπο, θηιφηηκνπο 



2 

 

κεηαιισξχρνπο·  πνιινί απφ ηα Μαληεκνρψξηα έξρνληαη θαη κνπ δηεγνχληαη φηη  

ηελ δεθαεηία ’60- ’70 ηχραηλε λα θηππά ε θακπάλα πέλζηκα δπν θνξέο ηελ ίδηα 

εκέξα θαη κεξηθέο θνξέο θηππνχζε κέξα παξά κέξα θαη πέζαηλαλ νη 

νηθνγελεηάξρεο κεηαιισξχρνη ζε ειηθία 27 θαη 30 εηψλ απφ ηελ 

πλεπκνλνθνλίαζε, ηελ γλσζηή σο «ραιίθσζε» (ε Β. Υαιθηδηθή είλαη ε πεξηνρή 

πνπ δηαρξνληθά έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ρήξεο θαη νξθαλά). Απηνχο ηνπο 

κεηαιισξχρνπο, πνπ ζε απφιπην αδηέμνδν θαη αλάγθε πξναηξνχλην λα 

θαηεβάζνπλ ην πξνζδφθηκν ηεο γήηλεο δσήο ηνπο, ζηα 27 θαη 30 έηε, γηα λα 

πεγαίλνπλ έλα κπνπθάιη γάια θη έλα θνκκάηη ςσκί ζηα παηδηά ηνπο, εγψ ηνπο 

ζεσξψ αγίνπο, ηνπο ζαπκάδσ δηφηη πάλσ απφ ηελ πγεία ηνπο θαη πάλσ απφ ηε 

δσή ηνπο, έβαιαλ ηελ αγάπε ηνπο γηα ηνλ πιεζίνλ, γηα ην παηδί ηνπο, ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεηο ηέηνηεο ςπρέο πνπ λα ζπζηάδνπλ ηε 

δσή ηνπο ζηελ γε γηα λα δήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Απηνχο ηνπο κεηαιισξχρνπο 

ηνπο ζαπκάδσ, ηνπο ηηκψ, ηνπο ζέβνκαη, ζέισ λα κηκεζψ ηελ απηνζπζία ηνπο, 

ηνπο κλεκνλεχσ θαη δελ ηνπο μερλψ πνηέ, φπσο ζαπκάδσ ηηο ρήξεο γπλαίθεο 

ηνπο θαη ηα νξθαλά παηδηά ηνπο. Απηψλ ησλ ηίκησλ κεηαιισξχρσλ ην 

πξνζδφθηκν δσήο ην θαηέβαζαλ ζηα 27-30 έηε ε πνιηηηθή βνχιεζε θαη ηα 

επλνκνχκελα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα· ηε δσή ηνπο νη κεηαιισξχρνη ηελ ζπζίαδαλ 

φρη γηαηί απηφ ήηαλ πξντφλ ειεχζεξεο επηινγήο, αιιά δηφηη νη δχν ππαίηηνη 

δηαρξνληθά ηνχο ελέβαδαλ ζην αδηέμνδν: ή ζηα κεηαιιεία εζχ γηα κηα δσή κέρξη 

ηα 27 ή ζα πεζάλεη ε νηθνγέλεηά ζνπ απφ ηελ πείλα. Καη ζήκεξα ε ίδηα πνιηηηθή 

βνχιεζε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη·  γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θνηηά λα 

εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλα εξγνιαβηθά-εθδνηηθά επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα κε 

θάζε παξάλνκν ηξφπν. Οη θάηνηθνη ζηελ πεξηνρή απφ ηελ επνρή ηνπ Φηιίππνπ 

Β΄ δελ έρνπλ δεη θαλέλα νπζηαζηηθφ πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο αλάπηπμεο, θαη 

ζήκεξα ηνπο δηαηεξνχλ ζην ίδην αδηέμνδν: απφ ηε κηα ηνπο έζεζαλ ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη απφ ηελ άιιε καδί κε ηελ εηαηξεία ηνχο επέβαιαλ 

ηελ «κεδεληθή ιχζε», δει. ηίπνηα θαη κε θαλέλα ζρέδην πξννπηηθήο ελαιιαθηηθήο 

αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο. Καηαλννχκε φινπο απηνχο ηνπο 

θαηνίθνπο πνπ βηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ είλαη άλεξγνη, πνπ έρνπλ 

δάλεηα, έρνπλ  ππνζεθεχζεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία θαη εμ αλάγθεο σο 
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έζραηε ιχζε δπζηπρψο αλαγθάδνληαη λα επηιέγνπλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ ηφπν 

ηνπο, ηα δάζε, ηα λεξά ηνπο, ηνλ αέξα ηνπο, λα δηαξξήμνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Αλαγλσξίδνπκε φηη νχηε έλαο δελ ζα επέιεγε λα 

θαηαζηξέθεη ηνλ ηφπν ηνπ αλ ην πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν είρε δεκηνπξγήζεη κία 

ππνδνκή γηα κηα αμηνβίσηε επηινγή εξγαζίαο.  

 

Όπσο είλαη γλσζηφ, νη θάηνηθνη ηεο Β. Υαιθηδηθήο νπδέπνηε επί αηψλεο 

δεκηνχξγεζαλ θάπνην πξφβιεκα ζηελ κεηαιιεία, παξ’φηη θαη ην αλζξψπηλν θαη 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, δηφηη απηή ε κεηαιιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ζπληεξεηηθή. Δίλαη γεγνλφο φηη νη αγσληδφκελνη ζηελ 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεςία, θπξίσο ζηελ Μ.Παλαγία, είλαη είηε πξψελ 

κεηαιισξχρνη είηε ζπγγελείο κεηαιισξχρσλ. Όια άιιαμαλ φκσο φηαλ ν Υξήζηνο 

Πάρηαο σο πθππνπξγφο νηθνλνκηθψλ (θαη λπλ δήκαξρνο «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ»), 

κεηαβίβαζε θάησ απφ αδηαθαλείο κε λφκηκεο δηαδηθαζίεο φιε ηελ νξπθηή 

κεηαιιεπηηθή πεξηνπζία ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ζηνλ θ. Γ. Κνχηξα, Γ/ληε 

ηεο εηαηξείαο «ΑΚΣΧΡ», ζπκθεξφλησλ Μπφκπνια (ζηελ ηφηε λεν-ηδξπζείζα 

εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.») . 

 

Οη θάηνηθνη έθηνηε κέρξη ζήκεξα αληηδξνχλ, αληηζηέθνληαη θαη αγσλίδνληαη 

γηα ηξεηο ιφγνπο: α) γηα ην ηεξάζηην νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν κεηαβίβαζεο ησλ 

κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, γηα ην νπνίν «αθξνζηγψο» έρεη απνθαλζεί ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, θαη ήδε απηή ηελ ζηηγκή 

δηεξεπλάηαη απφ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, β) Γηα ην θαηαζηξνθηθφ 

«Δπελδπηηθφ ρέδην» ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ήδε επηθέξεη κε αλαζηξέςηκεο 

βιάβεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζην αλζξψπηλν, αθνχ έρεη δηαξξήμεη ζε 

πξσηνθαλή βαζκφ ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη ζπλνρή, γ) γηα ηελ κε λνκηκφηεηα 

ηεο επέλδπζεο θαη ηηο έθλνκεο ελέξγεηεο θξάηνπο θαη εηαηξείαο. 

Γη’απηή ηελ αληίδξαζή ηνπο, ε θπβέξλεζε πξνέβε θαη’αξρήλ ζε άγξηα 

θαηαζηνιή κε δηκνηξίεο ΜΑΣ, κε ξίςε ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ρεκηθψλ, κε 

πξνζαγσγέο θαη θαηαπάηεζε ησλ ζηνηρεησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

Δίλαη άμην πξνζνρήο φηη δπν θνξέο παξελέβε κε ΓΖΛΧΖ ηεο ε Γηεζλήο 
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Ακλεζηία. Οη θάηνηθνη φκσο κε απαξάκηιιε αγσληζηηθφηεηα, αλππνρψξεην 

ζζέλνο, παξ’φηη ηα ΜΜΔ επηκειψο θαη ζθαλδαισδψο απέθξππηαλ ηα φζα 

ζπλέβαηλαλ ζηελ Β. Υαιθηδηθή, θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην κεγαιχηεξν 

πεξηβαιινληηθφ θίλεκα φισλ ησλ επνρψλ ζηελ Διιάδα, ην νπνίν πιένλ ζηγά-

ζηγά εμαπιψλεηαη παγθνζκίσο. Γηνξγάλσζαλ ηελ κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή 

ζπλαπιία πνπ έρεη γίλεη πνηέ ζηελ Διιάδα κε 35.000-40.000 θφζκν. 

Γηνξγάλσζαλ ηηο κεγαιχηεξεο πεξηβαιινληηθέο δηαδειψζεηο πνπ έγηλαλ πνηέ 

ζηελ Διιάδα, κε δεθάδεο ρηιηάδεο ζπκκεηερφλησλ. Πιήζνο θνξέσλ ηνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο άξρηζαλ λα παίξλνπλ αξλεηηθέο απνθάζεηο.  

Γπζηπρψο, απηνχο ηνπο ηίκηνπο νηθνγελεηάξρεο, ηα θηιφηηκα παηδηά, ηνπο 

ελεξγνχο πνιίηεο πνπ αληδηνηειψο αγσλίδνληαη α) γηα λα κελ θαηαζηξαθεί ν 

ηφπνο ηνπο, β) γηαηί δελ ζέινπλ λα επηθξαηεί ε αλνκία ζηελ πεξηνρή ηνπο, θαη γ) 

γηαηί δελ ζέινπλ λα ζπγθαηαιεγνχλ ζε απηνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα «καδί ηα 

θάγακε», ε πνιηηηθή βνχιεζε πνπ εμππεξεηεί  ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ε 

ειιεληθή αζηπλνκία πνπ έρεη νηθνλνκηθφ ρνξεγφ ηεο απηά ηα ζπγθεθξηκέλα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» 

θαη ε «ηπθιή» ειιεληθή Γηθαηνζχλε (κεξηθνί εθ ησλ Λεηηνπξγψλ ηεο), 

πξνζπαζνχλ λα ελνρνπνηήζνπλ ηνπο ηίκηνπο θαη ζχλλνκνπο απηνχο πνιίηεο. 

Ζ θπβέξλεζε βιέπνληαο ην θίλεκα ζπλερψο λα δηεπξχλεηαη ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δνζεί έλα κήλπκα ζε φινπο  ηνπο αγσληδφκελνπο θαηνίθνπο γηα 

ην πψο ζα αληηκεησπίδνληαη ζην εμήο θαη ην πψο ζα θαηαζηέιινληαη φζνη 

δηακαξηχξνληαη γηα ηηο παξαλνκίεο ηεο κεηαιιεπηηθήο εηαηξείαο, θαη κπξνζηά 

ζηνλ θίλδπλν λα κελ κπνξέζεη «ν επελδπηήο» (ηνπ νπνίνπ ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα εμππεξεηνχλ) λα εθαξκφζεη ηελ θαηαζηξνθηθή θαη παξάλνκε 

επέλδπζή ηνπ, έζεζαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην «εηαηξηθφ δφγκα» γηα 

ζπληξηβή ησλ θαηνίθσλ πνπ αληηδξνχλ κέζα απφ δηψμεηο, αθφκα θαη ζε βαζκφ 

θαθνπξγήκαηνο, γηα ζχζηαζε θαη ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. Αζθνχλ 

δηψμεηο αθφκα θαη ζε παππνχδεο θαη ζε γηαγηάδεο γηα άζθεζε παξάλνκεο βίαο 

έλαληη ησλ δηκνηξηψλ ησλ ΜΑΣ!!  Οη θάηνηθνη -πάλσ απφ 240- έρνπλ θιεζεί 

πνιινί εμ’απηψλ λα δψζνπλ εμεγήζεηο γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ηνπ αληηηξνκνθξαηηθνχ λφκνπ. Καηεγνξνχληαη 
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γηα ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, γηα δηαηάξαμε θνηλήο εηξήλεο, γηα 

δηαθεθξηκέλε θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο, γηα θαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα θαη θαηνρή 

φπισλ θ.ι.π. 

Κάησ απφ απηέο ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, θάησ απφ ην γεγνλφο φηη 

θάπνηνη θπιαθίδνληαη, θάπνηνη πνπ δελ έρνπλ ηα πξνο ην δελ πσινχλ ηα 

ελαπνκείλαληα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία γηα λα πιεξψλνπλ ηα δηθαζηηθά έμνδα, 

θάπνηνη θηλδπλεχνπλ λα κπνπλ θπιαθή, λα δηαιπζεί ε νηθνγέλεηά ηνπο, λα ράζνπλ 

ηελ ειεπζεξία ηνπο, λα… λα… λα… Γελ κπνξνχζα ινηπφλ λα παξακέλσ 

απαζήο, δεδνκέλνπ φηη πνιινί εμ απηψλ πνπ θαηεγνξνχληαη, πξνζηξέρνπλ  πξνο 

εκέλα θαη δεηνχλ ηελ φπνηα βνήζεηα κπνξψ λα ηνπο πξνζθέξσ. Ζ παξνχζα 

δεκνζηεχεηαη θαζαξά θαη κφλν ζε απηφ ην πιαίζην ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο κνπ πνπ ηελ αμηψλεη θαη απαηηεί ν πληαγκαηηθφο λνκνζέηεο κε ην 

άξζξν 25 παξ.4 ηνπ πληάγκαηνο. ε έλα «επηθνηλσληαθφ παηρλίδη» 

παξνπζηάδνληαη νη θάηνηθνη σο παξάλνκνη πνπ πξέπεη λα παηαρζνχλ, θη έηζη λα 

επηθξαηήζεη δήζελ ε λνκηκφηεηα. Γελ δίζηαζαλ λνζεξνί εγθέθαινη λα εθεχξνπλ 

γηα ηελ εμφλησζή ηνπο αθφκα θαη ηε ζεσξία ησλ δχν άθξσλ!!! 

 

Με ηελ παξνχζα ζα απνδείμσ φηη ε λνκηκφηεηα είλαη απνιχησο κε ην 

κέξνο ησλ θαηνίθσλ, θαη παξάλνκνη είλαη ε θπβέξλεζε, ε αζηπλνκία θαη ε 

ειιεληθή δηθαηνζχλε, θαη φια φζα θάλνπλ εηο βάξνο ησλ θαηνίθσλ ηα θάλνπλ 

κφλν θαη κφλν γηα λα ζπγθαιχςνπλ ηηο παξαλνκίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ εμππεξεηνχλ. 

       ---------------------------- 

 

Ζ επέλδπζε είλαη παξάλνκε θαη ε παξαλνκία ζπγθαιχπηεηαη ππφ  

πάλησλ, κεδέ εμαηξνπκέλεο θαη ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

ειιεληθήο αζηπλνκίαο 

 

Όια φζα έρνπλ ζπκβεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηελ Υαιθηδηθή, αθνξνχλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ «Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ» ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.». 

Όινο ν ζφξπβνο γίλεηαη γηα ηελ «επέλδπζε», φιε ε άγξηα θαηαζηνιή ελάληηα 
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ζηνπο αληηδξψληεο γίλεηαη γηα λα πινπνηεζεί αλεκπφδηζηα ην Δπελδπηηθφ ρέδην. 

Δθείλν φκσο πνπ νη πνιινί αγλννχλ, είλαη φηη κέρξη ζήκεξα ε Γηνίθεζε αξλείηαη 

λα εγθξίλεη ην Δπελδπηηθφ ρέδην Αλάπηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, πνπ 

είλαη βαζηθή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε θαη πξνυπφζεζε. ε έλα απίζηεπην ξεζηηάι 

ςεχδνπο, ππνθξηζίαο, εμαπάηεζεο, άπαληεο ζπγθαιχπηνπλ ηελ θαηαπάηεζε ηνπ 

λφκνπ θαη αθήλνπλ ηελ εηαηξεία λα πινπνηήζεη παξάλνκα ην θαηαζηξνθηθφ θαη 

παξάλνκν κε εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδηφ ηεο, δηψθνληαο φινπο ηνπο ηίκηνπο 

θαηνίθνπο πνπ αληηζηέθνληαη ζε απηή ηελ απίζηεπηε απάηε θαη παξαλνκία. 

Γπζηπρψο, ζε απηή ηελ ζπγθάιπςε ζπκκεηέρνπλ θαη ε ειιεληθή δηθαηνζχλε πνπ 

γλσξίδεη ηελ αιήζεηα, ηελ ηεξάζηηα παξαλνκία, θαη δπζηπρψο ηελ ζπγθαιχπηεη 

δηαζηξέθνληαο ζπλεηδεηά  ηελ αιήζεηα. Σν ίδην θαη ε ειιεληθή αζηπλνκία. Όια 

απηά ζα ηα απνδείμσ θάησζη κε ηελ παξάζεζε φισλ ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

---------------------------- 

 

 

Τπνρξέσζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηεο «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» 

γηα ην Δπελδπηηθφ ρέδην Αλάπηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο 

 

ηηο 12-12-2003 κε ηελ 22.138/2003 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ηεο 

πκβνιαηνγξάθνπ θαο Γαβξηήιε-Αλαγλσζηαιάθε, ν ηφηε πθππνπξγφο 

νηθνλνκηθψλ θ. Πάρηαο ππέγξαςε ηελ χκβαζε κεηαβίβαζεο  ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο ζηελ εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.». Ζ κεηαβίβαζε έγηλε κε ηελ 

ΚΤΑ 83711/ ΓΗΟΔ 624/ 12-12-2003. Απηή ε ζχκβαζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ κε 

ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» θπξψζεθε ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζηηο 8 

Ηαλνπαξίνπ 2004 δηά ηνπ Άξζξ. 52 ηνπ Ν.3220/2004. ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2004 ν 

Νφκνο 3220/2004 δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ αξ.θ. 15/18-1-2004 θαη ηέζεθε πιένλ ν 

λφκνο ζε ηζρχ (1)1. 

                                                 
1
 Η αρίθμηζη ποσ ενσπάρτει ενηός ηοσ κειμένοσ, αθορά ηα επιζσναπηόμενα αποδεικηικά αναθερόμενα 

έγγραθα ποσ καηαηίθενηαι με ηην παρούζα ζηοσς  7 πρώηοσς  εκ ηοσ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. 
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Με απηή ηελ ζχκβαζε πνπ θπξψζεθε κε λφκν, νξίζζεθαλ κε λφκν πιένλ 

ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

ην άξζξν 3 ηεο θεξσζείζαο ζπκβάζεσο κε ηίηιν: «Τπνρξεψζεηο 

Αγνξάζηξηαο θαη ειιεληθνχ δεκνζίνπ», ηέζεθαλ νη φξνη ηνπ Νφκνπ πιένλ πνπ 

πξέπεη λα  ηεξήζνπλ νη δχν αληηζπκβαιιφκελνη, ηνπο νπνίνπο παξαζέησ 

απηνχζηα θάησζη: 

 

Με ην 3.1 νξίδεηαη φηη: «(παξάιιεια κε ηελ εθπφλεζε) θαη έσο ηελ 

θαηάζεζε ηνπ πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε φιεο ηηο ηερληθέο 

κειέηεο θαη ηελ έγθξηζή ηνπ, νη κφλεο εξγαζίεο πνπ δηθαηνχηαη θαη 

ππνρξενχηαη ε θαζήο λα δηελεξγήζεη, είλαη α) λα εθηειεί ην ζχλνιν ησλ 

απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ ππνγείσλ έξγσλ, ιηκλψλ, ηεικάησλ…», 

δει. ηελ δηεπζέηεζε ησλ φμηλσλ απνξξνψλ. 

β) λα θάλεη έλαξμε  φισλ ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ ζε 

επηκέξνπο κεηαιιεία ή ηκήκαηά ηνπο, γηα ηα νπνία δελ έρνπλ αθπξσζεί ή κε 

δηθαζηηθή απφθαζε αλαζηαιεί νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη νη ζρεηηθέο 

εγθξίζεηο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 3 κήλεο, ε έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

γ) δηθαηνχηαη λα δηελεξγεί ρσξίο λέεο άδεηεο γεσηερληθέο, θαη κεηαιιεπηηθέο 

έξεπλεο εληφο ησλ νξίσλ ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ παξαρσξήζεσλ θαη κηζζψζεσλ 

κεηαιιείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ 

Κ.Μ.Λ.Δ. 

 

ην άξζξν 3.2 νξίδεηαη φηη: «ε θαζήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εθπνλήζεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην ην αξγφηεξν εληφο είθνζη 

ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ πνπ θπξψλεη ηελ παξνχζα 

ζχκβαζε (δεκνζηεχζεθε 28-1-2004) γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή-ιεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ κεηαιινπξγίαο 

ρξπζνχ, ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε 
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λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ. 

 

Με ην 3.3 νξίδεηαη φηη: «Σν Διιεληθό Γεκόζην αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 

λα εμεηάζεη ην ππνβιεζέλ θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν 

επελδπηηθό ζρέδην εληόο πξνζεζκίαο δύν (2) κελώλ θαη λα εθδώζεη όιεο ηηο 

απαηηνύκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο ην αξγόηεξν εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

κελώλ». 

Με ην 3.4 νξίδεηαη φηη: «Σν επελδπηηθφ ζρέδην, φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο, ζεσξείηαη παξάξηεκα ηεο παξνχζαο θαη αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο θαη ζα δεζκεχεη ηα κέξε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο έγθξηζεο θαη ηεο 

ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2601/1998, φπσο ζα ηζρχεη». 

Με ην 3.5 νξίδεηαη φηη: «Η Αγνξάζηξηα (ελ ζπλερεία κεηά ηελ έγθξηζε) 

ππνρξενύηαη (θαη δηθαηνχηαη) λα πξαγκαηνπνηήζεη ην εγθξηζέλ επελδπηηθό 

ζρέδην». 

 

Με ην Άξζξ. 4 νξίδεηαη φηη: «Η κε εθπιήξσζε από νπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιόκελν κέξνο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνύζα 

ζύκβαζε, ζπληζηά ιόγν θαηαγγειίαο απηήο….». 

 

Πξνθεηκέλνπ λα  πινπνηεζεί κηα ηεξάζηηα επέλδπζε  ζην απαξάκηιιν 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηήο πξν ηνπ Άζσ πεξηνρήο, πνπ πξνζηαηεχεηαη σο κλεκείν 

παγθνζκίνπ θιεξνλνκηάο απφ ηελ Οπλέζθν, θαη ζε κηα πεξηνρή ηδηαηηέξνπ 

θάιινπο κε 95% δαζνθάιπςε κε ππεξαησλφβηα δέλδξα πνπ είλαη κλεκεία ηεο 

θχζεο, θαη πνπ είλαη ν κνλαδηθφο πδξνηακηεπηήξαο ηεο Β. Υαιθηδηθήο (Κάθθαβνο- 

ηξαηνληθφλ φξνο), ν εζληθφο λνκνζέηεο επηκέξηζε θαη φξηζε δηά λφκνπ ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Ζ θχξηα θαη 

βαζηθή ζπκβαηηθή ηεο ππνρξέσζε  νξίζζεθε ζην  Άξζξν 3 παξ. 3.2, ε νπνία 

νξίδεη φηη: «Ζ αγνξάζηξηα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη πιήξεο θαη 

άξηην επελδπηηθφ ζρέδην ην αξγφηεξν εληφο εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ πνπ θπξψλεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε γηα ηελ αλάπηπμε 
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ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή-ιεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ 

κεηαιινπξγίαο ρξπζνχ, ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ». 

 

Χο αξρηθή βαζηθή θαη θχξηα ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο, ν εζληθφο λνκνζέηεο 

φξηζε «λα εθπνλήζεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην… γηα ηελ αλάπηπμε 

(ζπλνιηθά) ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο (θαη φρη επηκέξνπο ζπγθεθξηκέλσλ 

κφλν κεηαιιείσλ, φπσο ησλ θνπξηψλ, Οιπκπηάδνο, Μαληέκ Λάθνπ, πνπ είρε 

ζηελ εθκεηάιιεπζή ηεο θαη ε πξνεγνχκελε εηαηξεία TVX). Γη’απηφ ην ιφγν θαη δηά 

ηεο παξ.3.1, γ, ηεο έδσζε ην δηθαίσκα απφ ηελ πξψηε κέξα ρσξίο άδεηεο λα 

αξρίζεη λα δηελεξγεί γεσηερληθέο θαη κεηαιιεπηηθέο έξεπλεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

παξαρσξεζείζαο κεηαιιεπηηθήο πεξηνρήο, ψζηε εληφο δχν εηψλ λα έρεη 

πξνζδηνξίζεη πνηεο πεξηνρέο θηινμελνχλ ζεκαληηθά θνηηάζκαηα, ηα νπνία 

ζρεδηάδεη λα εμνξχμεη. 

 

O εζληθφο λνκνζέηεο φπσο είλαη θπζηθφ, φξηζε φηη εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ 

φξηζε ησλ 24 κελψλ ην αξγφηεξν, ζέιεη λα γλσξίδεη πιήξσο θαη απνιχησο, πψο 

ε εηαηξεία ζθνπεχεη ζπλνιηθά θαη εληαία  λα πξνβεί ζηελ αλάπηπμε ησλ 

κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο -θαη ην ηνλίδσ θαη επαλαιακβάλσ φρη κφλν ηα επί 

κέξνπο κεηαιιεία ησλ θνπξηψλ, Οιπκπηάδνο, ηξαηνλίθεο, αιιά ήζειε πιήξεο 

επελδπηηθφ ζρέδην- δει. πφζα αθξηβψο κεηαιιεία ζα αλαπηχμεη, ζε πνηεο 

αθξηβψο ηνπνζεζίεο, ζε ηη βαζκφ, πνηεο κεζφδνπο ζα αθνινπζήζεη, φιεο ηηο 

ηερληθέο κειέηεο, ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θ.ι.π. 

Απηή ηελ εθπφλεζε πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην 

ζχλνιν ηεο αλάπηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ην απαηηεί, ψζηε λα δίλεηαη 

θαη ζηε δηνίθεζε θαη αδεηνδνηνχζα αξρή θαη ζηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ γλσκνδνηνχλ, ε δπλαηφηεηα νξζήο θαη 

αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο, πνπ ζα απνξξέεη απφ ην ζχλνιν αλάπηπμεο ησλ 

κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαη ηέινο θαη ζην Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην λα δίλεηαη ε 
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δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθήο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο κεηαμχ ηεο επαπεηινχκελεο 

βιάβεο θαη ηνπ πηζαλνχ πξνζδνθψκελνπ δεκνζίνπ νθέινπο. 

Σν δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη απνζπαζκαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην 

αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαη δελ επηηξέπεη αληηθεηκεληθά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηελ νξζή αμηνιφγεζε, ηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο επέλδπζεο πνπ ζα γίλεη ζπλνιηθά ζην πεξηβάιινλ ηεο Β. 

Υαιθηδηθήο, θαη ζπλεπψο θαζηζηνχλ αλέθηθην ελ ζπλερεία θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θαηάιιεισλ φξσλ πξνζηαζίαο, αιιά θαη δελ επηηξέπνπλ αληηθεηκεληθά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ησλ επηβεβιεκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 3.2 ηεο πκβάζεσο πνπ θπξσζεθε κε ηνλ  

Ν.3220/2004, ην πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην ε εηαηξεία ππνρξενχην λα 

ην εθπνλήζεη θαη θαηαζέζεη ην αξγφηεξν εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ πνπ θπξψλεη ηελ χκβαζε. Ο Νφκνο δελ αθήλεη 

ειαζηηθά πεξηζψξηα ψζηε ε εηαηξεία λα θαηαζέζεη φπνηε ζέιεη, φπσο ζέιεη, ην 

επελδπηηθφ ηεο ζρέδην. Θέηεη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηα δχν έηε, θαη δελ 

πξνβιέπεη πεξηζψξην γηα παξάηαζε, ηξνπνπνίεζε θ.ι.π. απηήο ηεο πξνζεζκίαο. 

Ζ χκβαζε θπξψζεθε απφ ην εζληθφ θνηλνβνχιην ζηηο 8-1-2004 θαη 

δεκνζηεχζεθε κε ην ππ’αξηζ. 15 ΦΔΚ ζηηο  28-1-2004.  

Ζ πκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο επέβαιε ην αξγφηεξν έσο ηηο 28-1-

2006 λα θαηαζέζεη ην πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην, ζπλνδεπφκελν απφ 

φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ. Ζ 

εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» κία εκέξα πξηλ ιήμεη ε θαηαιεθηηθή 

πξνζεζκία, θαηέζεζε ζην Τπ. Αλάπηπμεο-Γελ. Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ Γ/λζε 

Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, έλα επελδπηηθφ ζρέδην 

πνπ έθεξε εθ ηεο εηαηξείαο Α.Π. 437/27.1.06 θαη έιαβε Α.Π. εηζεξρνκέλνπ εθ ηνπ 

ΤΠ.ΑΝ 416/27.01.06. Σν επελδπηηθφ απηφ ζρέδην πνπ θαηαηέζεθε, δελ πιεξνχζε 

ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, δελ ήηαλ πιήξεο, δελ ήηαλ άξηην, δελ ζπλνδεπφηαλ 

απφ ηηο κειέηεο, δελ ππήξραλ κειέηεο ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ βησζηκφηεηαο 
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ηεο επέλδπζεο, δελ θαζίζηαλην ζαθείο νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη ν ηξφπνο ηθαλνπνίεζήο ηνπο, θ.ι.π. 

(Δδψ ζέισ λα θάλσ κηα παξέλζεζε θαη λα επηζεκάλσ φηη ην δηάζηεκα 

απηφ απφ 28-1-2004 έσο θαη ηηο 28-1-2007 πνπ ν επελδπηήο «εξγνιάβνο» 

έπξεπε λα θάλεη ηηο γεσηερληθέο έξεπλέο ηνπ, λα εθπνλήζεη πιήξεο θαη άξηην 

επελδπηηθφ ζρέδην ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο ηερληθέο κειέηεο θαη λα έρεη ιάβεη 

έγθξηζε ην επελδπηηθφ ζρέδην, απηφο πινπνηνχζε ην «επελδπηηθφ ζρέδην» πνπ 

καδί κε ηνλ ηφηε πθππνπξγφ νηθνλνκηθψλ είρε νξγαλψζεη θαη κεζνδεχζεη, άξρηζε 

λα κεηαβηβάδεη ην 95% ησλ κεηνρψλ απηνχ πνπ είρε ιάβεη ζε άιινλ επελδπηή, ν 

νπνίνο εθείλν ην δηάζηεκα θαηεγνξείην (θαη έγξαθε ν δηεζλήο ηχπνο) γηα μέπιπκα 

καχξνπ ρξήκαηνο, ν γλσζηφο θαη ραξαθηεξηδφκελνο ηφηε απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία 

σο «δξάθνπιαο ηεο Σξαλζπιβαλίαο». Έηζη ν «εξγνιάβνο» επελδπηήο, δχν 

εβδνκάδεο κεηά ηελ θχξσζε ηεο ζχκβαζεο ζηε Βνπιή ζηηο 9-2-2004, κεηαβίβαζε 

ην 30% ζηελ εηαηξεία (Δ.G.) European Goldfields έλαληη 18.000.000 επξψ θαη ηελ 

ίδηα εκέξα κεηαβίβαζε πάιη ην άιιν 21% ζηε ζπγαηξηθή ηεο Global Mineral 

Resources (GMR) έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 18.000.000 επξψ. Σν ειιεληθφ δεκφζην 

κε έρνληαο ιάβεη νχηε έλα επξψ γηα ην Γεκφζην Σακείν απφ ηε κεηαβίβαζε ηεο 

ακχζεηεο νξπθηήο κε αλαλεψζηκεο πεξηνπζίαο ηεο, αμίαο εθαηνληάδσλ 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ν «εξγνιάβνο» πνπ ζηελ νπζία έθαλε ηνλ κεζάδνληα γηα 

λα εηζπξάμεη απηφο θαη φρη ην ειιεληθφ δεκφζην ηηο ππεξαμίεο εθαηνληάδσλ 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, κέζα ζε δχν εβδνκάδεο κεηαβίβαζε ην 51% εηζπξάηηνληαο 

36.000.000 επξψ. ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2004 (δέθα κήλεο κεηά), ν εξγνιάβνο 

κεηαβηβάδεη ζηελ (Δ.G.) European Goldfields  ην 14% έλαληη 53.000.000 επξψ 

(ππνκλήνπκε φηη ην δηάζηεκα απηφ νχηε επελδπηηθφ ζρέδην ππάξρεη νχηε ηα 

κεηαιιεία είλαη αλνηθηά  λα παξάγνπλ· απιψο κεηαβηβάδεηαη ε δεκφζηα πξψελ 

πεξηνπζία ζε κηα απιψο θαιή θαη φρη θαλνληθή ηηκή). Καη ν άιινο επελδπηήο κε 

λνκίδεηε φηη θάζεηαη απηφ ην δηάζηεκα. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ «δξάθνπια», ε 

Global M.R. Μineral Resources ην πνζνζηφ 21% πνπ αγφξαζε ζηηο 9-2-2004 

έλαληη 18 εθ., ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2004 ηνπ ίδηνπ έηνπο ην κεηαβηβάδεη ζηελ 

κεηξηθή έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 77.000.000 επξψ. 
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ηηο 28-1-2007 έπξεπε ν «εξγνιάβνο επελδπηήο» λα έρεη θαηαζέζεη 

πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο κε φιεο ηηο κειέηεο θαη λα έρεη 

ιάβεη ηελ έγθξηζε. Αλη’ απηνχ ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 2007 ν «εξγνιάβνο» κε ηελ 

ΑΚΣΧΡ κεηαβηβάδεη ην ππφινηπν 30% έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 137.000.000 επξψ. 

Έρεη ζπλνιηθά «θαηά 95% εθαξκφζεη ην κεζνδεπκέλν επελδπηηθφ ζρέδηφ ηνπ» κε 

θιεηζηφ «ην καγαδί» ρσξίο επελδπηηθφ ζρέδην έρεη απνθνκίζεη ππεξαμίεο 

226.000.000 επξψ θαη θαηέρεη πιένλ ην 5%. Τπάξρεη ζπλέρεηα ζην έξγν. Χζηφζν 

ζηακαηψ εδψ, δηφηη απιά ήζεια λα δείμσ ηη έλλνηεο θαη ζθνηνχξεο είρε ν 

«επελδπηήο εξγνιάβνο» ην δηάζηεκα πνπ ν Κπξσηηθφο Νφκνο ηνλ ππνρξέσλε λα 

αζρνιεζεί κε ηελ εθπφλεζε πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Δuropean Goldfields κε ην απφ 9 Φεβξνπαξίνπ 

2004 Γειηίν Σχπνπ ηεο ζην Σνξφλην, Οληάξην, αλαθνηλψλεη φηη ν «εξγνιάβνο 

επελδπηήο» θ. Γεκήηξεο Κνχηξαο ζα επζχλεηαη γηα ηελ ζπλαλαζηξνθή κε ην 

ειιεληθφ δεκφζην, ηα ππνπξγεία θαη άιιεο αξρέο γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

απαξαίηεησλ αδεηψλ. 

 

Γηα λα επαλέιζνπκε φκσο ζηα πξνεγνχκελα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.3 

ηεο χκβαζεο, ην ειιεληθφ δεκφζην είρε αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάζεη ην 

ππνβιεζέλ επελδπηηθφ ρέδην εληφο δχν (2) κελψλ, θαη αλ κελ αληίθεηηαη ζηνπο 

φξνπο ηεο χκβαζεο λα ην απνξξίςεη, εάλ είλαη ζχκθσλν εληφο πξνζεζκίαο ην 

αξγφηεξν δέθα (10) κελψλ λα εθδψζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο 

ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ, ησλ Σερληθψλ Μειεηψλ φισλ ησλ έξγσλ, ψζηε 

λνκίκσο ελ ζπλερεία λα αθνινπζήζεη ε εληαία πινπνίεζή ηνπ, αθνχ 

νινθιεξσκέλν ηεζεί πξνεγνπκέλσο ζε δηαβνχιεπζε. 

 

Ζ Γελ. Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄ ηνπ ΤΠ.ΑΝ εληφο ησλ δχν κελψλ εμέηαζε ην ππνβιεζέλ 

επελδπηηθφ ζρέδην, δηαπίζησζε φηη αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, φηη δελ 

ήηαλ πιήξεο, φηη δελ ήηαλ άξηην, φηη δελ ζπλνδεπφηαλ απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο κειέηεο, δηαπίζησζε ειιείςεηο, φηη…φηη… φηη… Ζ νηθνλνκηθή 
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αλάιπζε ήηαλ ειιηπήο, θαζψο δελ είραλ ππνινγηζζεί νη δείθηεο βησζηκφηεηαο ηεο 

επέλδπζεο, θ.ι.π.  

Σν ΤΠ.ΑΝ σο φθεηιε απέζηεηιε πξνο ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» κέζα 

ζην δηάζηεκα δχν κελψλ φπσο πξνέβιεπε ν λφκνο, ηελ απφ 27-03-2006 κε 

Α.Π.: Π8-Α/Φ7.49.13/νηθ.6837/1477 (2) δηζέιηδε απιή ππεξεζηαθή επηζηνιή 

ηνπ, δηά ηεο νπνίαο απιά κε εχζρεκν ηξφπν ηνπο ελεκεξψλεη κε δηαθξηηηθφ 

ηξφπν φηη ην Δπελδπηηθφ ρέδην πνπ θαηέζεζαλ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηνλ 

Ν.3220/2004 άξζξ. 3, είλαη ειιηπέο, δελ είλαη άξηην, δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο κειέηεο. πλεπψο δελ εδχλαλην λα εγθξίλνπλ αλχπαξθηεο 

Σερληθέο Μειέηεο, αδπλαηνχζαλ λα εθδψζνπλ άδεηεο θαη δελ λνκηκνπνηνχλην λα 

εγθξίλνπλ ην Δπελδπηηθφ ρέδην πνπ αληίθεηην ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη 

ήηαλ κε ζχκθσλν κε ηνλ Κπξσηηθφ Νφκν 3220/2004.  

 

Σελ ελ ιφγσ επηζηνιή ππνγξάθεη ν Γεληθφο Γ/ληεο ………………. θαη 

έιαβε γλψζε ν Τθππνπξγφο, ε Γεληθή Γξακκαηέαο θαη ν Γελ. Γ/ληεο ηνπ 

ΤΠ.ΑΝ. Δπίζεο ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκ. Έξγσλ. Όινη απηνί έιαβαλ γλψζε φηη ε εηαηξεία 

θαηαπαηά θαη θαηαθξνλεί ην λφκν, δελ ηνλ ηεξεί θαη φηη σο λφκν έρεη ην ζέιεκά 

ηεο, θάλεη φ,ηη ζέιεη, φ,ηη ηεο αξέζεη. Γπζηπρψο, νπδείο εθ ησλ ιακβαλφλησλ 

γλψζε δελ ηήξεζε ηα άξζξα 37, 38  ηνπ Κ.Π.Γ. 

 

Σν ΤΠ.ΑΝ δηά ηνπ Γελ. Γ/ληνπ ………. εμεηάδνληαο ην Δπελδπηηθφ ρέδην 

Αλάπηπμεο δηαπίζησζε φηη αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, θαη  θαηαγξάθεη 

κέξνο κφλνλ ησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ κε ελλέα ραξαθηεξηζηηθά ζέκαηα ζε 

παξαγξάθνπο θαη επηθπιάζζεηαη γηα ηελ δηαηχπσζε θαη πεξαηηέξσ απφςεσλ θαη 

παξαηεξήζεσλ, πέξαλ δειαδή ησλ φζσλ θαηαγξάθνπλ φηη ιείπνπλ, ππάξρνπλ 

θαη άιια. Πξηλ πξνβεί ζηελ γλσζηνπνίεζε φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην είλαη ειιηπέο 

θαη ζην ηερληθφ ηνπ κέξνο θαη ζην νηθνλνκηθφ ηνπ, φηη δελ ζπλνδεχεηαη κε ηηο 

απαηηνχκελεο κειέηεο θ.ι.π., πξνβαίλεη κε κία απιή επηζηνιή ζε κία πξνζσπηθή 

βνχιεζε θαη γλσζηνπνίεζε (θαη ζε θακκία πεξίπησζε ζε λφκηκε έγθξηζε ηνπ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ), ιέεη φηη: «Καη’ αξρήλ ζπκθσλνχκε κε ηελ πινπνίεζή 



14 

 

ηνπ», δειαδή ιέεη κε απιά ιφγηα φηη ζέινπκε λα πινπνηεζεί ην επελδπηηθφ ζαο 

ζρέδην ΑΛΛΑ δελ δπλάκεζα λα ην εγθξίλνπκε. Δλ ζπλερεία γλσζηνπνηεί φηη ην 

Δπελδπηηθφ ρέδην αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο δηφηη δελ είλαη πιήξεο, 

δελ είλαη νινθιεξσκέλν, δελ είλαη άξηην, δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαηηνχκελεο 

κειέηεο θαη επηθπιάζζεηαη θαη γηα δηαηχπσζε θαη άιισλ ειιείςεσλ θαη απφςεσλ. 

Καησηέξσ ζα παξαζέζσ φια εθείλα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ε ελ ιφγσ 

ππεξεζία μεθάζαξα, εγγξάθσο ελεκέξσλε ηελ εηαηξεία φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην 

πνπ θαηέζεζε 26-1-2006 δελ έρεη ιάβεη έγθξηζε, δηφηη αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηνπ Κπξσηηθνχ Νφκνπ.  

 

ην  άξζξν 4 ηεο πκβάζεσο ηνπ Νφκνπ 3220/2004 ζαθψο νξίδεηαη φηη: 

«Η κε εθπιήξσζε από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο ησλ ππνρξεώζεσλ 

πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζπληζηά ιόγν θαηαγγειίαο απηήο. Η 

θαηαγγειία γίλεηαη κε θνηλνπνίεζε ζρεηηθνύ εγγξάθνπ θαη ζπλεπάγεηαη ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο θαη αλαζηξνθή ηεο κεηαβίβαζεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

ζύκβαζεο. ην πιαίζην απηό ε Αγνξάζηξηα ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη ην ζύλνιν 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1 ηεο ζύκβαζεο ζην ειιεληθό 

δεκόζην». 

 

Ο Κπξσηηθφο εζληθφο λφκνο 3220/2004 κε ην άξζξν 3, είλαη ζαθήο θαη δελ 

αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην, νχηε ζπγρχζεσο νχηε παξεξκελείαο, νχηε 

ειαζηηθφηεηαο. Ο Νφκνο δελ επηηξέπεη ζε θακκία απνιχησο πεξίπησζε ηελ 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απφ νπνηνλδήπνηε θαη αλ γίλεηαη ηξνπνπνίεζεο ησλ 

φξσλ ηεο χκβαζεο, δελ επηηξέπεη ζε ππαιιήινπο κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή ζε 

ππνπξγνχο κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο λα ηξνπνπνηνχλ φξνπο ζπκβάζεσο θαη 

Νφκνπ, ή ην ρεηξφηεξν δη’ απιψλ επηζηνιψλ αιιεινγξαθίαο λα δειψλεη αθφκα 

θαη φηη αξρηθά ζπκθσλεί κε ηελ πινπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ αληίθεηηαη 

θαηάθσξα ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Γελ. Γ/ληεο ηνπ ΤΠ.ΑΝ θαη Γελ.Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ, ελψ 

δηαπηζηψλεη φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην πνπ θαηαζέηεη παξαβηάδεη θαηάθσξα ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ Νφκνπ 3220/2004 θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νξίδεη 
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φηη πξέπεη λα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε κε ζρεηηθφ έγγξαθν, δηά ηνπ νπνίνπ ζα 

ζπλεπάγεηαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη αλαζηξνθή ηεο κεηαβίβαζεο, o …………….. 

θαηαθξνλεί ηνλ λφκν 3220/2004 θαη ηα νξηδφκελα ππφ ηνπ Αξζξ.3 θαη 4 θαη 

ζηέιλεη έλα έγγξαθφ ηνπ, ην απφ 27-3-2006 πνπ πξνθεηκέλνπ ππνηππσδψο, 

θαηλνκεληθψο λα θαιχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαηαγγέιιεη άηππα φηη ην επελδπηηθφ 

ζρέδην αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ είλαη πιήξεο, δελ είλαη άξηην, 

δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο κειέηεο θαη πιήζνο άιισλ ειιείςεσλ, 

θαη απφ ηελ άιιε ρσξίο ν λφκνο λα ηνπ δίλεη ηέηνην δηθαίσκα, γλσζηνπνηεί ζηελ 

εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» ηελ πξνζσπηθή ηνπ βνχιεζε πνπ είλαη 

αληίζεηε κε ηνλ Νφκν 3220/2004, φηη «θαη’ αξρήλ ζπκθσλνχκε κε ηελ πινπνίεζή 

ηνπ». Απηή είλαη πξνζσπηθή παξάλνκε απιή βνχιεζή ηνπ θαη φρη λφκηκε 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3220/2004 έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Πψο φκσο 

εθθέξεη έζησ θαη ηελ απιή βνχιεζή ηνπ ηελ αληίζεηε κε ηνλ εζληθφ λνκνζέηε θαη 

κε ηνλ Κπξσηηθφ Νφκν; Με πνην δηθαίσκα; Όηαλ δηαπηζηψλεη φηη ην επελδπηηθφ 

ζρέδην είλαη απνδεδεηγκέλα παξάλνκν, απνδεδεηγκέλα αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ Νφκνπ, πνηνο ηνλ λνκηκνπνηεί αθφκα θαη δηά κηαο απιήο 

επηζηνιήο λα εθθξάδεη απιά ηελ φπνηα ζεηηθή βνχιεζή ηνπ;  λα ζπκθσλεί κε ηελ 

πινπνίεζή ηνπ; Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα ζαο επηζεκάλσ φηη απηή ηελ ζεηηθή 

ηνπ γλψκε νκνινγεί φηη ηελ εθθέξεη φπσο αλαθέξεη «θαζψο θξίλεη φηη ε 

πινπνίεζή ηνπ απνηειεί ηδηαηηέξσο ζπκθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία». Απηά ηα γξάθεη ηελ ζηηγκή πνπ αθξηβψο θάησζη θαη ζηα άξζξα 6, 7, 

8, 9 ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπ ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή, ιέεη ζηελ εηαηξεία φηη δελ 

έρεη θαηαζέζεη φια εθείλα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα επηηξέςνπλ 

αληηθεηκεληθά ηελ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ!!! 

 

   Δίλαη πξνθαλήο ε πξφζεζε θαη ε πξάμε ηνπ Γ/ληνπ…………. Γελ ηνπο 

ελδηαθέξεη ε ηήξεζε ηνπ λφκνπ, ηνπο ελδηαθέξεη λα δψζνπλ ηελ επρέξεηα θαη 

άλεζε ζηελ εηαηξεία λα πξνβεί παξαλφκσο πιένλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ζχκβαζεο θαη ηνπ Ν.3220/2004, 

θαιππηφκελε φρη ζηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ, αιιά ζε κηα απιή 
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γλψκε θαηαγεγξακκέλε ζε επηζηνιή ελφο δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ (θαη φρη ζε 

ΑΠΟΦΑΖ ηεο Γηνίθεζεο), πνπ θαηαπαηψληαο ην λφκν θαη παξαλνκψληαο, ηνπο 

γλσζηνπνηεί φηη ν ίδηνο θαηαζέηεη ηε βνχιεζή ηνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξηλ απηφ εγθξηζεί θαη ελψ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηνπ Ν. 3220/2004. 

 

Ο ελ ιφγσ δηνηθεηηθφο ππάιιεινο θέξεη θαη πνηληθή θαη πεηζαξρηθή επζχλε 

ζηνλ νπνίν πξέπεη λα απνδνζνχλ, θαη θπζηθά πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ πνηα ήηαλ 

ηα θίλεηξά ηνπ θαη ηα νθέιε ηνπ γη’απηή ηελ παξάλνκε ελέξγεηά ηνπ, θαη ηη δεκία 

πξνθάιεζε ζην ειιεληθφ δεκφζην.  

 

Θέισ λα επηζεκάλσ (ρσξίο λα ην ζπλδέσ κε ην παξφλ ζέκα θαη ηα άηνκα 

πνπ αλαθέξσ), φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθά φζα είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηνο πξηλ 

ιίγεο εκέξεο απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (βι. εθεκ. ΔΘΝΟ ζηηο 

27-10-2013, ζει. 45) (3), κε επίνξθνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

φπνπ νη ηξαπεδηθέο ηνπο θαηαζέζεηο ηελ δεθαεηία 2002-2011 έθζαζαλ 

εθαηνκκχξηα επξψ, βξέζεθαλ λα είλαη θάηνρνη ζεκαληηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

(δηακεξίζκαηα, αγξνηεκάρηα) θαη ζχκθσλα κε ην πφξηζκα ησλ ειεγθηψλ 

θαηεγνξνχληαη φηη απέθηεζαλ ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία πνπ δελ θαιχπηνληαη 

απφ λφκηκα θαη εκθαλή εηζνδήκαηα. Οη ελ ιφγσ παξαπέκπνληαη γηα ην 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο «ραξαθηεξηζηηθψο αλαμηνπξεπνχο ή αλάμηαο γηα 

ππάιιειν δηαγσγήο» εληφο θαη εθηφο ηεο ππεξεζίαο.   

 

Απηήο ηεο παξάλνκεο ελέξγεηαο θαη ηεο θαηαπάηεζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηνπ λφκνπ, έιαβαλ ακέζσο απφιπηε γλψζε θαη 1) ν ηφηε 

Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 2) ν ηφηε Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκ. Έξγσλ, 3) θαη ν Τθππνπξγφο Αλάπηπμεο, 4) θαη ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ ΤΠ.ΑΝ, 5) θαη ν Γελ. Γ/ληεο ηνπ ΤΠ.ΑΝ θαη φινη απηνί φθεηιαλ: 

α) λα πξάμνπλ ην θαζήθνλ ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 

Άξζξ.3 θαη 4 ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ Νφκνπ 3220/2004,  
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β) αθνχ έιαβαλ γλψζε -θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο- ησλ 

παξάλνκσλ ελεξγεηψλ ηνπ θ. ……………….. δηά ηεο θνηλνπνηήζεσο ζε απηνχο 

ηεο απφ 27-3-06 πξνο ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» θαη έγλσζαλ ηηο παξάλνκεο 

ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο, φθεηιαλ αθνχ έιαβαλ γλψζε απηεπάγγειησλ αδηθεκάησλ 

ηνπ άξζξ. 36 ΚΠΓ, λα πξνβνχλ ζηελ ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 2 ηνπ ΚΠΓ θαη 

λα ηα αλαθνηλψζνπλ ρσξίο ρξνλνηξηβή ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα κε γξαπηή 

αλαθνίλσζή ηνπο, ε νπνία έπξεπε λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ είραλ θαη 

αθνξνχζαλ ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο, ηνπο δξάζηεο θαη ηηο απνδείμεηο. 

Γπζηπρψο ππήξμε απφιπηε ζπγθάιπςε θαη                                                                                                                         

απφιπηε πξνψζεζε ηεο αλνκίαο, θαη νη κφλνη πνπ δηακαξηχξνληαη φιν απηφ ην 

δηάζηεκα, είλαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο νη νπνίνη δελ ππνθχπηνπλ ζηελ αλνκία 

παξά ηελ πξσηνθαλή θαηαζηνιή κε ηηο δπλάκεηο ησλ ΜΑΣ.  

 

Γπζηπρψο, φπσο θαησηέξσ ζα θαηαζέζσ θαη ζα απνδείμσ, ρσξίο λα 

ππάξμεη έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ρσξίο απηφ κέρξη ζήκεξα λα έρεη 

θαηαηεζεί πιήξεο θαη άξηην, ε Γηνίθεζε παξάλνκα ζπλεξγαδφκελε κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, εθδίδεη παξαλφκσο άδεηεο γηα πινπνίεζή 

ηνπ, δηαδίδνληαο ηαπηφρξνλα πξνο ηα έμσ φηη έρεη θαλνληθά εγθξηζεί ην 

επελδπηηθφ ζρέδην, ζηελ ίδηα φκσο ηελ εηαηξεία ζπλερψο ηεο ππνκλήεη φηη δελ 

έρεη πξνβεί ζηελ βαζηθή ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηεο θαη δελ έρεη ιάβεη έγθξηζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ. 

 

Μέρξη ζήκεξα πνπ θαηαηίζεηαη ε παξνχζα, δελ έρεη θαηαηεζεί ην 

ζχκθσλν κε ηνλ Ν. 3220/2004 θαη άξζξν 3 παξ.2 Δπελδπηηθφ ρέδην, θαη 

θπζηθά δελ ππάξρεη έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ θαη αλ ζα είρε ππάξμεη 

νπνηαδήπνηε έγθξηζε, ζα ήηαλ παξάλνκε απηή ε έγθξηζε. 

 

 

 

          -------------------------- 
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Βαζηθή  πξνυπφζεζε  έλαξμεο  πινπνίεζεο  ηνπ  επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  

 είλαη ε έγθξηζή ηνπ, εθφζνλ είλαη ζχκθσλν κε ηνλ λ. 3220/2004 άξζξ. 3 

παξ.2. Δάλ δελ έρεη εγθξηζεί, είλαη παξάλνκε ε έλαξμε πινπνίεζεο κε 

εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Ο Νφκνο 3220/2004 παξ.5 ηνπ άξζξ. 3, νξίδεη ζαθέζηαηα φηη αθνχ ε 

εηαηξεία θαηαζέζεη ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην ζχκθσλν κε ην άξζξ. 3 παξ.2 θαη ην 

ειιεληθφ δεκφζην ζχκθσλα κε ην άξζξ. 3 παξ. 3 ην εγθξίλεη θαη εθδψζεη φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο άδεηεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη, ηφηε βάζεη 

ηνπ άξζξ. 3 παξ.4, ην επελδπηηθφ ζρέδην ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο 

ηνπ Ν.3220/2004 θαη ζα δεζκεχεη ηα κέξε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

έγθξηζεο θαη ηεο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2601/1998, φπσο ζα 

ηζρχεη, θαη αθνχ ην επελδπηηθφ ζρέδην εγθξηζεί θαη πξνζαξηεζεί σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Ν.3220/2004 ΣΟΣΔ ΜΟΝΟΝ  βάζεη ηνπ άξζξ. 3 

παξ.5 ηνπ Ν.3220/2004 νξίδεηαη φηη: «Ζ εηαηξεία λνκηκνπνηείηαη θαη ππνρξενχηαη 

πιένλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ΣΟ ΔΓΚΡΗΘΔΝ επελδπηηθφ ζρέδην….». Έπξεπε 

ινηπφλ κέρξη ηηο 26-1-2006 λα θαηαηεζεί πιήξεο θαη άξηην ην επελδπηηθφ ζρέδην, 

κε φιεο ηηο ηερληθέο κειέηεο θαη κέρξη ηηο 26-1-2007 έπξεπε λα έρεη εγθξηζεί, λα 

έρνπλ εθδνζεί νη άδεηεο θαη εγθξίζεηο θαη κε ηελ έγθξηζε λα ζεσξείηαη πιένλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Ν.3220/2004 θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηεξεζεί ν Νφκνο 

3220/2004. 

 

Παξ’φηη ε Γηνίθεζε, νη αδεηνδνηνχζεο αξρέο έιαβαλ γλψζε φηη δελ έρεη 

θαηαηεζεί ζχλλνκν Δπελδπηηθφ ρέδην Αλάπηπμεο, πξνέβεζαλ ζε επηκέξνπο 

αδεηνδνηήζεηο θαη ελέθξηλαλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ κε ζχλλνκνπ θαη κε 

εγθεθξηκέλνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, πνπ δελ έρεη αθφκα κέρξη ζήκεξα θαηαηεζεί 

θαη εγθξηζεί πιήξεο θαη άξηην. 

Γπζηπρψο νπδείο έπξαμε ηα φζα ν Ν.3220/2004 δηά ησλ άξζξ. 3,4 νξίδεη, 

νχηε ηα φζα νξίδνπλ ηα άξζξα 36, 37, 38 ηνπ ΚΠΓ. Οη πάληεο ιεηηνχξγεζαλ ζαλ 

δνκεκέλε, νξγαλσκέλε νκάδα, ζπγθάιπςαλ ηηο παξαλνκίεο θαη εμππεξέηεζαλ 
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ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, πξνθεηκέλνπ  λα πξνρσξήζεη ε 

εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο» ζηελ πινπνίεζε ηνπ παξάλνκνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ ηεο, βάδνληαο κία νιφθιεξε ηνπηθή θνηλσλία ζε αλαηαξαρή, δηραζκφ θαη 

δηάξξεμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε βαζκφ κε αλαζηξέςηκν, θαη φπσο 

θαησηέξσ ζα αλαθέξσ δπζηπρψο ζε απηή ηελ δνκεκέλε νκάδα, πνπ είραλ θνηλφ 

ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηνπ κε ζχλλνκνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ήηαλ θαη ην 

αλψηαην αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην ηεο ρψξαο, ην ηΔ θαη ην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Υαιθηδηθήο. 

    ----------------------------- 

 

ΚΛΖΘΖΚΑΝ ΟΗ ΣΟΠΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΟΗ ΦΟΡΔΗ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΝΑ «ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΟΤΝ» (ελ αγλνία ηνπο) ΔΠΗ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ, ΠΟΤ ΠΑΡΑΒΗΑΕΔ ΚΑΣΑΦΧΡΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΣΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΗ ΣΟΤ Ν.3220/2004, ΚΑΗ 

ΔΠΡΔΠΔ ΖΓΖ ΝΑ ΔΗΥΔ ΚΑΣΑΓΓΔΛΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ 

 

Σν Δπελδπηηθφ ρέδην παξ’ φηη ήηαλ παξάλνκν, παξ’φηη δελ ήηαλ πιήξεο 

θαη άξηην, παξ’φηη ήηαλ ειιηπέο θαη ζην ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνπ κέξνο παξ’φηη 

δελ ζπλνδεπφηαλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο  απφ ηε λνκνζεζία κειέηεο,  εζηάιε 

ζθφπηκα ειιηπέο, πξνθεηκέλνπ  λα γλσκνδνηήζεη άηππα ε ηνπηθή θνηλσλία θαη νη 

θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθκαηεχζνπλ θαη απφ απηή 

πξνθαηαβνιηθά ηελ ζεηηθή ηεο γλψκε, ψζηε ελ ζπλερεία λα πξνζζέζνπλ  φ,ηη 

άιιν ζέινπλ λα θάλνπλ, ηζρπξηδφκελνη φηη ππάξρεη εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ 

ζρέδην. Γελ ζα αλαθεξζψ  ζε άιινπο θνξείο γηα ην πψο αληέδξαζαλ. Θα 

αλαθεξζψ κφλν ζηελ άηππε γλσκνδφηεζε ηνπ Γήκνπ Παλαγίαο θαη ησλ θνξέσλ 

ηνπ Γήκνπ, ζηνλ νπνίν αλήθα θαη ζπκκεηείρα ζηελ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο. Ο 

Γήκνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξνζθάιεζε ηνπο αξκνδίνπο θαη 

ππεχζπλνπο ησλ αξκνδίσλ ππνπξγείσλ λα έξζνπλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ζε 

θάπνηα εκεξίδα θαη λα καο ελεκεξψζνπλ γηα ηα φζα αθνξνχλ ην Δπελδπηηθφ 

ρέδην. Όινη αλεμαηξέησο αξλήζεθαλ θαηεγνξεκαηηθά, γηαηί γλψξηδαλ φηη ην 

Δπελδπηηθφ ρέδην ήηαλ παξάλνκν θαη ειιηπέο. Δλ ζπλερεία θιήζεθε ε ίδηα ε 
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εηαηξεία, ε νπνία επί ειιηπνχο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ εδπλήζε λα απαληήζεη 

ζηα εξσηήκαηα πνπ ηεο ηέζεθαλ απφ ηνλ Γήκν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο 

θνξείο.  

ηηο 2-2-2007 ην Γ.. ηνπ Γήκνπ Παλαγίαο ζπλεδξίαζε κε ζέκα: «Σν 

Δπελδπηηθφ ρέδην ηεο Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ., νη πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο». ηελ πλεδξίαζε 

παξεπξέζεζαλ θαη νη καδηθνί θνξείο ηνπ ηφπνπ, φπνπ θαηέζεζαλ ηα ςεθίζκαηα 

ησλ θνξέσλ ηνπο κε γλσκνδφηεζε αξλεηηθή επί ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ. Όιεο 

νη απφςεηο θαη απνθάζεηο κε ην ππ’αξηζ. πξση. 920/26.2.2007 δηαβηβαζηηθφ, 

δηαβηβάζηεθαλ ζηα αξκφδηα ππνπξγεία ψζηε λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζέζεσλ ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο (4). 

 

Καηφπηλ ηνχηνπ, ν Γήκνο Παλαγίαο ζχλλνκα, σο ν λφκνο νξίδεη, έιαβε 

θαηά ηελ πλεδξία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 22 Ηνπλίνπ 2007 θαηά ηελ 11ε/ 

2007 πλεδξίαζε, ηελ ππ’αξηζ. 81/2007 Απφθαζή ηεο γηα ην Δπελδπηηθφ ρέδην 

Αλάπηπμεο ηεο «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.». Ζ Απφθαζε ππήξμε αξλεηηθή σο 

πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ παξάλνκνπ θαη ειιηπνχο Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ. Ζ 

απφθαζε απηή ππήξμε θαη σο πξντφλ  Λατθήο πλέιεπζεο ηνπ Γήκνπ, θαη νη 

θνξείο φινη ηνπ ηφπνπ θαηέζεζαλ εγγξάθσο ηελ αξλεηηθή ηνπο ζέζε επί ηεο 

πινπνηήζεσο ηνπ κε ζχλλνκνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ. Ο Γήκνο Παλαγίαο κε ην  

απφ 6-7-2007 κε Α.Π. 3616 επίζεκν έγγξαθφ ηνπ, θνηλνπνίεζε ηελ ππ’αξηζ. 

81/2007 αξλεηηθή απφθαζή ηνπ (5) ζηνπο: 1) Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γ/λζε 

Μεηαιιεπηηθψλ & Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, 2) Γ/λζε Γαζψλ Ν.Α. Υαι/θεο, 3) 

Σκήκα Πεξηβάιινληνο Ν.Α. Υαι/θεο, 4) θ. Πξφεδξν Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ 

Υαι/θεο, 5) θ. Ννκάξρε Υαιθηδηθήο, 6) θ.θ. βνπιεπηέο λνκνχ Υαι/θεο, 7) θνξείο 

Γήκνπ, αλαθέξνληαο ζην έγγξαθφ ηνπο ζπγθεθξηκέλα θαη επί ιέμεη: 

«Παξαθαινύκε λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςηλ, νύησο ώζηε λα απνθεπρζνύλ 

δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο θηλεηνπνίεζεο ηνπ θόζκνπ ελαληίνλ ηωλ 

νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόληωλ, από νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρνληαη απηά 

(θξάηνο – εηαηξεία), γηαηί είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα δηαθπιάμνπκε ηελ 

θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά έλαληη ηνπ θέξδνπο». 
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε επηζήκαλζε: «ψζηε λα απνθεπρζνχλ δξακαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θηλεηνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ ελαληίνλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ». 

Καη ν Γήκαξρνο ηαγείξσλ-Αθάλζνπ θ. Μ. Βιαρφπνπινο, εθθξάδνληαο ηε 

βνχιεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απέζηεηιε έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνπο 

βνπιεπηέο ηεο Υαιθηδηθήο πνπ ηνπο γλσζηνπνηνχζε ηελ άξλεζή ηνπ γηα ην 

Δπελδπηηθφ ρέδην ζε φ,ηη αθνξά ηελ επέθηαζή ηνπ ζηηο θνπξηέο θαη ζηελ 

κεηαιινπξγία ρξπζνχ.  

     ------------------------------- 

 

ΑΡΥΗΑΝ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΗ, ΔΓΚΡΗΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΧΝ, 

ΜΔΛΔΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΥΧΡΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΔΓΚΡΗΘΔΗ 

ΣΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

 

Ζ δηεπθφιπλζε πνπ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη ζηελ εηαηξεία, 

είλαη απνιχησο ζπλεηδεηή πξάμε, ηεο παξέρνπλ ηελ ζπγθάιπςε πξνθεηκέλνπ  λα 

πξνβεί ζηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ρσξίο απηφ λα έρεη 

εγθξηζεί. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ φηη ην 2010 ε εηαηξεία θαηέζεζε ηελ ΜΠΔ θαη ε 

Γεληθή Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ-Γηεχζπλζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, κε ην απφ 2/12/ 2010 έγγξαθφ ηνπ κε Α.Π.: Γ8-

Α/Φ.7.49.13/22343/3949 (6) πξνο ηελ Γελ. Γ/ζε Πεξηβάιινληνο Δηδηθή Τπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο, θαη κε θνηλνπνίεζε ζηελ εηαηξεία ζηηο παξαηεξήζεηο επί ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ΜΠΔ, ζηελ πξψηε ζειίδα ζηελ παξάγξαθν ii, αλαθέξνπλ φηη 

έρνπλ ππφςε ηνπο «Σν πεξηερφκελν ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ πνπ έρεη ήδε 

θαηαηεζεί  ζηελ Τπεξεζία καο απφ 27-1-2006 θαη δελ έρεη αθφκα εγθξηζεί…».  

Δδψ ινηπφλ ε ίδηα ππεξεζία πνπ είρε απνζηείιεη ηελ απφ 27-3-2006 

επίκαρε επηζηνιή, δηεπθξηλίδεη ζηελ ίδηα ηελ εηαηξεία φηη ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην 

δελ έρεη εγθξηζεί ην 2006. Σν ζέκα ινηπφλ απφ ηελ ίδηα αξκφδηα  ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ είλαη απνιχησο μεθαζαξηζκέλν θαη δελ αθήλεη ζηελ εηαηξεία 
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πεξηζψξηα παξεξκελείαο, πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα. Ζ εηαηξεία γλσξίδεη φηη δελ 

έρεη εγθξηζεί ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην. 

 

ηελ δε ζει. 7 ηνπ ηδίνπ εγγξάθνπ ζην θεθάιαην (Β). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ –

ΠΡΟΣΑΔΗ, ζηελ παξ.2 αλαθέξνπλ: «Ζ εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο», ζηελ 

νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ, ππνρξενχηαη λα καο ππνβάιεη γηα έγθξηζε, 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 3.2, 3.3 θαη 3.4 ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο ππ’αξηζκ. 

22138/12.12.2003 ζχκβαζεο ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Ησάλλαο Γαβξηέιε-

Αλαγλσζηαιάθε, αλαζεσξεκέλν Δπελδπηηθφ ρέδην,  ζπλνδεπφκελν απφ 

ηερληθή κειέηε ηνπ Αξ. 4 ΚΜΛΔ». Δπεηδή δηαπηζηψζεθε ήδε απφ ην πεξηερφκελν 

ηεο ΜΠΔ πνπ ππεβιήζε, φηη ππάξρνπλ (αθφκε θαη) κεηαβνιέο (επί ηνπ ειιηπνχο 

αξρηθνχ)  επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ελψ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη λέεο αιιαγέο θαηά 

ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο απηήο». Δίλαη ινηπφλ μεθάζαξν, ελ έηεη 2010 αλαθέξνπλ 

φηη α) ην επελδπηηθφ ζρέδην δελ έρεη εγθξηζεί, β) επί ηνπ αξρηθψο θαηαηεζεηκέλνπ 

ππάξρνπλ ήδε κεηαβνιέο θαη γ) δεηνχλ λα θαηαζέζεη  αλαζεσξεκέλν επελδπηηθφ 

ζρέδην.  Έρνπλ αθήζεη ηελ εηαηξεία ελ ιεπθψ λα θάλεη φ,ηη ζέιεη, αθνχ δελ έρεη 

δεζκεπηεί κε λφκηκε ζχκθσλε κε ηνλ Ν. 3220/2004 έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Όια απηά είλαη παξάλνκα, θαλείο δελ ζέβεηαη ην λφκν, θαλείο δελ ηεξεί 

ην λφκν, θαλείο δελ θαηαγγέιιεη φια απηά ηα παξάλνκα· κφλνλ νη ηίκηνη θάηνηθνη 

αληηδξνχλ. 

 

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δηδηθή 

Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζηέιλεη πξνο ηελ 

εηαηξεία ην απφ 13 Ηνπιίνπ 2010 ΝΟΝ ΡΑΡΔR έθζεζε Δπηζεσξεηψλ 

Πεξηβάιινληνο, κε ζέκα: «Διιεληθφο Υξπζφο –Νέν Δπελδπηηθφ ρέδην 

Δθκεηάιιεπζεο ζηελ Υαιθηδηθή» (7). 

Δληφο απηνχ αλαθέξεη φηη: «ην δηάζηεκα 12-13/5/2010 θιηκάθην ησλ 

Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο…. παξνπζία ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο 

Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ε νπνία θαη ζπληφληζε ηελ επίζθεςε 

θαη ηηο απηνςίεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαζψο θαη ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο 

ΔΤΔΠ. ην πιαίζην απηφ έγηλε  παξνπζίαζε απφ εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο 
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«λένπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ» ζε ιεπηνκέξεηα,….. Δηδηθφηεξα εμεηάζζεθαλ 

δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζνχλ  νη πξνζέζεηο 

ηεο εηαηξείαο, ζρεηηθά κε ην λέν επελδπηηθφ ζρέδην γηα ην ζχλνιν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (ελψ έρνπλ ήδε αξρίζεη εξγαζίεο θαη ε πινπνίεζε ηνπ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, νη αξκφδηεο αξρέο πεγαίλνπλ ζηελ εηαηξεία γηα λα 

εμεηάζνπλ ηηο πξνζέζεηο ηεο γηα λέν Δπελδπηηθφ ρέδην!!!) ηελ παξ. 2 κε 

ηίηιν: «Νέν Δπελδπηηθφ ρέδην», αλαθέξνπλ: «Ζ εηαηξεία ππέβαιε ην 2006, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνρξέσζή ηεο πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο 

ηνπ Ν.3220/2004, επελδπηηθφ ζρέδην….». Πιήξεο ζχγρπζε, ελψ ιέλε φηη 

ζπδήηεζαλ θάπνην «Νέν Δπελδπηηθφ ρέδην» ρσξίο λα αλαθέξεη πνην είλαη. Δλ 

ζπλερεία αλαθέξεηαη ζην κε ζχλλνκν Δπελδπηηθφ ρέδην πνπ θαηέζεζε ην 2006!!  

ην θεθάιαην κε ηίηιν: «ΣΔΡΔΑ ΚΑΗ ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ», αλαξσηηέηαη αλ ζηε 

ιεθάλε «Καξαηδά Λάθθν» π.ρ. θαη ζηελ ιεθάλε ηνπ «Λνηζάληθνπ» έρεη γίλεη 

νξηνζέηεζε απηψλ ησλ ξεκάησλ, θ.ι.π. 

Σν ελ ιφγσ ΝΟΝ ΡΑΡΔR θαη πιήζνο εγγξάθσλ κνπ ηα θνηλνπνίεζε ε 

Δηδηθή Γξακκαηέαο Δπηζεψξεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

…………………. κε ην απφ 16-5-2012 κε Α.Π. 1028 έγγξαθφ ηεο πξνο εκέλα (8). 

Σν 2011 ρσξίο λα έρεη θαηαηεζεί πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην θαη 

ρσξίο λα έρεη εγθξηζεί, εθδφζεθε ε ΚΤΑ  Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απφ 

26 Ηνπιίνπ 2011 κε Α.Π. 201745 (9). ηελ ζει. 18 απφ 100 κε ηίηιν: 

«ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ», ζηελ παξ. α1) αλαθέξεη: «Ζ εηαηξεία Διιεληθφο Υξπζφο 

Α.Δ.Μ.Β.Υ. έρεη ππνβάιεη ζην ειιεληθφ δεκφζην εθηεηακκέλν ζρέδην επέλδπζεο 

γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ζηελ αλαηνιηθή 

Υαιθηδηθή. Σν έξγν πνπ πξνηείλεηαη ζην ζρέδην απηφ, αθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ηα νπνία εθηείλνληαη εληφο ζπλνιηθά κεηαιιεπηηθήο 

παξαρψξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ». Γπζηπρψο φκσο, ην Δπελδπηηθφ ρέδην 

πνπ θαηέζεζε αθνξά κφλν ηελ αλάπηπμε ηξησλ κεηαιιείσλ, απηνχ ησλ θνπξηψλ, 

Οιπκπηάδνο θαη Μαληέκ Λάθθνπ. Καη φπσο αλαιπηηθά ζα αλαθεξζψ θαησηέξσ, 

αξθεηά ρξφληα πξηλ ζηνλ Καλαδά αλαθνηλψλεη ηα ζηνηρεία γηα ηα πνιχ κεγάια 

κεηαιιεία (Σζηθάξα, Φηζψθα, Πηάβηηζα θαη 20 αθφκα κεηαιιεπηηθέο ζέζεηο), ηα 

νπνία δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην Δπελδπηηθφ ρέδην αλάπηπμεο, ψζηε λα 
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θαίλεηαη ε ΤΝΟΛΗΚΖ εληαία κεηαιιεπηηθή αλάπηπμε πνπ ζρεδηάδεη ε «Διιεληθφο 

Υξπζφο Α.Δ.».  

 

Θέισ ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλσ φηη επί ηεο πξναλαθεξφκελεο 

ππ’αξηζ. 201745/        26.7.2011 ΚΤΑ πξνζέθπγαλ νη θάηνηθνη ζην ηΔ θαη ζηελ 

Δπηηξνπή αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ, γηα ηηο απνθάζεηο ησλ νπνίσλ ζα αλαθεξζψ 

θαησηέξσ. 

 
 

Με ηελ απφ 10-2-2012 κε Α.Π. Γ8-Α/Φ.7.49.13/2809/ 349 «ΑΠΟΦΑΖ» 

(10), ε Γελ. Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ,  Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, ελέθξηλε ηελ ηερληθή κειέηε ηνπ ππνέξγνπ «Μεηαιιεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θνπξηψλ» θαη αλαθέξεη ε Απφθαζε φηη εθδφζεθε «έρνληαο 

ππφςε iii. Σν κε αξηζκφ πξση. Γ8-Α/Φ.7.49.13/18252/3358/2.8.2011 έγγξαθν 

ηεο ππεξεζίαο καο κε ην νπνίν δεηήζεθε απφ ηελ Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.Μ.Β.Υ. 

λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ ππεξεζία καο αλαζεσξεκέλν Δπελδπηηθφ 

ρέδην ζπλνδεπφκελν απφ ηερληθή κειέηε ηνπ άξζξ. 4 ηνπ ΚΛΜΔ». 

Σειεηψλνληαο, ζην θεθ. κε ηίηιν: «Γ΄. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ», ε απφθαζε 

αλαθέξεη: «Μεηά ηελ επίδνζε ηεο παξνύζαο ε εηαηξεία νθείιεη: 1. Να καο 

γλσζηνπνηήζεη άκεζα ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ  ππνέξγνπ. 2. Να 

θαηαζέζεη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξησλ (3) κελώλ ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ όξν Γ.6.1 ηεο ΚΤΑ ππό ζηνηρείν (5.η.) ηνπ 

ζθεπηηθνύ. 3. Να καο ππνβάιεη γηα έγθξηζε, εληόο ρξόλνπ όρη κεγαιύηεξνπ ησλ 

ηξησλ (3) εηώλ ηα ππόινηπα πξνζαξηήκαηα ηεο ηερληθήο κειέηεο, κε ηα νπνία ζα 

νινθιεξσζεί ην ζύλνιν ησλ ηκεκάησλ ηνπ ππνέξγνπ θνπξηώλ, σο εμήο:  

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 3. Σερληθή Μειέηε ρώξωλ απόζεζεο Καξαηδά Λάθθνπ θαη 

Λνηζάληθνπ. 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 4. Σερληθή Μειέηε κνλάδαο εκπινπηηζκνύ θνπξηώλ. 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 5. Σερληθή Μειέηε κεηαιινπξγηθήο κνλάδαο ραιθνύ, ρξπζνύ θαη 

ζεητθνύ νμέσο Μαληέκ Λάθθνπ. 

Η έγθξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πξνζαξηεκάηωλ θαη ηερληθώλ κειεηώλ όιωλ 

ηωλ ππνέξγωλ πνπ ζπληζηνύλ ην επελδπηηθό ζρέδην ηωλ κεηαιιείωλ 
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Καζζάλδξαο ησλ ππό ζηνηρείν 5(ηη) ζύκβαζεο θαη 5(ηηη) εγγξάθνπ καο ηνπ 

ζθεπηηθνύ ηεο παξνύζαο, ζα επέρεη ζέζε νξηζηηθήο έγθξηζεο ηνπ 

αλαζεωξεκέλνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3  παξ.2 έσο 5 ηεο κε αξηζκό 22.138/12-12-2003 ύκβαζεο 

Μεηαβίβαζεο, ε νπνία ζπλνκνινγήζεθε ηελ 12-12-2003 ελώπηνλ ηεο 

πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Ισάλλαο Βαζ. Γαβξηέιε-Αλαγλσζηαιάθε, κεηαμύ ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηεο εηαηξείαο "Διιεληθόο Υξπζόο Αλώλπκε Δηαηξεία 

Μεηαιιείσλ θαη Βηνκεραλίαο Υξπζνύ" θαη ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 3220/2004 

(ΦΔΚ Α΄15)».  

Γίλνπλ δει. άδεηα γηα έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ θαη ησλ έξγσλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, θαη φπσο θαησηέξσ ζα 

αλαθέξσ ρσξίο θαλ άδεηεο ησλ Σερληθψλ Μειεηψλ ησλ έξγσλ. Μάιηζηα κηα απιή 

Γηνηθεηηθή ππεξεζία ηξνπνπνηεί ηνπο φξνπο ηνπ Κπξσηηθνχ Νφκνπ, θαη ελψ ν 

λφκνο ιέεη ξεηά φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην πξέπεη ην αξγφηεξν λα έρεη θαηαηεζεί 

έσο ηηο 28-1-2006, ελ έηεη 2012 δελ έρεη εγθξηζεί, δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπο 

δίλεη δηθαίσκα λα ην θαηαζέζνπλ κέζα ζε ηξία ρξφληα! (δει. ην 2015) θαη ηνπο 

γλσζηνπνηεί φηη ηφηε ζα ιάβεη θαη ηελ έγθξηζε ην επελδπηηθφ ζρέδην. Δλ ησ 

κεηαμχ ην επελδπηηθφ ζρέδην πινπνηείηαη  θαη νη θάηνηθνη πνπ αγαπνχλ ηνλ λφκν 

δηακαξηχξνληαη θαη δέρνληαη ηελ πην άγξηα θαηαζηνιή. 

 
 

Δίλαη αλεπίηξεπηε ε πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο. 

Γελ επηηξέπεηαη ππάιιεινο κε πξνζσπηθή πξάμε ή Τπνπξγφο κε ππνπξγηθή 

απφθαζε λα ηξνπνπνηεί φξνπο Δζληθήο χκβαζεο θαη λφκνπ. Καη ζε θακκία 

πεξίπησζε ε νπνηαδήπνηε έγθξηζε ηερληθψλ κειεηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ζπληζηά έγθξηζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δηφηη απηφ αληίθεηηαη ζηελ χκβαζε πνπ 

θπξψζεθε κε Νφκν. Πψο ζηνηρεία πνπ ε Δζληθή χκβαζε θαη ν Νφκνο απαηηεί λα 

έρνπλ θαηαηεζεί ην αξγφηεξν έσο ηηο 27-1-2006, θάπνηνο ππάιιεινο ππνπξγείνπ 

ιέεη φηη κπνξεί λα θαηαζέζεη κέρξη ην 2015; Καη ηαπηφρξνλα εγθξίλεη άδεηεο 

πινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ; ηελ Διιάδα έρνπκε χληαγκα θαη λφκν ή 

εμππεξέηεζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ; Δίκαζηε επλνκνχκελε επξσπατθή 

πνιηηεία ή έρνπκε θαζεζηψο «ηέξα Λεφλε» θαη νκαιίαο; 
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        ------------------------------ 

 

ΦΔΤΓΟΝΣΑΗ ΑΤΣΟΛΑ ΚΑΗ ΔΝ ΠΛΖΡΖ ΤΝΔΗΓΖΔΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΟΗ 

ΓΗΚΑΣΔ ΣΟΤ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΑΚΤΡΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΥΧΡΑ (ηνπ 

ηΔ), ΠΟΤ ΔΞΔΓΧΑΝ ΣΖΝ 1492/2013 ΑΠΟΦΑΖ 

 

Με φια απηά θαη ελψ κέρξη ην 2013 δελ έρεη ππνβιεζεί πιήξεο, άξηην, 

ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο κειέηεο Δπελδπηηθφ ρέδην, θαη ελψ 

δελ έρεη εγθξηζεί ην Δπελδπηηθφ ρέδην σο νξίδεη ν Ν.3220/2004 (θαη απηφ νη 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ην επηζεκαίλνπλ εληφο ησλ εγγξάθσλ ηνπο), 48 θάηνηθνη 

(κεηαμχ απηψλ θαη ν Πξφεδξνο ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ» θ. Απ. Παπαγεσξγίνπ) πξνζθεχγνπλ ζην λφκν θαη ηελ 

ειιεληθή δηθαηνζχλε θαη κε ηελ ππ’αξηζ. 7947/2011 αίηεζή ηνπο ζην ηΔ δεηνχλ 

ηελ αθχξσζε ηεο ππ’αξηζ. 201745/26.7.2011 ΚΤΑ.  

 

 Οη θάηνηθνη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ», θ. Απ. Παπαγεσξγίνπ, θαηέζεζαλ επίζεο ηελ απφ 25 Ηνπλίνπ 

2012 αίηεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ, δεηψληαο ηελ έθδνζε 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο γηα δηαθνπή εξγαζηψλ ζηηο θνπξηέο έσο φηνπ εθδνζεί ε 

απφθαζε ηνπ ηΔ επί ηεο πξνζθπγήο ηνπο. 

 Σν Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ επί ηνπ νπνίνπ είρε θαηαηεζεί ε πξνζθπγή, δηά ηεο 

Δηζεγήηξηαο θαο αθειιαξνπνχινπ θαη βνεζνχ θαο Μαπξνπφδε σο είζηζηαη 

δήηεζαλ απφ ηε Γηνίθεζε θαη ην αξκφδην ππνπξγείν λα ηνπο ζηείιεη θάθειν κε ηηο 

απφςεηο ηεο Γηνίθεζεο, ψζηε λα ιάβεη γλψζε άκεζα ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επέλδπζε, θαη θπζηθά θαη απφ ηελ εηαηξεία. 

 Ζ Γηνίθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην ΤΠ.ΠΔ.ΚΑ δηά ηεο Γ/λζεσο Φπζηθνχ 

Πινχηνπ, Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ & Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, πνπ είλαη ε 

αξκφδηα Αξρή, απέζηεηιε πξνο ην Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Δηζεγήηξηα πνπ είρε αλαιάβεη ηελ ππφζεζε, θα Αηθ. αθειιαξνπνχινπ, θαη ηελ 

βνεζφ Δηζεγεηή θα Γ. Μαπξνπφδε, ην απφ 31 Μαΐνπ 2012 16ζέιηδν έγγξαθν κε 

Α.Π.: Γ8/Α/Φ.7.49.13/νηθ.11977/873 κε ηηο απφςεηο ηεο Γηνίθεζεο (11). 
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 ηελ ζει. 7 απνιχησο μεθάζαξα ελεκεξψλεη ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ 

αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο φηη: «Η ππεξεζία καο γλσκνδόηεζε επί ηεο 

ΜΠΔ κε ην Α.Π.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2.12.2010 έγγξαθν…. όπσο 

αλαθέξεηαη ζην ίδην ππόςε έγγξαθν, ε εθηεηακκέλε αλάιπζε ηνπ εγγξάθνπ καο 

δελ αλαθέξεηαη κόλν ζηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο, θαζώο, γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεώλ καο επί ηεο ΜΠΔ ιάβακε ππόςε: α) ην εηδηθό 

λνκηθό πιαίζην ηεο ππ’αξηζ. 22138/12-12-2003 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ ειιεληθνύ 

δεκνζίνπ θαη ηεο Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.ΜΒΥ, πνπ θπξώζεθε κε ηνλ 

Ν.3220/2004, β) ην πεξηερόκελν ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί 

ζηελ Τπεξεζία καο από 27-1-2006  θαη δελ έρεη αθόκε εγθξηζεί.… γ) ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο "Διιεληθόο Υξπζόο" ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο κε 

αξ.22138/12-12-2003 ζύκβαζεο θαη εηδηθόηεξα ε βαζηθή ππνρξέσζή ηεο πνπ 

αθνξά ζηελ εθπόλεζε πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή-ιεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ 

κεηαιινπξγίαο ρξπζνύ ζπλνδεπόκελν από όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ 

θείκελε λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ 

αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ». 

 

 Οη αλψηαηνη Γηθαζηέο έιαβαλ άκεζε γλψζε απφ ηελ θαζ’χιελ αξκφδηα 

Γηνηθεηηθή Αξρή φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην πνπ θαηαηέζεθε ζηηο 27-1-2006 δελ 

έρεη εγθξηζεί, ζπλεπψο ε εηαηξεία δελ έρεη ηεξήζεη ηελ βαζηθή θαη νπζησδέζηεξε 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηεο, δελ έρεη θαηαζέζεη ζχκθσλν κε ηνλ Ν.3220/2004 

Δπελδπηηθφ ρέδην θαη δελ έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζή ηνπ, ψζηε λα λνκηκνπνηείηαη ε 

έλαξμε ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Σν φηη ήηαλ αθφκα ειιηπέο ε ελ ιφγσ ππεξεζία 

φπσο ήδε έρσ πξναλαθέξεη ην αλέθεξε θαη ζην ππ’αξ. πξ.Γ8-

Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2-12-2010, ην νπνίν αλαθέξεη ζην ηΔ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην αλαθέξεη ζηελ ζει. 7 ζην θεθάιαην Β) πκπεξάζκαηα-

Πξνηάζεηο, αιιά θαη ζην κε Α.Π.: Γ8 –Α/Φ.7.49.13/2809/349/10-2-2012 έγγξαθν 

ζηελ ζει. 8 ζην θεθ. «Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ», φπνπ πάιη γλσζηνπνηεί ηα σο άλσ. 
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 ηηο 10-7-2012 ε εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» θαηέζεζε Τπφκλεκα 

θαη απηή ελψπηνλ ηνπ ηΔ (12) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δηζεγήηξηα θα 

αθειιαξνπνχινπ θαη βνεζφ Δηζεγήηξηαο θα Μαπξνπφδε. Δλψ ινηπφλ γλσξίδεη 

απνιχησο ηελ αιήζεηα φηη δελ έρεη δει. ηεξήζεη ηελ βαζηθή θαη νπζηαζηηθφηεξε 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηεο, δελ έρεη θαηαζέζεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ 

ζρέδην ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο απφ ηνλ λφκν πξνβιεπφκελεο κειέηεο, θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ είρε ιάβεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηνλ λφκν έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ηεο ζρεδίνπ, κε ην Τπφκλεκά ηεο ινηπφλ ζηελ ζει. 7 αλαθέξεη: «Ζ ζχκβαζε 

πάλησο ξεηά αλέθεξε φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ 

πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηξφπν πνπ 

θαζηζηά ζαθέο φηη ε ζχκβαζε νινθιεξψλεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ 

κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σν επελδπηηθφ ζρέδην κεηά ηελ 

έγθξηζή ηνπ αο ζεκεησζεί απφ ηνχδε νπδέπνηε πξνζβιήζεθε κε αίηεζε 

αθπξψζεσο κέρξη ζήκεξα... (ζει.8). Σν ειιεληθφ δεκφζην έρεη εγθξίλεη 

θαη’αξρήλ κε ην απφ 27-3-2006 έγγξαθν ηεο ΓΓΦΠ ηνπ ΤΠΑΝ κε Α.Π. Γ8-

Α/Φ7.49.13/νηθ.6837/1477 ην επελδπηηθφ ζρέδην…». 

 

 Δπίζεο ζηελ απφ 8-5-2012 παξέκβαζε ηεο εηαηξείαο πξνο ην ηΔ (Δ΄ 

Σκήκα) (13) ζηελ ζει. 51 θαηαζέηεη: «Οη αληηξξήζεηο ζπλεπώο ζηελ επέλδπζε 

όθεηιαλ λα πξνβιεζνύλ θαηά ηεο εγθξηηηθήο ηεο επέλδπζεο πξάμεο πνπ 

πξνεγείηαη, ηελ νπνία νη αηηνύληεο θαιώο γλσξίδνπλ εθόζνλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

θπξσηηθό λόκν ωο πξώην ζπκβαηηθό βήκα πνπ ιακβάλεη ρώξα κε ηελ θαηάζεζε 

θαη έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ». 

 ηελ δε ζει. 45 ηεο αλσηέξσ παξέκβαζεο, αλαθεξφκελε ζηελ πξνζθπγή 

ησλ θαηνίθσλ: «Αληίζεηα σο ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ή σο δηδάγκαηα ηεο θνηλήο 

πείξαο αληηκεησπίδνληαη νη εζθαικέλεο εθηηκήζεηο ηεο πκθσλίαο ηνπ 2004 ρσξίο 

λα ιακβάλεηαη ππόςε ην επελδπηηθό ζρέδην ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο από ηελ ζηηγκή πνπ εγθξίζεθε. Πξνδήισο ζπλεπώο ν ιόγνο απηόο 

πξνβάιιεηαη θαηά πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα…(ζει.46). Οη όξνη ηεο επέλδπζεο 

έρνπλ νξηζζεί κε ην ήδε εγθεθξηκέλν επελδπηηθό ζρέδην… Σν επελδπηηθό 

ζρέδην απνηειεί κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ύκβαζεο, νπόηε 
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ε παξαδνρή ηεο αίηεζεο γίλεηαη….θαηά πξνθαλή πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα, θαη 

ιόγσ αδπλακίαο θαηαλόεζεο ηεο ζύκβαζεο όπσο θπξώζεθε ην 2004»!!! 

 ηελ ζει. 128 ηεο αλσηέξσ παξέκβαζεο, θαηαζέηεη: «… Καηά ην ζθέινο 

απηό παξαβιέπνπλ όηη ην επελδπηηθό ζρέδην έρεη εγθξηζεί κε άιιε δηνηθεηηθή 

πξάμε ηελ νπνία δελ πξνζέβαιαλ θαη δελ πξνζβάιιεηαη παξαδεθηά κε ηελ 

παξνύζα. Καηά ην ζθέινο πνπ ζηξέθνληαη ζπλεπώο θαηά ηεο έγθξηζεο ηνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ν ιόγνο πξνβάιιεηαη απαξάδεθηα. 

Η Γηνίθεζε πξάγκαηη δελ κπνξνύζε παξά λα αμηνινγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

επελδπηηθό ζρέδην ην νπνίν κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ πξνζαξηάηαη ζηε ζύκβαζε ηνπ 

2004 θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ιόγνπ 

παξαπνλνύληαη γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη γηα ζεηξά 

άιισλ δεηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ζεσξώληαο εζθαικέλα όηη ε έγθξηζε 

ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ έγηλε ην 2006 είλαη δπλαηό λα ζπκπξνζβάιιεηαη 

ζήκεξα κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε. Καηά ην ζθέινο απηό ζπλνιηθά ν ιόγνο 

πξνβάιιεηαη απαξάδεθηα…..». 

 

 

 Ζ εηαηξεία ινηπφλ φρη κφλν ςεπδψο θαηαζέηεη φηη έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, αιιά κέκθεηαη ηνπο θαηνίθνπο φηη δήζελ ηελ ππάξμαζα 

δηνηθεηηθή πξάμε ηεο έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (πνπ πνηέ δελ ππήξμε), 

δελ ηελ πξνζέβαιαλ κε αίηεζε αθπξψζεσο. Γίλεηαη ινηπφλ ζαθήο ε πξφζεζε θαη 

ν δφινο ηεο εηαηξείαο. 

 Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη εηδηθά ε Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ κε ηελ 

Πξφεδξν ηνπ Α΄ Σκήκαηνο Γηαθνπψλ, θα Αηθ. αθειιαξνπνχινπ θαη Δηζεγήηξηα 

επί ηεο πξνζθπγήο ησλ θαηνίθσλ ζηελ ζχλζεζή ηεο ζπλεδξίαζε ζηηο 20 θαη 23 

Ηνπιίνπ 2012 γηα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ απφ 25 Ηνπλίνπ 2012 αίηεζε ησλ 

θαηνίθσλ, πνπ δεηνχζαλ λα αλαζηαινχλ νη  πινηνκηθέο εξγαζίεο ζηηο θνπξηέο 

θ.ι.π. 

 Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή αθνχ κειέηεζε ην αλσηέξσ απφ 10-7-2012 

ππφκλεκα ηεο εηαηξείαο θαη ελψ ε Δηζεγήηξηα έρεη ιάβεη ππ’φςηλ ηεο ην απφ 31-5-

2012 Τπφκλεκα  ηεο ΓΓΦΠ ηνπ ΤΠΔΚΑ, φπνπ ε Γηνίθεζε ηελ ελεκέξσλε 
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επηζήκσο, αξκνδίσο, εγγξάθσο, ελππνγξάθσο, φηη δελ έρεη εγθξηζεί ην 

Δπελδπηηθφ ρέδην ηεο εηαηξείαο, εμέδσζαλ ηελ ππ’αξηζ. 398/2012 Απφθαζε 

(14), δηά ηεο νπνίαο απέξξηςε ηελ αίηεζε ησλ θαηνίθσλ. ην ζθεπηηθφ ηεο 

απφθαζεο ζηελ παξ. 5 αλαθέξεη: «Δπεηδή, θαηά ηα πξνθύπηνληα από ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαθέινπ… πκκνξθνύκελε πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεώζεηο, ε εηαηξεία 

ππέβαιε νινθιεξωκέλν επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, ην νπνίν εγθξίζεθε ζηηο 27-3-2006 από ηελ Γηεύζπλζε 

Μεηαιιεπηηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Οξπθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. ηε 

ζπλέρεηα, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο…». 

 Δλ ζπλερεία αθνχ έιαβε ππ’φςηλ ηνπ ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ 

θαθέισλ, απεθάλζε θαη ην Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ κε ηελ έθδνζε ηεο 1492/2013 

Απφθαζεο (15), δηά ηεο νπνίαο απέξξηςε ηελ πξνζθπγή ησλ θαηνίθσλ θαη εληφο 

ηεο 1492/2013 Απφθαζεο, ζηελ ζει. 3 ζπγθεθξηκέλα θαη επί ιέμεη αλαθέξεη: 

«επηβιήζεθε δε ζηελ εηαηξεία ε ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη θαη λα ππνβάιεη ζρέδην 

εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ, ην νπνίν ζα κεξηκλά εηδηθώο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνγελέζηεξσλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη ηελ 

απαζρόιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ιεηηνπξγνύζεο εθκεηαιιεύζεηο. Πξνο 

εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο ηεο ππνρξέσζεο ε παξεκβαίλνπζα ππέβαιε 

νινθιεξωκέλν επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, επί 

ηνπ νπνίνπ γλωκνδόηεζε ζεηηθά ε Γ/λζε Μεηαιιεπηηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ 

Οξπθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ην από 27.3.2006 έγγξαθό ηεο. 

Αθνινύζωο, θηλήζεθε ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ Οιπκπηάδαο, Μαύξσλ Πεηξώλ θαη θνπξηώλ κε ηελ 

ππνβνιή Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Π.Π.Δ.), ζπλνδεπόκελεο 

από εηδηθή κειέηε απνγξαθήο θαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο». 

 
 

Βιέπεη κε ιχπε ν θαζείο φηη νη δηθαζηέο ηνπ αλψηαηνπ αθπξσηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο (ελψ έρνπλ ιάβεη γλψζε απφ ηελ ίδηα Γηνίθεζε φηη δελ 

έρεη εγθξηζεί ην Δπελδπηηθφ ρέδην), λα απνθαίλνληαη ελ πιήξε ζπλεηδήζεη 
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ςεπδψο φηη ην 2006 ε εηαηξεία «ππέβαιε νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην 

αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο», θαη ην εληειψο απαξάδεθην είλαη ε 

ππνηίκεζε πνπ θάλνπλ νη αλψηαηνη απηνί δηθαζηέο ζηε λνεκνζχλε εκψλ ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ. Θέινληαο λα απνδείμνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο, αλαθέξνπλ 

νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην απηφ πνπ κε ην απιφ  ππεξεζηαθφ ηνπο απφ 

27-3-2006 έγγξαθν, ε Γελ. Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, γλσζηνπνηεί ζηελ εηαηξεία φηη δελ είλαη 

νινθιεξσκέλν. Καη επεηδή νη θχξηνη απηνί δηθαζηέο γλψξηδαλ ηελ ζηνηρεηψδε 

δηαθνξά κηαο απιήο γλψκεο δη’επηζηνιήο απφ ηελ επίζεκε ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ, θη εδψ πξνζπαζεί λα πείζεη φηη εγθξίζεθε κε ηνλ αιινησκέλν 

ηζρπξηζκφ φηη: «γλσκνδφηεζε ζεηηθά ε Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηκεραληθψλ 

Οξπθηψλ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο κε ην απφ 27-3-2006 έγγξαθφ ηεο». 

Έηζη ινηπφλ γλσξίδνληαο νη δηθαζηέο ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

ρψξαο πνιχ θαιά φηη ν Ν. 3220/2004, άξζξ. 3 παξ.5 νξίδεη φηη πξέπεη λα 

θαηαηεζεί πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο 

κειέηεο θαη αθνχ εγθξηζεί, ηφηε κφλνλ ε εηαηξεία δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ 

πινπνίεζή ηνπ, νη ελ ιφγσ δηθαζηέο αθνχ ςεπδφκελνη ηζρπξίζζεθαλ φηη ην 2006 

θαηαηέζεθε πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο 

κειέηεο, νινθιεξσκέλν δει., θαη αθνχ πάιη πξνζπαζνχλ λα ζπγθαιχςνπλ ηελ 

κε έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, αλαθέξνληαο φηη έηπρε κηαο ζεηηθήο 

γλσκνδφηεζεο, ελ ζπλερεία ιέλε: «Αθνινχζσο (κεηά ηελ θαηάζεζε 

νινθιεξσκέλνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ θαη ηελ έγθξηζή ηνπ), θηλήζεθε ε 

δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο… (θ.ι.π., δει. λφκηκα άξρηζε ε 

πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ)!!!! Έηζη λνκηκνπνηνχλ θαη απηνί ηελ 

απφθαζή ηνπο πνπ δίλνπλ ηελ άδεηα λα πινπνηήζεη ε εηαηξεία κε εγθεθξηκέλν 

Δπελδπηηθφ ρέδην. 

 

Μέρξη ζήκεξα φπσο ζα θαηαζέζσ, νχηε πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ 

ζρέδην έρεη θαηαηεζεί, νχηε έρεη εγθξηζεί θαη δελ είλαη επηηξεπηή ε πινπνίεζε 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ δελ έρεη εγθξηζεί. χκθσλα κε ην άξζξ. 4 ηνπ 

Ν.3220/2004, ε κε εθπιήξσζε απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ησλ 
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ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε κε ηε ζχκβαζε, ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο απηήο, θαη 

φρη ιφγν πινπνίεζεο φπνησλ έξγσλ ζέινπλ. 

 

Όιε ε απφθαζε 1492/2013 ηνπ ηΔ θαη ε 398/2012 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο αλαζηνιψλ, έρνπλ νηθνδνκεζεί επάλσ ζην αζχζηνιν ςεχδνο 

χπαξμεο νινθιεξσκέλνπ  δήζελ επελδπηηθνχ ρεδίνπ θαη λνκίκσο εγθεθξηκέλνπ 

ζηηο 27-3-2006.  

Θέισ επίζεο λα επηζεκάλσ φηη ην Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Ννκνχ 

Υαιθηδηθήο κε ηελ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ηνπ πξνο ην ηΔ (Σκήκα Δ΄) πνπ θαηέζεζαλ ζηηο 

17-5-12 (16), παξεκβαίλεη ππέξ ηνπ θχξνπο ηεο ΚΤΑ 201745/26-7-2011 θαη θαηά 

ηεο πξνζθπγήο ησλ θαηνίθσλ. Σν ελ ιφγσ Κέληξν θαη απηφ πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξίμεη ηελ ελ ιφγσ παξέκβαζή ηνπ θαη γλσξίδνληαο φηη αξρή πάλησλ είλαη ε 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, δνκεί φιε ηελ παξέκβαζή ηνπ 

πάλσ ζην ίδην ςεχδνο. Έηζη ζηελ ζει. 3 παξ.2, θαηαζέηεη: «ε εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο, εγθξίζεθε εθηεηακκέλν επελδπηηθό ζρέδην ηεο αλαδόρνπ γηα ηελ πιήξε 

αλάπηπμε ησλ… κεηαιιείσλ». Καη ζπλερίδεη ζηελ παξ.3: «Με ηελ έγθξηζε ηνπ 

Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ μεθίλεζε ε καθξά δηαδηθαζία, ε νπνία θαηέιεμε ζηελ έθδνζε 

ηεο πξνζβαιινκέλεο». Καη γηα λα κελ ππάξμνπλ ακθηβνιίεο ζηελ ζει. 11 

δηαζηξέθνληαο ζπλεηδεηά ηελ αιήζεηα, μεθάζαξα ζηελ παξ. 27 θαηαζέηεη: 

«Δμάιινπ ην επελδπηηθό ζρέδην πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3.2 ηεο ίδηαο ηεο 

ζύκβαζεο (πνπ  θπξψζεθε κε ηνλ Ν.3220/2004)  εγθξίζεθε από ην ειιεληθό 

δεκόζην ηελ 27-3-2006. Δίλαη, θαηά ζπλέπεηα ζαθέο όηη ηα έξγα πνπ εγθξίλεη ε 

πξνζβαιιόκελε έρνπλ ζρεδηαζζεί πνιύ πξηλ από ηηο 22-12-2008». 

 

Παξέκβαζε επίζεο θαηέζεζε ζηηο 14-5-2012 ελψπηνλ ηνπ ηΔ (Δ΄ Σκήκα) 

θαη ν χλδεζκνο Μεηαιιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (17), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα. 

Καη απηφο ν χλδεζκνο δφκεζε ηελ παξέκβαζή ηνπ πάλσ ζην ςεχδνο θαη ηε 

ζπλεηδεηή δηαζηξνθή ηεο αιήζεηαο. Έηζη ζηελ ζει. 9 θαηαζέηεη: «Η Διιεληθόο 

Υξπζόο Α.Δ. πξνρώξεζε, σο όθεηιε, ζηε ζύληαμε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ γηα ηα 

Μεηαιιεία Καζζάλδξαο, ην νπνίν εγθξίζεθε από ην ειιεληθό δεκόζην. 

Αθνινχζσο, ε δηνίθεζε πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε Πξνθαηαξθηηθήο 
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Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (Π.Π.Δ.) ηνπ πξνθείκελνπ έξγνπ….». Γίλεηαη ινηπφλ 

ζαθέο φηη φινη γλσξίδνπλ φηη βαζηθή πξνυπφζεζε ησλ πάλησλ είλαη ε έγθξηζε 

ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ θαη γη’απηφ φινη πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο 

αθφινπζεο αηηηάζεηο ηνπο, πάληα αλαθέξνπλ ηε δήζελ χπαξμε έγθξηζεο ηνπ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ.  

--------------------------- 

 

Αξρίδεη ε εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 

Δπελδπηηθνχ ηεο ρεδίνπ ρσξίο λα έρεη εγθξηζεί, φπσο νξίδεη θαη 

πξναπαηηεί ν Ν.3220/2004 

 

Όπσο θαη ε εηαηξεία κε ην απφ 10-7-2012 ππφκλεκά ηεο πξνο ην ηΔ 

ζσζηά ππνκλήεη ζηελ ζει.7: «Η ζύκβαζε ζην 3.4 ξεηά αλαθέξεη όηη ην 

επελδπηηθό ζρέδην κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο ζύκβαζεο θαηά ηξόπν πνπ θαζηζηά ζαθέο όηη ε ζχκβαζε 

νινθιεξψλεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ».   

Όπσο πξναλέθεξα, ξεηά ν Ν.3220/2004 δηά ηνπ 3.1 νξίδεη φηη πξηλ ηελ 

έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ νη κφλεο εξγαζίεο πνπ δηθαηνχηαη λα εθηειεί 

είλαη: «λα εθηειεί ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ ππνγείσλ έξγσλ, 

ιηκλώλ, ηεικάησλ…», δει. ηελ δηεπζέηεζε ησλ όμηλσλ απνξξνώλ». (Καη φπσο 

ζσζηά θαη ε εηαηξεία ζηελ απφ 8-5-2012 Παξέκβαζή ηεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ θαηαζέηεη θαη 

δηεπθξηλίδεη ζηελ ζει. 42 α) φηη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ νθείιεη λα 

«εθηειεί (κφλν) ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ππόγεησλ έξγσλ.. ζύκθσλα κε ηηο 

ππ’αξηζ. Πξση. Γ8-Φ7.49.13/νηθ53/7-1-2003 θαη Γ8-Γ/Φ.12.7/1059/ΓΓΦΠ265/29-1-

2003 θαη Γ8-Φ7, 49.13/νηθ.11177/3327/27-6-2003 εληνιέο ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη 

2111/30-10-2003 ηεο Δπηζεώξεζεο Μεηαιιείσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΜΒΔ)»). 

«β) λα θάλεη έλαξμε  όισλ ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ελεξγεηώλ ζε 

επηκέξνπο κεηαιιεία ή ηκήκαηά ηνπο, γηα ηα νπνία δελ έρνπλ αθπξσζεί ή κε 
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δηθαζηηθή απόθαζε αλαζηαιεί νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο, 

ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή, εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ πάλησο δελ 

ζα ππεξβαίλεη ηνπο 3 κήλεο, ε έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

γ) δηθαηνύηαη λα δηελεξγεί ρσξίο λέεο άδεηεο γεσηερληθέο, θαη κεηαιιεπηηθέο 

έξεπλεο εληόο ησλ νξίσλ ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ παξαρσξήζεσλ θαη κηζζώζεσλ 

κεηαιιείσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μεηαιιεπηηθνύ Κώδηθα θαη ηνπ 

Κ.Μ.Λ.Δ.» 

 

ηελ απφ 8-5-2012 Παξέκβαζή ηεο πξνο ην ηΔ (Δ΄ Σκήκα), ε εηαηξεία 

ζηελ ζει. 42 πνιχ ζσζηά φπσο θη εγψ πξναλέθεξα, θαηαζέηεη θαη επηζεκαίλεη 

φηη: «….Χο πξνο ην ηζηνξηθφ ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο επηζεκαίλεηαη αξρηθά φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 

πξνβιέπεη φηη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ ην Δπελδπηηθφ ρέδην πξνζαξηάηαη ζε 

απηήλ θαη απνηειεί κέξνο ηεο. Σνύην ζεκαίλεη όηη ζθνπόο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 

2004 (Ν.3220/2004, ΦΔΚ 15/Α/28.1.2004) ήηαλ ΑΜΔΑ ε επείγνπζα ξύζκηζε ηνπ 

θαζεζηώηνο ηεο ξύπαλζεο από ηηο πξνεγνύκελεο εθκεηαιιεύζεηο θαη ε 

απαζρόιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ελώ ζηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ εληόο ηεο δηεηίαο ζα αθνινπζνύζε ε πιήξεο αδεηνδόηεζε ζε 

ζπλέρεηα ηεο νπνίαο ζα ελεξγνπνηείην ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Η 

επέλδπζε ζπλεπώο ζα ξπζκηδόηαλ όρη ην 2004 αιιά κε ην επελδπηηθό ζρέδην θαη 

ηελ έγθξηζή ηνπ όπνπ θαη κπνξεί λα δεη θαλείο ηη είδνπο νθέιε ππάξρνπλ γηα ηελ 

εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ απαζρόιεζε (βι. εηδηθά άξζξ. 3 ηεο ύκβαζεο)». 

 

Μεηά ινηπφλ ηελ έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, νκνινγεί θαη ε ίδηα φηη 

έπξεπε λα αθνινπζήζεη ε αδεηνδφηεζε θαη κεηά θαη ηελ αδεηνδφηεζε λα 

αξρίζνπλ νη θάζε είδνπο εξγαζίεο. 

 

Ζ εηαηξεία φκσο κε ηελ ζπγθάιπςε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ηΔ άξρηζε 

ππξεησδψο ηελ πινπνίεζε ηνπ κε εγθεθξηκέλνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, άξρηζε 

ηελ εθηέιεζε έξγσλ ρσξίο θαλ λα έρεη θαηαζέζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

Σερληθέο Μειέηεο θαη ρσξίο λα έρεη ιάβεη νχηε απηέο ηηο εγθξίζεηο θαη άδεηεο.  
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Όπσο πξναλέθεξα, ε Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ είπε λα 

ζπλερίζνπλ νη παξάλνκεο εξγαζίεο. 

 

Μέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία δελ έρεη ηεξήζεη ηελ βαζηθή ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζή ηεο, δελ έρεη θαηαζέζεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην 

ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο κειέηεο θαη δελ έρεη ιάβεη έγθξηζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ, ψζηε λα δηθαηνχηαη θαη λα λνκηκνπνηείηαη λα ην 

πινπνηήζεη. 

 

πγθεθξηκέλα γηα ηηο θνπξηέο ην έξγν θξάγκαηνο ζην ξέκα Καξαηδά 

δελ έρεη εγθξηζεί ε Σερληθή Μειέηε, θαη δελ έρεη εθδνζεί Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

νξηνζέηεζήο ηνπ θαη νη εξγαζίεο παξαλφκσο εθηεινχληαη, παξά ην γεγνλφο φηη 

ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γελ. Γ/λζε Γαζψλ, κε ηελ 

απφ 29-3-2012 κε Α.Π. 7633  Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα πνπ 

παξαρψξεζε ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ξεηά έζεζε ζηελ ζει. 9 ηνλ φξν 14, δηά ηνπ 

νπνίνπ ππνκλήεη φηη: «…πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηελ έθηαζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε, ε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία πξέπεη λα 

εθνδηαζζεί κε ηελ εηδηθή έγθξηζε επέκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ.2 

ηνπ Ν.998/79 θαη ηελ εγθεθξηκέλε ηερληθή κειέηε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην 

άξζξν 4 ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ. (πεξί Καλνληζκνχ Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ 

Δξγαζηψλ)». Καη κε ηνλ φξν 19 νξίδεη φηη: «Πεξίπησζε κε ηεξήζεσο ησλ 

αλσηέξσ φξσλ ζπλεπάγεηαη ηελ πνηληθή δίσμε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 

ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Ν.998/1979 φπσο ηζρχεη, θαη ζε ππνηξνπή, ηελ αλάθιεζε 

ηεο παξνχζαο Απφθαζεο». 
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Δίραλ μεθηλήζεη εξγαζίεο ζην «open pit» θνπξηψλ. 
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Γηα ηηο «Μαχξεο Πέηξεο», γηα ην λέν εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ θαη ηε Μνλάδα 

Μεηαιινπξγίαο θαη ζεητθνχ νμένο, θαη γηα ηα δχν απηά έξγα δελ έρνπλ θαλ 

ππνβιεζεί κειέηεο. 

Γηα ηα δχν θξάγκαηα ελαπφζεζεο απνβιήησλ ζηνλ «Κνθθηλφιαθα» ζηηο 

Μαχξεο Πέηξεο δελ έρνπλ εθδνζεί νη άδεηεο θαη ε εηαηξεία φρη κφλν έρεη αξρίζεη 

ηηο εξγαζίεο πινηφκεζεο, πξνεξγαζίεο εξγαζηψλ γηα ην θξάγκα, αιιά έρεη 

αξρίζεη θαη ηελ ελαπφζεζε ηνμηθψλ απνβιήησλ. 

ηελ Οιπκπηάδα ε δηάλνημε ηεο ζηνάο  ησλ 8 ρηι. πνπ ελψλεη «Μαληέκ 

Λάθθν»-Οιπκπηάδα, εδψ θαη πνιχ δηάζηεκα δηαλνίγεηαη, έρνπλ δηαλνηρζεί 1242 

κέηξα θαη απφ ηνλ Μάτν 2013 νη εξγαζίεο έρνπλ δηαθνπεί επεηδή έγηλε κία κεγάιε 

εηζξνή πδάησλ, ηελ νπνία νχηε ε εηαηξεία, νχηε ν εξγνιάβνο ηνπ έξγνπ ΑΚΣΧΡ, 

νχηε νη κεηαθιεζέληεο Γεξκαλνί θαη Απζηξηαθνί εηδηθνί θαηφξζσζαλ  λα 

ζεξαπεχζνπλ. ρεηηθή αλαθνίλσζε έρεη εθδψζεη ε κεηξηθή εηαηξεία Δldorado 

Gold ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2013 (18). 

Δπίζεο ε λέα ζηνά πνπ νδεγεί απφ ην ππφγεην κεηαιιείν ηεο Οιπκπηάδνο 

ζην πιπληήξην, δηαλνίγεηαη θαη έρνπλ δηαλνηρζεί 270 κέηξα. 

Αθφκα έρνπλ αξρίζεη νη εξγαζίεο ζπκπχθλσζεο ηνπ ηέικαηνο ηεο 

Οιπκπηάδνο θαη εθπνηνχλ ηα ρξπζνθφξα απνζέκαηα. 
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Δπίζεο ζηηο θνπξηέο ζην εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ, εδψ θαη πνιχ 

δηάζηεκα έρνπλ αξρίζεη ππξεησδψο εθηεηακκέλεο εθζθαθέο, εξγαζίεο 

εθρσκάησζεο ζηε ζέζε φπνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην εξγνζηάζην, 

έρνπλ πξνβεί ζε βάζε έδξαζεο απφ κπεηφλ πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο φπνπ 

βξίζθεηαη ε ζήξαγγα. Δπαλεηιεκκέλα ε Πνιενδνκία επελέβε, έδσζε ζήκα 

δηαθνπήο, ραξαθηήξηζε ηα έξγα παξάλνκα, αιιά «ε δσή ζπλερίδεηαη» γηα ην ελ 

ιφγσ εξγνζηάζην. Γελ έρνπλ έγθξηζε φξσλ δφκεζεο, δελ έρνπλ άδεηα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ, δελ έρνπλ άδεηα δφκεζεο γηαηί δελ πιεξνχλ 

ηνπο φξνπο δφκεζεο, δελ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Έπξεπε λα 

δηαζέηνπλ φια απηά θαη ελ ζπλερεία λα αξρίζνπλ νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο. 
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Με ην απφ 12-8-2013 εκείσκα ηεο εηαηξείαο πξνο ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν 

Υαιθηδηθήο (19) ελ φςεη ηεο ζπδήηεζεο ηεο απφ 23-7-2013 αίηεζεο ησλ 

θαηνίθσλ, ζηελ ζει.14 έσο 16 ε εηαηξεία νκνινγεί φηη πινπνηεί ην επελδπηηθφ 

ζρέδην ρσξίο λα έρεη εγθξηζεί θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «ήκεξα, γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζεηξά ζχλζεησλ 

εξγαζηψλ…. ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαησλίνπ (πξνβαίλεη ζηελ) θαηαζθεπή 

ζήξαγγαο εθηξνπήο ξέκαηνο Κνθθηλόιαθα, ζπλνιηθνύ κήθνπο 1.170 κ. Έρνπλ 

ήδε θαηαζθεπαζηεί ηα 800 κ. θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ 

επηεκβξίνπ  ηνπ ηξέρνληνο έηνπο». (Ήδε απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε, ε 

εηαηξεία πξνέβε ζε δηαθνπή εξγαζηψλ ζηνλ Κνθθηλφιαθα κεηά απφ 

παξέκβαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο, Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο Β. Διιάδνο) 

«ηελ θαηαζθεπή θύξηαο ζήξαγγαο πξνζπέιαζεο κεηαιιείνπ Οιπκπηάδνο 

ζπλνιηθνύ κήθνπο 9.000 κ. έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ην ζηόκην θαη 1200 κέηξα 

ππνγείνπ ηκήκαηνο». 

«Καηαζθεπή ηεο δεπηεξεύνπζαο ζήξαγγαο πξνζπέιαζεο ηνπ κεηαιιείνπ 

Οιπκπηάδνο κήθνπο 1040 κ. Σν έξγν απηό θαηαζθεπάζηεθε….». 

«ηελ πεξηνρή ησλ θνπξηώλ (εθηειεί) ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζηνλ ρώξν ηνπ 

εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνύ θνπξηώλ (ρσξίο λα έρεη έγθξηζε δφκεζεο θαη 

άδεηα γηα ην εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ, θαη έρνπλ γίλεη θαηαγγειίεο απφ ηελ 

Πνιενδνκία θαη φιε ε ππφζεζε ηεο Πνιενδνκίαο είλαη ζην ηΔ ζηελ χκβνπιν 

θα Μαπξνπφδε). «Γηακόξθσζε πιαηείαο θύξηαο ξάκπαο ππόγεηαο 

πξνζπέιαζεο ηνπ κεηαιιείνπ θαη εξγαζίεο δηάλνημεο-ππνζηήξημεο  ηεο 

ξάκπαο», «Οδνπνητα πξόζβαζεο θαη εζσηεξηθήο εμππεξέηεζεο ησλ επί 

κέξνπο εγθαηαζηάζεσλ», «Τινηνκηθέο εξγαζίεο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

έξγνπ» θ.ι.π. Οκνινγεί ε ίδηα φηη πινπνηεί ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην, ηελ 

ζηηγκή πνπ δελ έρεη εγθξηζεί. 

 

Δθ’φζνλ δελ έρεη εγθξηζεί ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο είλαη άθξσο 

παξάλνκε ε πινπνίεζή ηνπ. Οη πάληεο ζπγθαιχπηνπλ ηελ αλνκία. Οη κφλνη πνπ 

ζέβνληαη ην χληαγκα θαη ηνλ λφκν είλαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, πνπ φιν απηφ 
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ην δηάζηεκα δηαδειψλνπλ, δηακαξηχξνληαη θαη αγξίσο θαηαζηέιινληαη απφ ηηο 

δπλάκεηο θαηαζηνιήο. 

    ---------------------------- 

 

 

Ο ξφινο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο 

 

Οη θάηνηθνη κεηά  ηελ απαξάδεθηε απφθαζε 1492/2013 ηνπ ηΔ θαη ηεο 

απφθαζεο Δπηηξνπήο αλαζηνιψλ 398/2012, ζην κφλν δηθαζηήξην πνπ 

κπνξνχζαλ λα θαηαθχγνπλ, ήηαλ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Υαιθηδηθήο. 

Γπζηπρψο ην ελ ιφγσ δηθαζηήξην απέξξηπηε ηηο αηηήζεηο ησλ θαηνίθσλ. Πάιη κε 

δηαζηξνθή ηεο αιήζεηαο επί ηεο ππ’αξηζ. Αζθ.1122/346/26-6-2013 αίηεζεο 

αζθαιηζηηθψλ 24 θαηνίθσλ εθδφζεθε ε ππ’αξηζ. 376/2013 απφθαζε ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο ζηελ Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ 

(20). Δληφο απηήο ηεο απνθάζεσο ην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη φηη: «… από όια 

ηα έγγξαθα… πηζαλνινγήζεθαλ ηα αθόινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (ελλ. 

κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηεο Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.) ζπλήθζε 

ζύκβαζε, θπξσζείζα κε ην άξζξν 52 ηνπ Ν.3220/2004, δη’απηήο 

κεηαβηβάζζεθε…. ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ησλ κεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ηειεπηαίαο λα εθπνλήζεη θαη λα ππνβάιεη 

ζρέδην εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ. πκκνξθνύκελε πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηεο 

ππνρξεώζεηο, ε θαζήο ε αίηεζε ππέβαιε νινθιεξωκέλν επελδπηηθό ζρέδην 

αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ, ην νπνίν εγθξίζεθε ζηηο 27-3-2006 από ηελ Γ/λζε 

Μεηαιιεπηηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Οξπθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. ηε 

ζπλέρεηα μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο επέλδπζεο…». Γλσξίδεη ην Γηθαζηήξην φηη πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, 

ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθξηζεί απαξαηηήησο ην επελδπηηθφ ζρέδην, γη’απηφ 

απνθαηλφκελν ςεπδψο ελ αξρή ιέεη φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην έρεη εγθξηζεί. Όκσο 

έλα ήηαλ ην απνιχησο ζίγνπξν, φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην δελ είρε πνηέ εγθξηζεί 

θαη ην Γηθαζηήξην δελ είδε ζε θακκία πεξίπησζε θαλέλα έγγξαθν έγθξηζεο θαη 
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γλσξίδεη απνιχησο φηη ε απφ 27-3-2006 επηζηνιή ηεο Γ/ζεο Μεηαιιεπηηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο πνπ επηθαιείηαη, είλαη επηζηνιή απιή 

πνπ ππνκλήεη φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην δελ είλαη νινθιεξσκέλν αιιά ειιηπέο 

θαη δελ κπνξεί λα εγθξηζεί. Σνηνπηνηξφπσο απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ησλ θαηνίθσλ 

θαη αθήλεη ειεχζεξε ηελ εηαηξεία λα ζπλερίζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ κε 

εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Πξνζσπηθά δελ ήζεια λα πηζηέςσ φηη νη δηθαζηέο γλψξηδαλ  ηελ αιήζεηα 

θαη πξνέβαηλαλ ζηελ έθδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ. Έηζη απνθάζηζα 

λα ηνπο ελεκεξψζσ αλαιπηηθά  ν ίδηνο, κε ηελ παξάζεζε φισλ ησλ απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ. 

Δίλαη ηνηο πάζη γλσζηά ηα επεηζφδηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

πδαηνξξέκαηνο «Καξαηδά» ζηηο θνπξηέο ηνλ Απξίιην θαη έσο 12 Μαΐνπ 2013. Οη 

θάηνηθνη γλσξίδνληαο φηη ε εηαηξεία εθηειεί παξάλνκα ηηο εξγαζίεο ζην 

πδαηφξξεκα «Καξαηδάο» ρσξίο λα δηαζέηεη ηηο λφκηκεο άδεηεο, θαζεκεξηλά 

εθαηνληάδεο θάηνηθνη αλέβαηλαλ θαη δηαδήισλαλ, κε απνηέιεζκα λα δέρνληαη 

άγξηα θαηαζηνιή απφ ηα ΜΑΣ. Οη εξγαζίεο εθεί ζπλερίδνλην ακείσηα.  

 

Έηζη θαηέζεζα ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο (Σκήκα 

Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ) ηελ απφ 30-10-2013 αίηεζή κνπ πνπ έιαβε απφ ηελ 

Γξακκαηεία ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ αξηζ. θαηάζεζεο: 1938/2013 θαη 

αξηζκφ θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ: 562/2013 (21). 

Γη’απηήο αλαιπηηθά εμέζεζα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηνχζα λα 

εθδνζεί πξνζσξηλή δηαηαγή δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ. Οξίζζεθε σο εκέξα 

ζπδήηεζεο 5-11-2013, θαη ηελ ππφζεζε αλέιαβε ε Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, θα Ρφθθνπ. Πήγακε καδί κε ηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν κνπ θ. Η. Καλειιφπνπιν θαη ηέζζεξηο κάξηπξεο ……………………. 

 

Ζ ζπδήηεζε Πξνζσξηλήο Γηαηαγήο επί ηεο αηηήζεψο κνπ κεηά απφ 

αλαβνιή απφ 1-11-2013, έγηλε ζην Γξαθείν ηεο Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ θαο 

Διέλεο Ρφθθνπ ζηηο 5-11-2013. Ζ ελ ιφγσ Πξφεδξνο έιαβε απφιπηε γλψζε γηα 
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έλα ηεξάζηην ζθάλδαιν, κηα ηεξάζηηα απάηε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ Αλψηαηνη 

Γηθαζηηθνί Λεηηνπξγνί, Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη, Τπνπξγνί, ε εηαηξεία «Διιεληθφο 

Υξπζφο» θ.ι.π. Έιαβε γλψζε φισλ απηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ απφ 

30-10-2013  αίηεζή κνπ θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ζηηο 5-11-2013 θαη ν πιεξεμνχζηνο 

δηθεγφξνο κνπ θ. Η. Καλειιφπνπινο θαη εγψ, αλαιπηηθά, δηεμνδηθά, πξνθνξηθά 

αλαιχζακε ηηο παξαλνκίεο ηεο εηαηξείαο, ηελ θαηαζηξνθή πνπ επηηειείηαη (ελψ 

έμσ απφ ην Γξαθείν κε αλνηθηή ηελ πφξηα, παξίζηαλην θαη ηέζζεξηο απηφπηεο θαη 

απηήθννη κάξηπξέο κνπ), θαη δηά ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ απνδείμακε ηνπ 

ιφγνπ καο ην αιεζέο. 

 

Ζ αιήζεηα πνπ εθζέζακε ζηελ θα Ρφθθνπ, Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ, 

ζπλνςίδεην ζηα πέληε (5) θάησζη γεγνλφηα: 

 

1) α) φηη ε εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» πινπνηεί ην επελδπηηθφ 

ζρέδηφ ηεο ζηελ πεξηνρή θνπξηψλ, Λάθθνπ Καξαηδά θ.ι.π. κεηαιιεία 

Καζζάλδξαο, θαηαζηξέθνληαο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 52 

Ν.3220/2004 παξ. 3.2, 3.3, 3.4 λα ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ επηβεβιεκέλε απφ 

ην Νφκν έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ, πνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζήο ηνπ. 

  β) Ζ Πξφεδξνο θα Ρφθθνπ έιαβε γλψζε φηη νη χκβνπινη ηεο Δπηθξαηείαο 

πνπ εμέδσζαλ ηελ ππ’αξηζ. 1492/2013 απφθαζε θαη ε Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ ηνπ 

ηΔ πνπ εμέδσζαλ ηελ ππ’αξηζ. 398/2012 απφθαζή ηνπο, δφκεζαλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο επάλσ ζην ζπλεηδεηφ ςεχδνο φηη δήζελ ην επελδπηηθφ ζρέδην 

ηεο εηαηξείαο είρε εγθξηζεί σο ν Νφκνο 3220/2004 νξίδεη ην 2006 θαη απηφ  ε θα 

Ρφθθνπ γλψξηζε φηη ήηαλ απφιπην πξντφλ πξνζέζεσο θαη δφινπ, δηφηη είδε ηα 

έγγξαθα πνπ έζηεηιε ε Γηνίθεζε ζην ηΔ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη 

ελεκέξσζαλ φηη δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην, θαη παξά ηαχηα ην 

ηΔ αζχζηνια ςεπδφκελν ζπγθαιχπηνληαο ην ηεξάζηην ζθάλδαιν, απεθάλζε φηη 

έρεη εγθξηζεί ην επελδπηηθφ ζρέδην. 
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  γ) Απνδείμακε ζηελ θα Ρφθθνπ θαη έιαβε γλψζε φηη ε απφθαζε 376/2013 

πνπ εθδφζεθε απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Υαιθηδηθήο, θαη απηή δνκήζεθε 

ζην ίδην ςεχδνο θαη απέξξηςε αδίθσο ηελ απφ 26-6-2013 αίηεζε. 

 

2) Απνδείμακε φηη ε εηαηξεία ελψ δελ έρεη ιάβεη έγθξηζε  γηα πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ, ελψ δελ έρεη ιάβεη έγθξηζε θαη άδεηα γηα ην θξάγκα θαη 

ρψξν απφζεζεο απνβιήησλ γηα ηνλ «Καξαηδά Λάθθν», έρεη αξρίζεη  ηελ 

θαηαζηξνθή  ηνπ δάζνπο κε ηα αησλφβηα δέλδξα· εμεγήζακε θαη απνδείμακε  

ζηελ θα Ρφθθνπ φηη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ θαη ηελ έγθξηζε 

ησλ κειεηψλ, θακκία απνιχησο εξγαζία δελ επηηξέπεηαη λα πινπνηήζεη ε 

εηαηξεία πιελ απηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην 3.1 ηνπ Ν.3220/2004, νχηε 

πινηφκεζε  νχηε πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νχηε νη δηάθνξεο θάζεηο.  

 

3) Απνδείμακε θαη εμεγήζακε φηη νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή πξάμε, 

ππνπξγηθή απφθαζε, ηξνπνπνηεί ή ελεξγεί αληίζεηα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν 3220/2004, είλαη παξάλνκε θαη δελ ηζρχεη. 

 

4) Απνδείμακε φηη ε εηαηξεία ππνβαζκίδεη, αιινηψλεη ηα δηαθξηηά θπζηθά 

κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (φρζεο θ.ι.π.) ηνπ 

πδαηνξξέκαηνο «Καξαηδά Λάθθνπ» ρσξίο λα έρεη εθδνζεί πξνεγνπκέλσο ην 

απαηηνχκελν απφ ην Νφκν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. 
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5) Απνδείμακε φηη ε εηαηξεία εληφο ηεο φρζεο ηνπ πδαηνξξέκαηνο «Καξαηδά 

Λάθθν» θαη εληφο δαζηθήο εθηάζεσο κε βαξηάο κνξθήο νδνπνηεηηθά κεραλήκαηα 

κπνπιληφδεο κε εξπχζηξηεο, δηαλνίγεη δξφκνπο  ρσξίο λα δηαζέηεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Ν.998/79, άξζξ. 48 παξ.3 θαη άξζξ. 56 θαη 57 άδεηεο 

απφ ην αξκφδην Γαζαξρείν. 
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Καηά ηε ζπδήηεζε ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο κνπ θη εγψ θαηαζέζακε ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη ηαπηφρξνλα παξαδψζακε ην εκείσκά κνπ κε ηίηιν: 

«ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ κε επεμήγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο» θαη κε αίηεζε γηα 

ηήξεζε ηνπ Άξζξ. 38 Κ.Π.Γ. ππφ ηεο θαο Ρφθθνπ (22). πγθεθξηκέλα ζηελ ζει. 

40 θάλακε ηελ θάησζη έθθιεζε:   

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

     « ΔΚΚΛΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΜΝΖΖ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 38 Κ.Π.Γ. 

 
Κπξία Πξφεδξε, κε ην πιήζνο ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ιάβαηε γλψζε 

φηη πιήζνο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, νη εθπξφζσπνη ηεο θαζήο, δηθαζηηθνί 
ιεηηνπξγνί, ηέιεζαλ εγθιήκαηα ηνπ Άξζξ. 36 Κ.Π.Γ. 
 Σν Άξζξν 38 Κ.Π.Γ. κε ηίηιν: «Τπνρξέσζε ηνπ δηθαζηή λα ζπληάζζεη 
έθζεζε», νξίδεη ζηελ παξ.1 φηη: «Όηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα πνιηηηθήο δίθεο 
αλαθύπηεη γεγνλόο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί έγθιεκα δησθόκελν 
απηεπαγγέιησο ν δηθαζηήο, αλ ζύκθσλα κε ην λόκν δελ κπνξεί λα ην δηθάζεη ν 
ίδηνο ακέζσο, νθείιεη λα ζπληάμεη έθζεζε θαη λα ηε δηαβηβάζεη ρσξίο ρξνλνηξηβή 
ζηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα κε θάζε πιεξνθνξία θαη κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα».  
 Φξνλψ φηη κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο γηα δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ, πξέπεη λα ελεξγήζεηε ηνηνπηνηξφπσο ψζηε λα πεξηθξνπξήζεηε ην 
θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ειιεληθήο Γηθαηνζχλεο πνπ θάπνηνη θξφληηζαλ λα 
ηελ θαηαξξαθψζνπλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ, εμαιείθνληαο απφ ηηο ςπρέο ησλ 
θαηνίθσλ ηεο Β. Υαιθηδηθήο θάζε ίρλνο εκπηζηνζχλεο πνπ είρε ελαπνκείλεη πξνο 
απηήλ θαη ηνπο νδήγεζαλ ζην απφιπην αδηέμνδν ή λα ζπλαηλέζνπλ ζηελ αλνκία 
θαη ζηε δηαθζνξά ή λα ιάβνπλ ην λφκν ζηα ρέξηα ηνπο, ηα νπνία θαη ηα δχν είλαη 
φ,ηη ρεηξφηεξν κπνξεί λα ζπκβεί ζε κία θνηλσλία.  
 
 Σν δε άξζξν 40 Κ.Π.Γ. παξ. 3, νξίδεη φηη: «Αλ πνιινί πιεξνθνξήζεθαλ γηα 
ηελ αμηόπνηλε πξάμε, ηόηε θαζέλαο έρεη μερσξηζηά ηελ ππνρξέσζε απηή». αο 
πιεξνθνξψ φηη θη εγψ πξνβαίλσ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 40 Κ.Π.Γ. θαη ζα 
ζαο ελεκεξψζσ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Άξζξ. 40 Κ.Π.Γ. 

    
      Πνιχγπξνο, 5 Ννεκβξίνπ 2013 
Ο Πιεξεμνχζηνο Γηθεγφξνο  Ο θαηαζέησλ ηελ παξνχζα 
      κε ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
      Αξρηκ. Υξηζηφδνπινο Αγγειφγινπ  

      ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Οη πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη ηεο εηαηξείαο νχηε έθεξαλ λα επηδείμνπλ ηηο 

άδεηεο γηα ηνπο αλσηέξσ πέληε ιφγνπο (δηφηη δελ ππάξρνπλ), νχηε 

επηθαιέζζεθαλ φηη ππάξρνπλ·  είπαλ κφλν φηη επηθαινχληαη ηηο απνθάζεηο α) 

ππ’αξηζ. 1492/2013 ηνπ ηΔ, β) ηελ απφθαζε 398/2012 ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ, γ) ηελ 376/2013 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Υαιθηδηθήο θαη δ) ηελ 421/2013 ηνπ ηδίνπ Γηθαζηεξίνπ. Καηέζεζαλ θαη ην 

εκείσκα κε πίλαθα ησλ επηζπλαπηνκέλσλ εγγξάθσλ πνπ είραλ θαηαζέζεη ζηηο 

12-8-2013 ζε άζρεηε άιιε δηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ θαη ηηο αλσηέξσ 

απνθάζεηο. Οπδέλ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ παξνχζα αίηεζή κνπ θαηέζεζαλ. 

Ζ ελ ιφγσ Πξφεδξνο πείζζεθε απφιπηα γηα φια φζα απνδείμακε. Κξάηεζε φια 

ηα έγγξαθά καο θαη ηελ αίηεζή καο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ άξζξ. 38 Κ.Π.Γ. 

 

ηηο 6 Ννεκβξίνπ 2013 καο ρνξεγήζεθε αληίγξαθν ηεο αηηήζεψο κνπ, δηά 

ηνπ νπνίνπ κνπ γλσζηνπνηείηαη ε απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο πξνζσξηλήο Γηαηαγήο 

θαη πξνζδηνξίδεηαη δηθάζηκνο γηα ηηο 13-1-2014. 

ηελ δε «Έθζεζε Καηάζεζεο Γηθνγξάθνπ Αίηεζεο» πνπ κνπ 

ρνξεγήζεθε, θαίλεηαη φηη  ζην ελ ιφγσ έγγξαθν απφξξηςεο έρεη γξαθηεί 31-10-

2013, ηελ επνκέλε ηεο θαηάζεζεο (πξηλ ηε ζπδήηεζε δει. ηεο αηηήζεψο καο πνπ 

έγηλε ζηηο 5-11-2013), θαη έρεη ζβεζηεί κε blanco θαη έρεη δηνξζσζεί ρεηξφγξαθα!! 

Δπηπξνζζέησο κνπ παξαδφζεθαλ φια ηα έγγξαθα, πιελ απηνχ πνπ θαηέζεζα 

θαηά ηε ζπδήηεζε κε ηίηιν: «ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ κε επεμήγεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο», δηά ηνπ νπνίνπ ππέκλεα ζηελ θα Ρφθθνπ φηη πξέπεη λα 

πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άξζξ. 38 Κ.Π.Γ., θαη νη γξακκαηείο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

θαη ε θα Ρφθθνπ κνπ είπαλ φηη δελ ην έρνπλ!!!  

Μεηά απφ απηή ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο Πξνέδξνπ ηελ επνκέλε ζηηο 7-11-

2013 θαηέζεζα Γήισζε παξαίηεζεο ηνπ δηθνγξάθνπ κνπ θαη φρη εθ ηνπ 

δηθαηψκαηφο κνπ (23). 

 

Καηφπηλ θαη ηνχηνπ απνθάζηζα λα πξνβψ ζηελ παξνχζα. Δίλαη ιππεξή ε 

δηαπίζησζε φηη ε Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ έιαβε γλψζε πιήζνπο απηεπάγγειησλ 

αδηθεκάησλ, ελφο ηεξάζηηνπ ζθαλδάινπ, είρε φια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη 
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αξλήζεθε λα ηεξήζεη ην Άξζξ. 38 ΚΠΓ, θαη θπζηθά δελ έδσζε πξνζσξηλή 

δηαηαγή ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο  ην ελ ιφγσ Γηθαζηήξην δίλεη πξνζσξηλή 

δηαηαγή γηα ιφγνπο πνιχ ήζζνλνο ζεκαζίαο, θαη άθεζε πεξηζψξηα 2 κελψλ 

ζηελ εηαηξεία λα ζπλερίδεη λα παξαλνκεί θαη λα θαηαζηξέθεη ην 

πεξηβάιινλ, επηθέξνληαο κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο. 

  

   ---------------------------------------- 

 

 

Ο ξφινο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο ζηελ επέλδπζε 

 

 

 

 

 

 

 

Όιν ηνλ Απξίιην θαη Μάτν ηνπ 2013 νη θάηνηθνη, φπσο πξναλέθεξα, ιφγσ 

ησλ παξάλνκσλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο πξνέβαηλε ε εηαηξεία ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

εθαηνληάδεο αλέβαηλαλ  ζηηο θνπξηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πδαηφξξεκα 

Καξαηδά θαη δηακαξηχξνλην έληνλα γηα ην γεγνλφο φηη νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχζε 
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ε εηαηξεία ήηαλ παξάλνκεο, δηφηη ζηεξνχλην ησλ λνκίκσλ αδεηψλ. Γπζηπρψο 

δηκνηξίεο ησλ ΜΑΣ πξνζηάηεπαλ ηελ εηαηξεία γηα λα εθηειεί ηηο παξάλνκεο 

εξγαζίεο θαη δελ άθελαλ ηνπο θαηνίθνπο λα πιεζηάδνπλ ζηελ πεξηνρή, δελ ηνπο 

έδηλαλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα νχηε θαλ λα πξνζεγγίζνπλ ζηελ πεξηνρή, ψζηε λα 

δνπλ εάλ ζπλερίδνληαη  νη εξγαζίεο θαη ζε ηη βαζκφ. Οη θάηνηθνη κε πξνεμάξρνληα 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ», θ. 

Απφζηνιν Παπαγεσξγίνπ, θαηήγγεηιαλ πξνθνξηθά ζηηο 27 Απξηιίνπ 2013  ζηνλ 

Γ/ληε ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θ. Υνλδξφ Βάτν, 

πνπ ήηαλ παξψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, φηη ε εηαηξεία ζηεξείηαη αδεηψλ θαη είλαη 

παξάλνκεο νη εξγαζίεο θαη απαίηεζαλ λα δεηήζεη ν θ. Βάτνο ηηο άδεηεο απφ ηελ 

εηαηξεία. Δθείλνο δεκνζίσο θαη κπξνζηά ζε θάκεξα (πνπ είρε κέινο ηεο έλσζεο 

θσηνξεπφξηεξ ζπληαθηψλ), δεζκεχζεθε ηελ Γεπηέξα 29-4-2013 λα θαιέζεη ηελ 

εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» ελψπηνλ ηνπ Πξντζηακέλνπ Δηζαγγειίαο 

Δθεηψλ Θεζ/ληθεο α) ηνλ Γαζάξρε Αξλαίαο, β) εθπξνζψπνπο ηεο Πνιενδνκίαο,  

γ) εθπξνζψπνπο ησλ πληνληζηηθψλ ησλ θαηνίθσλ, γηα λα επηδείμεη  α) ηελ 

έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, β) ηελ άδεηα ηνπ έξγνπ ηνπ θξάγκαηνο 

«Καξαηδά» ρψξνπ ελαπφζεζεο απνβιήησλ, γ)  ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

νξηνζέηεζεο ξέκαηνο θαη δ) ηηο άδεηεο απφ ην Γαζαξρείν γηα ηνπο δξφκνπο πνπ 

δηάλνηγαλ εληφο ηνπ πδαηνξξέκαηνο (24). 

 

Οη θάηνηθνη δελ μαλαλέβεθαλ ζην βνπλφ θαη πεξίκελαλ ηελ πινπνίεζε 

δέζκεπζεο ηνπ θ. Βάτνπ Υνλδξνχ. Ο ελ ιφγσ αζηπλνκηθφο Γ/ληεο νπδέπνηε 

ηήξεζε ηε δέζκεπζή ηνπ, νπδέπνηε δήηεζε ηηο ελ ιφγσ άδεηεο απφ ηελ εηαηξεία. Ζ 

εηαηξεία ζπλέρηδε ηηο εξγαζίεο ππξεησδψο θαη ν Γαζάξρεο Αξλαίαο ηνπο 

ελέπαηδε. Έηζη νη θάηνηθνη ζηηο 8 Μαΐνπ 2013 αλέβεθαλ εθαηνληάδεο ζηελ πεξηνρή 

«Καξαηδά», φπνπ νη κπνπιληφδεο δνχιεπαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ ΜΑΣ θαη 

άξρηζαλ πάιη λα δηακαξηχξνληαη θαη λα ξσηνχλ ηνπο αζηπλνκηθνχο αλ δήηεζαλ 

λα δνπλ ηηο άδεηεο απφ ηελ εηαηξεία. Σφηε νη αζηπλνκηθνί έδεημαλ απίζηεπηε 

πξνθιεηηθφηεηα θαη αλήζηθε ζηάζε θαη εθδίσμαλ ηνπο θαηνίθνπο. ηηο 12 Μαΐνπ 

2013 πάιη πεξί ηνπο 500 θαηνίθνπο αλέβεθαλ ζηελ πεξηνρή «Καξαηδά», φπνπ 

πιήζνο ΜΑΣ ήηαλ παξαηεηαγκέλα. Πάιη νη θάηνηθνη κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
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«Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» θ. Απ. Παπαγεσξγίνπ, 

απεπζχλζεθαλ ζηνλ Γ/ληε ηεο Γελ. Αζηπλ. Γ/ζεο Υαιθηδηθήο, ηαμίαξρν θ. Ρηδάθε 

θαη ηνπ δήηεζαλ λα δεηήζεη απφ ηελ εηαηξεία ηηο άδεηεο. Οη θάηνηθνη δπζηπρψο 

δέρζεθαλ βίαηε θαηαζηνιή κε ηα γλσζηά γεγνλφηα. Οη αζηπλνκηθνί απνθάζηζαλ 

πξνθαλψο φηη είλαη πην εχθνιν λα δέξλνπλ φζνπο ηνικνχλ λα ξσηνχλ γηα ην αλ 

έρεη άδεηεο ε εηαηξεία θαη φηη πξέπεη λα ηνπο θιείζνπλ θπιαθή γηα λα κε 

μαλαξσηήζνπλ. Έηζη ζρεκάηηζαλ πιένλ δηθνγξαθίεο κε ηελ θαηεγνξία φηη νη 

δηακαξηπξφκελνη είλαη κέιε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο!!!  Μεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη 

ησλ θαηνίθσλ ππάξρεη απηή ε αληηδηθία. Ζ ζηάζε ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο είλαη 

απαξάδεθηε θαη δελ είλαη ηεο παξνχζεο λα αλαθεξζψ, δηφηη κφλν ηνπ απνηειεί 

έλα ηεξάζηην ζέκα, ην κεγαιχηεξν φκσο φισλ είλαη φηη ηεο έρεη αλαηεζεί απφ ηελ 

ειιεληθή δηθαηνζχλε φιε ε πξναλαθξηηηθή δηαδηθαζία, έρνπλ αλαιάβεη δει. λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αλαθξίζεηο, θαηαζέηνπλ σο κάξηπξεο θαηεγνξίαο εηο βάξνο 

ησλ θαηνίθσλ, ςεπδνξθνχλ, θαηαζέηνπλ copy έλνξθεο θαηαζέζεηο, 

παξαθνινπζνχλ ηηο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο ησλ θαηνίθσλ, επηιέγνπλ θαηά ην 

δνθνχλ πνηεο κφλν ζπλνκηιίεο ζα ζπκπεξηιάβνπλ εληφο ηεο δηθνγξαθίαο, 

εξκελεχνπλ θαληαζηηθά θαη πηζαλνινγψληαο ηηο ζπλνκηιίεο, ζηνηρεηνζεηνχλ 

εγθιήκαηα  θαη θαθνπξγήκαηα εηο βάξνο ησλ θαηνίθσλ, θαηαξηίδνπλ δηθνγξαθίεο 

φπνπ θαηεγνξνχλ ηνπο θαηνίθνπο κε ζρεδφλ φια ηα αδηθήκαηα ηνπ πνηληθνχ 

Κψδηθα θαη ηνπ αληηηξνκνθξαηηθνχ λφκνπ, θαηά ηελ πξνδηθαζία θαηαπαηνχλ ηα 

ζηνηρεηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ θαηνίθσλ. Σαπηφρξνλα έρνπλ γεκίζεη κε 

ΟΠΚΔ θαη δηκνηξίεο ησλ ΜΑΣ ην βνπλφ ησλ θνπξηψλ, φπνπ παξέρνπλ ηελ 

πξνζηαζία ζε κηα εηαηξεία πνπ παξαλνκεί, αξλνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ 

εηαηξεία ηηο άδεηεο πνπ θαηαγγέιινπλ νη πνιίηεο φηη δελ έρνπλ, θξαηνχλ ζε 

απφζηαζε ηνπο θαηνίθνπο απφ ηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα κελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ θαη δηαπηζηψζνπλ ηηο παξάλνκεο εξγαζίεο, 

πξνβαίλνπλ ελάληηα ζ’ απηνχο πνπ δηακαξηχξνληαη γηα ηηο παξαλνκίεο ζε άγξηα 

θαηαζηνιή (είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη εληφο κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν 

θνξέο επελέβε ε Γηεζλήο Ακλεζηία κε Γήισζή ηεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο 

ΔΛ.Α.) θαη κε ηε κεζφδεπζε ηεο ζεσξίαο φηη νη αληηδξψληεο ζηηο παξαλνκίεο ηεο 

εηαηξείαο είλαη δήζελ κέιε «εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο». Έρνπλ πξνβεί ζηελ 
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ρεηξφηεξε δπζθήκηζε ηεο πεξηνρήο. Όια απηά θάληαδαλ απίζηεπηα θαη 

αδηθαηνιφγεηα έσο φηνπ ε ίδηα εηαηξεία ζην επίζεκν πεξηνδηθφ ηεο «Μεηαιιεπηηθά 

Νέα», ηεχρνο 7, κελφο Ηνπιίνπ 2013 (25) (ην νπνίν δηέλεηκε δσξεάλ σο έλζεην 

ζηηο θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδεο), ζηελ ζειίδα (10) γλσζηνπνηεί αλεξπζξίαζηα φηη ηα 

ψκαηα Αζθαιείαο πνπ δηελεξγνχλ φια ηα αλσηέξσ (θαη θπξίσο έρνπλ 

επσκηζζεί εθ ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο, ηελ πξνδηθαζία, ηηο πξναλαθξίζεηο, ηνλ ζρεκαηηζκφ δηθνγξαθηψλ θαη 

ηελ ζηήξημε απηψλ κε κάξηπξεο θαηεγνξίαο, απηά ινηπφλ ηα ψκαηα Αζθαιείαο) 

ζην πλεχκα ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ηπγράλνπλ ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο 

ζε θάζε επίπεδν θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ «Διιεληθφο 

Υξπζφο», θαη απηή ε ππνζηήξημε ζε θάζε επίπεδν θαη κάιηζηα ηειεηψλεη κε ην 

«θ.α.», θαη άιια, ηα νπνία «άιια» ν θαζέλαο κπνξεί λα αξρίζεη λα θαληάδεηαη ηη 

είλαη απηά ηα «θαη άιια». 

Γειαδή κεηαμχ δχν αληηδίθσλ α) ησλ αληηδξψλησλ ηίκησλ θαηνίθσλ θαη β) 

ηεο παξαλνκνχζεο εηαηξείαο, ν ηξίηνο πνπ ζρεκαηίδεη ηηο δηθνγξαθίεο, έρεη 

νηθνλνκηθφ ρνξεγφ ηνλ έλαλ εθ ησλ δχν θαη κάιηζηα ηνλ παξαλνκνχληα. Καη ελψ 

απηφ είλαη απίζηεπηα ηεξάζηην ζέκα, πνπ πηζηεχσ φηη νχηε ζηε νκαιία θαη ζηε 

«ηέξα Λεφλε» δελ ην ζπλαληάο, ελψ ην δεκνζηεχεη ε ίδηα ε εηαηξεία, νπδείο δελ 

ην αλέδεημε ζηελ Βνπιή, νπδείο παξαηηήζεθε, θαη νπδείο εθ ηεο δηθαηνζχλεο δελ 

θηινηηκήζεθε λα πάξεη ηηο δηθνγξαθίεο απφ ηνπο νηθνλνκηθά ρνξεγνχκελνπο 

αζθαιίηεο θαη λα ηηο αλαζέζεη π.ρ. ζε έλαλ Δθέηε Αλαθξηηή. Απηφ είλαη κείδνλ 

εζηθφ έγθιεκα θαη θπζηθά κέρξη ζήκεξα ε ΔΛ.Α. δελ εμέδσζε νχηε έλα ηππηθφ 

Γειηίν Σχπνπ, ψζηε λα αλαηξέζεη ή λα δηθαηνινγεζεί. Ο δε πνιηηηθφο 

Πξντζηάκελνο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, Τπνπξγφο Γεκνζίαο Σάμεο θαη 

«Πξνζηαζίαο» ηνπ Πνιίηε, θ. Γέλδηαο, γλσξίδνληαο φηη ε επέλδπζε δελ έρεη 

εγθξηζεί θαη είλαη παξάλνκεο εθεί νη εξγαζίεο, ζην απφ 28 Απξηιίνπ 2013 Γειηίν 

Σχπνπ (26), αλαθέξεη: «……Δθεί (ελλ. ζηηο θνπξηέο) θάπνηνη επηρείξεζαλ λα 

θαηαιύζνπλ ηνλ Νόκν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «γαιαηηθό ρσξηό», 

παξαθάκπηνληαο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αγλνώληαο δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη 

ηξνκνθξαηώληαο όζνπο είραλ αληίζεηε άπνςε. Απηό ζε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξνύζε λα γίλεη αλεθηό….. Η ρώξα δηέξρεηαη κηα ηεξάζηηα ππαξμηαθή θξίζε. 
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Δάλ δελ ηεξείηαη απφ φινπο ε λνκηκφηεηα θαη δελ ηελ αθνινπζήζνπκε φινη, 

δελ έρνπκε κέιινλ σο θξάηνο θαη σο θνηλσλία…. Δίλαη όλησο θαη δήηεκα 

δηαπαηδαγώγεζεο ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία έρεη κάζεη όηη λόκνο είλαη ην δίθην ηνπ α 

ή ηνπ β. Νόκνο ζίγνπξα δελ πξέπεη λα είλαη ην δίθαην ηνπ ηζρπξνύ. Αιιά θαη 

θακκία θνηλσληθή νκάδα ή θόκκα δελ κπνξεί λα επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία 

ηνπ Νόκνπ. Τπάξρνπλ ζπληεηαγκέλα όξγαλα ηεο Πνιηηείαο κε απηό αθξηβώο ην 

θαζήθνλ. Καη θαλείο δελ κπνξεί λα παίξλεη ηηο θαξακπίλεο ή ηηο κνιόηνθ θαη λα 

ζεσξεί όηη κπνξεί λα επηβάιιεη ηνλ Νόκν….». 

Όια απηά θπζηθά ηα ιέεη ρσξίο λα καο πεη ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη ηίκηνη 

θάηνηθνη α) φηαλ ε εηαηξεία παξαλνκεί, β) φηαλ ηα ψκαηα Αζθαιείαο 

ρξεκαηίδνληαη εθ ηεο παξαλνκνχζαο εηαηξείαο, θαη ηεο παξέρνπλ πξνζηαζία γηα 

λα ζπλερίδεη λα παξαλνκεί, γ) φηαλ ζην αλψηαην δηθαζηήξην ηεο ρψξαο, ην ηΔ, 

θάπνηνη ςεχδνληαη αζπζηφισο θαη δνκνχλ  ηηο απνθάζεηο ηνπο επάλσ ζηε 

ζπλεηδεηή δηαζηξνθή ηεο αιήζεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθαιχςνπλ ηελ παξάλνκε 

επέλδπζε, δ) φηαλ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Πνιπγχξνπ ζην νπνίν 

θαηαθεχγνπλ, θαη απηφ δνκεί ηελ απφθαζή ηνπ ζην ςεχδνο. 

Γηα πνηα «λνκηκφηεηα» θάλεη ιφγν ν θ. Γέλδηαο, φηαλ ε θπβέξλεζε δίλεη 

άδεηεο γηα πινπνίεζε κηαο παξάλνκεο επέλδπζεο πνπ ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην 

δελ έρεη σο ν λφκνο νξίδεη εγθξηζεί; 

Πξνθαλψο ν θ. Γέλδηαο γλσξίδνληαο φηη έρνπλ θαηαληήζεη ηελ Διιάδα ηελ 

πην δηεθζαξκέλε ρψξα ηεο Δπξψπεο, θαη ηελ ΔΛ.Α. ηελ πην δηεθζαξκέλε 

ππεξεζία ηεο Διιάδνο, σο πνιηηηθή βνχιεζε έρεη ηελ κε θάζε ηξφπν θαηαζηνιή 

απηψλ ησλ ηίκησλ θαηνίθσλ πνπ αληηζηέθνληαη ζζελαξά ζηελ δηαθζνξά θαη ζηελ 

παξαλνκία πνπ έρεη εθζξέςεη θαη εδξαηψζεη ην δηεθζαξκέλν πνιηηηθφ ζχζηεκα. 

 

Οη απινί αζηπλνκηθνί είλαη καδί κε ηνπο αληηδξψληεο θαηνίθνπο, είλαη 

ζπγγελείο, ηα παηδηά, ηα αδέιθηα, νη θίινη ηνπο. Γη’ απηφ θαη φηαλ κπνξνχλ θαη 

ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία, ιέλε ηε κνλαδηθή αιήζεηα γηα ηνπο θαηνίθνπο, θαη σο 

απφδεημε αλαθέξσ φηη ε έγθξηηε δεκνζηνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ», θα 

Μαηίλα Ζξεηψηνπ, έρνληαο θάλεη αιεζηλφ θαη εηο βάζνο ξεπνξηάδ, ζηηο 16-10-

2013 ζηελ ζει. 3 ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ» κε ηίηιν: «Καηεγνξψ 3.000 ζειίδσλ 
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γηα ην "αληάξηηθν"  ζηηο θνπξηέο», γλσζηνπνηεί κε ην άξζξν ηεο φηη: «Οη 

αζηπλνκηθνί, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηελ έξεπλα ησλ  ππνζέζεσλ», ηεο 

δήισζαλ φηη: «Γελ πξόθεηηαη γηα θαθνπνηνύο, είλαη θάηνηθνη νη νπνίνη δειώλνπλ 

ιαλζαζκέλα ηελ αληίδξαζή ηνπο» (27), (28). Κχξηε Γέλδηα, απηή είλαη ε αιήζεηα 

παξ’φηη έρνπλ νη θάηνηθνη ελζηάζεηο αθφκα θαη γηα ην φηη «εθδειψλνπλ 

ιαλζαζκέλα ηελ αληίδξαζή ηνπο».  

 

    ------------------------- 

 

Αζχζηνια ςεχδε εληφο ηνπ θνηλνβνπιίνπ απφ ηνλ πθππνπξγφ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

 

Γπζηπρψο ην ςεχδνο, ε ζπλεηδεηή δηαζηξνθή, ε απάηε, εθπεγάδεη απφ ηελ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή βνχιεζε θη έρεη ηελ ηηκεηηθή ηεο κέζα ζηε Βνπιή. 

Ζ βνπιεπηήο Υαιθηδηθήο, θα Αηθ. Ηγγιέδε θαηέζεζε ζηε Βνπιή  ησλ 

Διιήλσλ ζηε Γ/λζε Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ, ζην Σκήκα Δξσηήζεσλ θαη ΑΚΔ, 

ηελ κε Α.Π. 4238/384/22-11-2012 εξψηεζή ηεο, κε ηελ νπνία ξσηνχζε ηνλ 

Τ.ΠΔ.ΚΑ εάλ ην επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο 

Α.Δ.»  -σο ν Ν. 3220/2004 νξίδεη- έρεη εγθξηζεί, θαη δήηεζε λα ηεο ρνξεγεζεί ε 

ζχκθσλε κε ηνλ Ν. 3220/2004 έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Αλέιαβε ν πθππνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 

θ. Αζεκάθεο Παπαγεσξγίνπ, λα απαληήζεη θαη απάληεζε κε ην απφ 17-12-2012 

κε Α.Π.: Γ8/Α/Φ.9.36/νηθ.25045/4580  έγγξαθν (29). Ζ απάληεζή ηνπ είλαη ε 

απφιπηε ζπλεηδεηή δηαζηξνθή ηεο αιήζεηαο θαη έρεη σο εμήο: «ε απάληεζε ηεο 

εξώηεζεο θαη ΑΚΔ ηνπ ζέκαηνο, πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ε 

βνπιεπηήο θα Καηεξίλα Ιγγιέδε, ζαο ππνβάιινπκε ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ ηεο Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ. γηα ηα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο Α.Π.:Γ8-

Α/Φ7.49.13/νηθ. 6837/1477/27-3-2006.  Όπσο αλαθέξεηαη ζην θείκελν ηεο 

έγθξηζεο, ε ππεξεζία (Γ/λζε Φπζηθνύ Πινύηνπ, Γ/λζε Μεηαιιεπηηθώλ θαη 

Βηνκεραληθώλ Οξπθηώλ, Σκήκα Α΄), επηθπιάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί θαη 
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επί ησλ ζπλαθώλ ηερληθώλ κειεηώλ, ηηο νπνίεο κέρξη ηε ζύληαμε ηεο έγθξηζεο ε 

Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ. δελ είρε ππνβάιεη….». 

Φξνλψ φηη κε φζα αλσηέξσ έρσ εθζέζεη, απνδεηθλχεηαη φηη ν πθππνπξγφο 

ελ πιήξε γλψζεη ηεο αιήζεηαο ζπλεηδεηά  δηαζηξέθεη ηελ αιήζεηα κε πξφζεζε θαη 

δφιν, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθαιχςεη ηελ παξαλνκία θαη ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία 

πινπνηεί επελδπηηθφ ζρέδην πνπ δελ είλαη εγθεθξηκέλν. Λππνχκελνο γηα ηελ 

θαηάληηα ησλ εζληθψλ αληηπξνζψπσλ καο, επηθαινχκαη κφλνλ ην γεγνλφο φηη ν 

ελ ιφγσ πθππνπξγφο κέζα ζηε Βνπιή δεκνζίσο ζηε βνπιεπηή ηεο Υαιθηδηθήο 

ιέεη απηά, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ην ίδην ππνπξγείν θαη ε ίδηα Γ/λζε Φπζηθνχ 

Πινχηνπ, Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, ζηελ 

νπνία πξνΐζηαηαη ν ελ ιφγσ πθππνπξγφο,   απέζηεηιε πξνο ην Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δηζεγήηξηα πνπ είρε αλαιάβεη ηελ ππφζεζε, θα Αηθ. 

αθειιαξνπνχινπ, θαη ηελ βνεζφ Δηζεγεηή θα Γ. Μαπξνπφδε, ην απφ 31 Μαΐνπ 

2012 16ζέιηδν έγγξαθν κε Α.Π.: Γ8/Α/Φ.7.49.13/νηθ.11977/873 κε ηηο απφςεηο 

ηεο Γηνίθεζεο. ηελ ζει. 7 απνιχησο μεθάζαξα ελεκεξψλεη ηνπο Λεηηνπξγνχο 

ηνπ αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο φηη: «Η ππεξεζία καο γλσκνδόηεζε επί ηεο 

ΜΠΔ κε ην Α.Π.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2.12.2010 έγγξαθν…. όπσο 

αλαθέξεηαη ζην ίδην ππόςε έγγξαθν, ε εθηεηακκέλε αλάιπζε ηνπ εγγξάθνπ καο 

δελ αλαθέξεηαη κόλν ζηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο, θαζώο, γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεώλ καο επί ηεο ΜΠΔ ιάβακε ππόςε: α) ην εηδηθό 

λνκηθό πιαίζην ηεο ππ’αξηζ. 22138/12-12-2003 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ ειιεληθνύ 

δεκνζίνπ θαη ηεο Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.ΜΒΥ, πνπ θπξώζεθε κε ηνλ 

Ν.3220/2004, β) ην πεξηερόκελν ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί 

ζηελ Τπεξεζία καο από 27-1-2006  θαη δελ έρεη αθόκε εγθξηζεί.… γ) ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο "Διιεληθόο Υξπζόο" ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο κε 

αξ.22138/12-12-2003 ζύκβαζεο θαη εηδηθόηεξα ε βαζηθή ππνρξέσζή ηεο πνπ 

αθνξά ζηελ εθπόλεζε πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή-ιεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ 

κεηαιινπξγίαο ρξπζνύ ζπλνδεπόκελν από όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ 

θείκελε λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ 

αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ». 
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Δπίζεο ε ίδηα ππεξεζία ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη ν θ. Τθππνπξγφο, ε Γελ. 

Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, 

Σκήκα Α΄, αλαθέξεη: «…κε ην από 2/12/2010 έγγξαθό ηνπ κε Α.Π.: Γ8-

Α/Φ.7.49.13/22343/3949 πξνο ηελ Γελ. Γ/ζε Πεξηβάιινληνο Δηδηθή Τπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο, θαη κε θνηλνπνίεζε ζηελ εηαηξεία ζηηο παξαηεξήζεηο επί ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ΜΠΔ, ζηελ πξώηε ζειίδα ζηελ παξάγξαθν ii, αλαθέξνπλ όηη 

έρνπλ ππόςε ηνπο «Σν πεξηερόκελν ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ πνπ έρεη ήδε 

θαηαηεζεί  ζηελ Τπεξεζία καο απφ 27-1-2006 θαη δελ έρεη αθφκα εγθξηζεί…».  

Δδψ ινηπφλ ε ίδηα ππεξεζία πνπ είρε απνζηείιεη ηελ απφ 27-3-2006 

επίκαρε επηζηνιή, δηεπθξηλίδεη ζηελ ίδηα ηελ εηαηξεία φηη ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην 

δελ έρεη εγθξηζεί ην 2006. Σν ζέκα ινηπφλ απφ ηελ ίδηα αξκφδηα  ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ είλαη απνιχησο μεθαζαξηζκέλν θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα 

παξεξκελείαο, πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα.  

 

Σα ίδηα αλαθέξεη ε ελ ιφγσ ππεξεζία, φπσο αλαιπηηθά έρσ πξναλαθέξεη 

θαη ζηελ απφ 10-2-2012 κε Α.Π. Γ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349 ΑΠΟΦΑΖ ηεο. Δίλαη 

ινηπφλ απνιχησο ζαθέο φηη ζπλεηδεηά ν Τθππνπξγφο ςεχδεηαη δεκνζίσο θαη 

εληφο ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη ζα έπξεπε λα έρεη ήδε παξαηηεζεί. 

 

Βιέπεη θαλείο δεκνζίσο λα επηθαινχληαη φηη έρεη εγθξηζεί ην επελδπηηθφ 

ζρέδην, θαη εζσηεξηθά δη’ εγγξάθσλ λα ππνκλήνπλ φηη νπδέπνηε κέρξη ζήκεξα 

έρεη εγθξηζεί. Γελλάηαη ην εξψηεκα γηαηί πξάηηνπλ ηνηνπηνηξφπσο. Ζ απάληεζε 

είλαη απιή: α) επεηδή απφ 27-1-2006 φ,ηη πξάηηεη ε εηαηξεία ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη παξάλνκν, ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε 

ζπγθάιπςεο ηεο παξαλνκίαο, β) γλσξίδνπλ φηη εάλ ηφηε πνπ θαηαηέζεθε ην 

επελδπηηθφ ζρέδην 27-1-2006, ε δηνίθεζε ην ελέθξηλε, πέξαλ ηνπ φηη ζα ήηαλ 

παξάλνκε ε έγθξηζή ηνπ θαη αληηζπκβαηηθή, νη θάηνηθνη επί ηεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο ζα πξνζέθεπγαλ ζην ηΔ επηθαινχκελνη φινπο εθείλνπο ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο κέρξη ζήκεξα ε Γηνίθεζε δελ ην εγθξίλεη, θαη ζα είρε επζχο εμ 

αξρήο θαηαξγεζεί ε «επέλδπζε», γ) ηψξα παξέθακςαλ απηφ ηνλ «ζθφπειν», 
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δηαδίδνπλ θαλεξά φηη έρεη εγθξηζεί απφ ην 2006 πνπ δελ δηθαηνχληαη λα 

πξνζθχγνπλ νη θάηνηθνη θαη ιφγσ παξέιεπζεο πξνζεζκίαο, θαη ιφγσ κε 

ππαξρνχζεο Γηνηθεηηθήο Πξάμεο, θαη ηαπηφρξνλα δίλνπλ ηελ άλεζε ζηελ εηαηξεία  

λα θάλεη φ,ηη ζέιεη, λα πξνζζέηεη, λα αθαηξεί, λα… λα… λα… Κη αο έρεη 

γλσκνδνηήζεη ε ηνπηθή θνηλσλία επί «παιαηνχ» Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ θαη αθνχ 

έιαβαλ ηελ γλσκνδφηεζε επί ηνπ παιαηνχ, θηηάρλνπλ λέν αλαζεσξεκέλν θαη ην 

πινπνηνχλ κε ηελ παιαηά γλσκνδφηεζε. Καη ππάξρεη θη άιινο ιφγνο, πνπ ζα ηνλ 

αλαπηχμνπκε αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα απηφλνκα. δ) Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ 

ην ίδην ππνπξγείν θάζθεη θαη αληηθάζθεη, είλαη φηη γλσξίδνπλ πνιχ θαιά θαη ηηο 

πνηληθέο θαη ηηο πεηζαξρηθέο επζχλεο πνπ θέξνπλ φινη απηνί πνπ έιαβαλ γλψζε 

ηεο παξαλνκίαο θαη δελ ηελ θαηήγγεηιαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ.2 ΚΠΓ, 

ηελ ζπγθαιχπηνπλ φια απηά ηα ρξφληα ζπλεηδεηά θαη εθδίδνπλ κε δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο άδεηεο πινπνίεζεο κε εγθεθξηκέλνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γη’ απηφ ζε φια ηα έγγξαθα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΚΑ βιέπεη θαλείο λα ππάξρεη κηα πξνζπάζεηα δηθαηνιφγεζεο 

αδηθαηνιφγεησλ πξαγκάησλ. Οη φξνη φκσο ηεο χκβαζεο πνπ θπξψζεθαλ κε 

λφκν είλαη μεθάζαξνη θαη δελ δίλνπλ ην δηθαίσκα νχηε παξεξκελείαο, νχηε 

ηξνπνπνίεζεο, νχηε ειαζηηθφηεηαο. 

 

Χζηφζν γίλεηαη απφ φινπο θαηαλνεηή ε αμηνπηζηία, ην ήζνο θαη ε 

λνκηκφηεηα απηήο ηεο θπβεξλήζεσο θαη θαηαλνεί γηαηί παζρίδνπλ λα πεξάζνπλ ηε 

ζεσξία ησλ δχν άθξσλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη πξάγκαηη ππάξρνπλ δχν άθξα: ζην 

έλα είλαη νη ηίκηνη θάηνηθνη ηεο Β. Υαιθηδηθήο πνπ αγαπνχλ ηε λνκηκφηεηα θαη κε 

θάζε κέζν ΑΜΤΝΟΝΣΑΗ ζηελ αλνκία θαη ζηε δηαθζνξά πνπ πξνσζεί (ην άιιν 

άθξν) ε θπβέξλεζε, ζπγθαιχπηεη ε ειιεληθή δηθαηνζχλε θαη πξνζηαηεχεη ε 

ειιεληθή αζηπλνκία, πνπ απψηεξν ζθνπφ έρεη ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγνιαβηθψλ–εθδνηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηε ζπγθάιπςε ησλ 

παξαλνκηψλ ηνπο. 

 

   ------------------------------------ 

                       



57 

 

                                                                                                                                                

Ο επελδπηήο θαιχπηεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο κε ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

 δεκνζίνπ θαη ηεο επξσπατθήο ελψζεσο 

 

Με δεδνκέλν φηη ε επέλδπζε δελ είλαη λφκηκε δηφηη δελ έρεη εγθξηζεί ην 

επελδπηηθφ ζρέδην, γελλψληαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζέκαηα θαη ρξήδνπλ πιήξνπο 

έξεπλαο απφ ηνπο αξκνδίνπο θνξείο θαη ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

1) Υξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο απφ ην πξφγξακκα ΔΠΑ, δξάζε πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (ΔΠΑΝΑΓ), κε 

πφξνπο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην 

2007-2013 ήηαλ 30.576.000 επξψ θαη αθνξνχζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, 

θαη ε επηρνξήγεζε αθνξά ηελ θαηάξηηζε θαη απαζρφιεζε 4.900 αλέξγσλ. Σν 

Ηλζηηηνχην Μειεηψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δθπαίδεπζεο κε ηελ «ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

ΠΡΟ ΚΑΣΟΥΟΤ ΔΠΗΣΑΓΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ», αλαθέξεη:  «Ζ θαηάξηηζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο ζα γίλεη ζηελ ελνηθηαδφκελε πηζηνπνηεκέλε θεληξηθή δνκή 

ηνπ «ΚΔΚ ΚΔΝΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ζηελ ηξαηνλίθε Υαιθηδηθήο… 

ε πξαθηηθή άζθεζε ζα γίλεη ζηνπο παξαθάησ εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ 

Αξηζηνηέιε Υαιθηδηθήο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, α) Κχξηα ήξαγγα Πξνζπέιαζεο 

Μεηαιιείνπ Οιπκπηάδνο, β) Γεπηεξεχνπζα ήξαγγα Πξνζπέιαζεο Μεηαιιείνπ 

Οιπκπηάδνο, γ) ήξαγγα Eθηξνπήο Pέκαηνο Κνθθηλφιαθα, δ) Eιηθνεηδέο 

Kεθιηκέλν Πξνζπέιαζεο Μεηαιιείνπ θνπξηψλ…» (βι.   

http://www.imee.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid= 

47) (30). Δπίζεο ην πξφγξακκα αθνξά θαη ην κεηαιιείν θνπξηψλ θαη εξγνηάμην 

Οιπκπηάδνο (βι.  http://voucher.gov.gr/kek/view/gid/1/kcode/12101203) (31). 

  Eπίζεο αθνξά ην έξγν εθηξνπήο ηνπ ξέκαηνο ηνπ Κνθθηλφιαθα (βι. 

http://voucher.gov.gr/kek/view/gid/1/kcode/11101062) (32). 

 

   χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο νη 3.025 σθεινχκελνη απφ ην 

πξφγξακκα ζα απαζρνιεζνχλ απφ ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο» θαη νη 1275 ζηνλ 

http://voucher.gov.gr/kek/view/gid/1/kcode/12101203
http://voucher.gov.gr/kek/view/gid/1/kcode/11101062
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Άθησξα. Οη 4300 ινηπφλ ζέζεηο έθιεηζαλ γηα ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο» θαη ηελ 

«ΑΚΣΧΡ», πνπ έρεη ηελ εξγνιαβία ηνπ έξγνπ. Οη ελαπνκέλνπζεο ζέζεηο είλαη γηα 

λα ηηο κνηξαζηεί φιε ε ππφινηπε Διιάδα (βι. http://www.koutipandoras.gr/39410) 

(33). Βι. θαη Πξαθηηθά ΣΔΔ κε αξηζκφ 14/23.5.13 κε Α.Π.: ΣΓΟΓ/262/2.9. 2013 

κε ζέκα: «Έγθξηζε  Πηλάθσλ εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν Κέληξσλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» (34). Δπίζεο βι.  θαη πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο ηνπ ΣΔΔ γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ζην πξφγξακκα ΔΠΑ (35). Βι. 

επίζεο (36-Α) έσο (36-Σ). Τπελζπκίδσ φηη φιε ε θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο Β. Υαιθηδηθήο αληηζηαζκίζζεθε κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ. Δθείλν πνπ δελ γλσξίδακε ήηαλ φηη ην ειιεληθφ δεκφζην ζα 

εμαζθάιηδε θαη πξφγξακκα δηά ηνπ ΔΠΑ δηαδνρηθψλ ηεηξάκελσλ ζπκβάζεσλ 

εξγαηψλ θαη κεραληθψλ γηα ηα κεηαιιεία, εμαζθαιίδνληαο γηα ηελ εηαηξεία 

δσξεάλ εξγαζία. Σν ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη γη’απηφ ην ζέκα, ήδε βνπιεπηέο έρνπλ 

θάλεη επεξψηεζε ζηε Βνπιή. Σν ζέκα φκσο είλαη ην πψο ην ειιεληθφ δεκφζην 

θαη ε επξσπατθή έλσζε ρξεκαηνδνηνχλ θαη επηδνηνχλ ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ελφο επελδπηή πνπ δελ δηαζέηεη έγθξηζε ε επέλδπζή ηνπ, δελ έρεη 

εγθξηζεί ην επελδπηηθφ ηνπ ζρέδην σο ν Κπξσηηθφο Νφκνο 3220/2004 νξίδεη, 

θαη παξαλφκσο έρεη αξρίζεη ηελ πινπνίεζή ηνπ. Πψο ινηπφλ επηδνηείηαη θαη 

δνπιεχνπλ ζε έξγα πνπ νχηε αθφκα έρνπλ αδεηνδνηεζεί αθφκα θη απηά ηα 

επηκέξνπο έξγα ζηα νπνία απαζρνινχληαη;  

    --------------------------- 

 

Φσηνγξαθηθή δηάηαμε λφκνπ γηα ελίζρπζε δαπαλψλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ δαπάλεο θχξησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ 

εθκεηάιιεπζεο, πνπ αθνξνχλ κεηαιιεπηηθέο ζηνέο, εμνξπθηηθέο 

δηαδηθαζίεο, θξεάηηα θ.ι.π. 

 

Σελ ζηηγκή πνπ ν ειιεληθφο ιαφο θπξηνιεθηηθά γνλαηίδεη απφ ηα 

δπζβάζηαρηα νηθνλνκηθά κέηξα, ε θπβέξλεζε πέξαζε θσηνγξαθηθή δηάηαμε 

φπνπ ζηνλ Ν.3908/2011 ελίζρπζε επελδχζεσλ βι. θαη Ν.4146/2013 φπνπ δηά 

http://www.koutipandoras.gr/39410
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ηνπ άξζξ. 3 «Δληζρπφκελεο δαπάλεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ» δηά ηεο παξ.δ΄ πνπ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.17 άξζξ.20 Ν.4146/2013, ΦΔΚ Α΄ 90/18-4-2013 (37), 

φξηζε ψζηε: «Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ κεηαιιεπηηθέο θαη εμνξπθηηθέο 

επηρεηξήζεηο, εληζρχνληαη θαη νη δαπάλεο θχξησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ 

ηεο εθκεηάιιεπζεο, πνπ αθνξνχλ ζηνέο, θξεάηηα, αληιηνζηάζηα, θχξηα έξγα 

αεξηζκνχ θαη θεθιηκέλα πξνζπέιαζεο, πεξηράξαμεο». Φξνλψ φηη ηα ζρφιηα 

πεξηηηεχνπλ. Θα πξέπεη λα εξεπλεζεί σο θαη αλσηέξσ, αλ έιαβε βάζεη ηνπ 

Νφκνπ απηνχ ελίζρπζε δαπαλψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κε εγθεθξηκέλνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο σο θαη αλσηέξσ αλαθέξακε.  

 

   -------------------------------------- 

 

Σεξάζηηα πνζά μνδεχνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παξάλνκεο 

επέλδπζεο απφ ηελ ειιεληθή αζηπλνκία 
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χκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πξναλαθέξακε, ε εηαηξεία βάζεη ηνπ 

Ν.3220/2004 παξ.3.1 λνκηκνπνηείηαη κφλν ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο λα θάλεη, πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δηαρείξηζε φμηλσλ απνξξνψλ θ.ι.π. 

Πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ δελ λνκηκνπνηείηαη λα αξρίζεη ηελ 

πινπνίεζή ηνπ. Ζ εηαηξεία ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπ θαη ρσξίο αδεηνδφηεζε 

επηκέξνπο έξγσλ, άξρηζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κε 

απνηέιεζκα νη θάηνηθνη λα αληηδξνχλ, λα δηαδειψλνπλ, θ.ι.π. Ζ θπβέξλεζε φισο 

απαξαδέθησο μνδεχεη ηεξάζηηα πνζά γηα ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ ησλ παξάλνκσλ 

εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο, πνιιέο δηκνηξίεο κεηαθέξνληαη ζπλερψο απφ δηάθνξα 

κέξε ηεο Διιάδνο ζηηο θνπξηέο θαη πξνζηαηεχνπλ ηηο παξάλνκεο εξγαζίεο ηεο 

εηαηξείαο θαη θαηαζηέιινπλ ηηο δίθαηεο αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ. Μφλν γηα 

κίζζσζε θαηαιπκάησλ κηαο  επηρείξεζεο ζηηο θνπξηέο θαηά ην δηάζηεκα 14-4-

2013 ε ΔΛ.Α. πιήξσζε 10.566 επξψ κφλν γηα θαηάιπκα, ρψξηα κηζζνχο, 

ππεξσξίεο, εθηφο έδξαο, θαγεηφ, θαχζηκα θ.ι.π. (βι. «ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΛΖΦΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΖ» κε ΑΠ 8045/22/37723-1 ηνπ Αξρεγείνπ ΔΛ.Α., 1ν ΣΜΖΜΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ θαη ΓΑΠΑΝΧΝ- είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν) (38). Σψξα 

πφζα έρεη μνδέςεη ην θξάηνο γηα λα παξέρεη πξνζηαζία ζηελ παξάλνκε 

πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο εηαηξείαο, είλαη ζέκα έξεπλαο, θαη είλαη 

ζέκα αλ είλαη λφκηκν ε ΔΛ.Α λα παξέρεη πξνζηαζία ζε κία επέλδπζε πνπ δελ 

είλαη λφκηκε θαη δελ έρεη εγθξηζεί ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην. 
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Σεξάζηηα πνζά δαπαλψληαη ζηνπο κεραληζκνχο δηθαηνζχλεο πνπ 

απαζρνινχληαη κε πιήζνο δηθνγξαθηψλ 

 

 

Αξρέο αζρνινχληαη κε πιήζνο θαηαγγειηψλ γηα ηηο παξαλνκίεο ηεο 

εηαηξείαο (Γαζαξρεία, Πνιενδνκία, Αζηπλνκία, Δπηζεψξεζε Πεξηβ/ληνο 

θ.ι.π.) 

 

 

Δθπνίεζε νξπθηνχ πινχηνπ απφ ηα ρξπζνθφξα απνζέκαηα ηνπ 

ηέικαηνο ηεο Οιπκπηάδνο 

 

χκθσλα κε ηελ ΜΠΔ γηα ηελ «Απνκάθξπλζε, θαζαξηζκφ θαη 

απνθαηάζηαζε ρψξνπ απφζεζεο παιαηψλ ηεικάησλ Οιπκπηάδαο»: Σα ηέικαηα 

ήηαλ 2.410.000 ηφλνη απφ ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ 340.000 ηφλνη 

ζπκππθλψκαηνο ρξπζνθφξνπ αξζελνππξίηε (ΜΠΔ πηλ. 3.5.2-1 ζει.3-6).   

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζπκππθλψκαηνο είλαη ρξπζφο 20,65 γξ./ηφλν θαη 

άξγπξνο 130,83 γξ/ηφλν (ΜΠΔ πηλ. 5.3.3-1 ζει. 5-14). Ζ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε 

αξζεληθφ είλαη 11,5%. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη 3 ρξφληα (ΜΠΔ ζει. 3-6). 

χκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Eldorado Gold, ην 2012 επεμεξγάζζεθαλ 

28.300  ηφλνπο απνβιήησλ θαη παξήρζεζαλ 826 νπγγηέο ρξπζνχ (πιεξσηέεο 

ζηε κεηαιινπξγία). Σα ηξία πξψηα ηξίκελα ηνπ 2013 επεμεξγάζζεθαλ 390.216 

ηφλνη  θαη παξήρζεζαλ 20.267 νπγγηέο (πιεξσηέεο). 

Πξέπεη ινηπφλ λα ιεθζεί ππ’φςηλ φηη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, πινπνηεί ηελ επέλδπζε απνθνκίδνληαο ηεξάζηηα πνζά σο θέξδε. 

     

   ---------------------------------- 
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Απφθξπςε εθ ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ησλ πεξηζζφηεξσλ – 

κεγαιχηεξσλ- θαη θπξηφηεξσλ κεηαιιεπηηθψλ εμνξπθηηθψλ ζηφρσλ 

 

Ο εζληθφο λνκνζέηεο κε ηελ θπξσζείζα κε ηνλ Νφκν 3220/2004 ζχκβαζε 

κε ην άξζξν 3.2 πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί κηα ηεξάζηηα επέλδπζε ζην 

απαξάκηιιν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πξν ηνπ Άζσ πεξηνρήο, πνπ πξνζηαηεχεηαη 

σο κλεκείν παγθνζκίνπ θιεξνλνκηάο απφ ηελ Οπλέζθν, θαη ζε κηα πεξηνρή 

ηδηαηηέξνπ θάιινπο κε 95% δαζνθάιπςε κε ππεξαησλφβηα δέλδξα πνπ είλαη 

κλεκεία ηεο θχζεο θαη είλαη ν κνλαδηθφο πδξνηακηεπηήξαο ηεο Β. Υαιθηδηθήο, 

φξηζε φηη θχξηα θαη βαζηθή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο αληηζπκβαιιφκελεο είλαη 

«ε ππνρξέσζή ηεο λα εθπνλήζεη ΠΛΖΡΔ θαη ΑΡΣΗΟ επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο…». 

 

Χο αξρηθή βαζηθή θαη θχξηα ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο, ν εζληθφο λνκνζέηεο 

φξηζε «λα εθπνλήζεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην… γηα ηελ αλάπηπμε 

(ζπλνιηθά) ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο (θαη φρη επηκέξνπο ζπγθεθξηκέλσλ 

κφλν κεηαιιείσλ, φπσο ησλ θνπξηψλ, Οιπκπηάδνο, Μαληέκ Λάθνπ, πνπ είρε 

ζηελ εθκεηάιιεπζή ηεο θαη ε πξνεγνχκελε εηαηξεία TVX). Γη’απηφ ην ιφγν θαη δηά 

ηεο παξ.3.1, γ, ηεο έδσζε ην δηθαίσκα απφ ηελ πξψηε κέξα ρσξίο άδεηεο λα 

αξρίζεη λα δηελεξγεί γεσηερληθέο θαη κεηαιιεπηηθέο έξεπλεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

παξαρσξεζείζαο κεηαιιεπηηθήο πεξηνρήο, ψζηε εληφο δχν εηψλ λα έρεη 

πξνζδηνξίζεη πνηεο πεξηνρέο θηινμελνχλ ζεκαληηθά θνηηάζκαηα, ηα νπνία 

ζρεδηάδεη λα εμνξχμεη. 

 

O εζληθφο λνκνζέηεο φπσο είλαη θπζηθφ, φξηζε φηη εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ 

φξηζε ησλ 24 κελψλ ην αξγφηεξν, ζέιεη λα γλσξίδεη πιήξσο θαη απνιχησο, πψο 

ε εηαηξεία ζθνπεχεη ζπλνιηθά θαη εληαία  λα πξνβεί ζηελ αλάπηπμε ησλ 

κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο -θαη ην ηνλίδσ θαη επαλαιακβάλσ φρη κφλν ηα επί 

κέξνπο κεηαιιεία ησλ θνπξηψλ, Οιπκπηάδνο, ηξαηνλίθεο, αιιά ήζειε πιήξεο 

επελδπηηθφ ζρέδην- δει. πφζα αθξηβψο κεηαιιεία ζα αλαπηχμεη, ζε πνηεο 
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αθξηβψο ηνπνζεζίεο, ζε ηη βαζκφ, πνηεο κεζφδνπο ζα αθνινπζήζεη, φιεο ηηο 

ηερληθέο κειέηεο, ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θ.ι.π. 

Απηή ηελ εθπφλεζε πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην 

ζχλνιν ηεο αλάπηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ην απαηηεί, ψζηε λα δίλεηαη 

θαη ζηε δηνίθεζε θαη αδεηνδνηνχζα αξρή θαη ζηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ γλσκνδνηνχλ, ε δπλαηφηεηα νξζήο θαη 

αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο, πνπ ζα απνξξέεη απφ ην ζχλνιν αλάπηπμεο ησλ 

κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαη ηέινο θαη ζην Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθήο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο κεηαμχ ηεο επαπεηινχκελεο 

βιάβεο θαη ηνπ πηζαλνχ πξνζδνθψκελνπ δεκνζίνπ νθέινπο. 

Σν δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη απνζπαζκαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην 

αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαη δελ επηηξέπεη αληηθεηκεληθά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηελ νξζή αμηνιφγεζε, ηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο επέλδπζεο πνπ ζα γίλεη ζπλνιηθά ζην πεξηβάιινλ ηεο Β. 

Υαιθηδηθήο, θαη ζπλεπψο θαζηζηνχλ αλέθηθην ελ ζπλερεία θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θαηάιιεισλ φξσλ πξνζηαζίαο, αιιά θαη δελ επηηξέπνπλ αληηθεηκεληθά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ησλ επηβεβιεκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  

 

Ζ εηαηξεία ζηηο 27-1-2006 θαηέζεζε έλα επελδπηηθφ ζρέδην πνπ αθνξνχζε 

φρη ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, αιιά κφλν ηξία 

επηκέξνπο γλσζηά κεηαιιεία (απηά ησλ θνπξηψλ, ηεο Οιπκπηάδνο, ησλ 

Μαχξσλ Πεηξψλ), θαη απηφ αθφκα ήηαλ ειιηπέο θαη είλαη ειιηπέο κέρξη ζήκεξα 

(γη’απηφ θαη δελ εγθξίλεηαη). 

 

ηελ ΜΠΔ ηεο εηαηξείαο πνπ έδσζε γηα δηαβνχιεπζε, ζην «Κεθάιαην 1. 

ηνηρεία ηνπ έξγνπ θαη ηνπ θνξέα πινπνίεζεο», κε ππφηηηιν: «1.1. Ολνκαζία, 

είδνο θαη κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο» (39), αλαθέξνπλ: «Σν πξνηεηλφκελν 

έξγν αθνξά ζην ζχλνιν ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ηα νπνία 

εθηείλνληαη εληφο ζπλνιηθήο κεηαιιεπηηθήο παξαρψξεζεο 264.000 

ζηξεκκάησλ… Ζ εηαηξεία Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ. έρεη ππνβάιεη ζην ειιεληθφ 



64 

 

δεκφζην έλα εθηεηακκέλν επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο γηα ηα Μεηαιιεία 

Καζζάλδξαο ζηελ αλαηνιηθή Υαιθηδηθή….». 

 

ηελ απφ 8-5-2012 Παξέκβαζή ηεο πξνο ην ηΔ (Δ΄ Σκήκα), ε εηαηξεία 

ζηελ ζει.3 θαηαζέηεη: «Σα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο βξίζθνληαη ζηελ ΒΑ Υαιθηδηθή, 

ζε κία επξύηεξε πεξηνρή ζπλνιηθήο έθηαζεο 200 km² κεηαμύ Οιπκπηάδαο, 

ηαλνχ, Μ.Παλαγίαο θαη Ιεξηζζνύ. Σα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο πεξηιακβάλνπλ ηα 

θνηηάζκαηα ζεηνύρσλ βαζηθώλ θαη πνιύηηκσλ κεηάιισλ… θνηηάζκαηα καγγαλίνπ-

ρξπζνύ ηεο Πηάβηηζαο θαη Βαξβάξαο θαη….». 

 

ηελ δε ζει. 49 ηεο αλσηέξσ Παξέκβαζεο, θαηαζέηεη: «Η εηαηξεία 

Διιεληθόο Υξπζόο, έρεη ππνβάιεη ζην ειιεληθό δεκόζην εθηεηακκέλν ζρέδην 

επέλδπζεο γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ζηελ 

Αλαηνιηθή Υαιθηδηθή. Σν έξγν πνπ πξνηείλεηαη ζην ζρέδην απηό αθνξά ζην 

ζχλνιν ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ηα νπνία εθηείλνληαη εληόο ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαιιεπηηθήο παξαρώξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ». 

ηελ δε ζει. 58 ηεο αλσηέξσ Παξέκβαζεο, θαηαζέηεη: «Σν επίδηθν 

επελδπηηθό ζρέδην απνζθνπεί ζηελ δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

Μεηαιιεπηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο εληαγκέλν ζε κηα γεληθή θαη 

φρη απνζπαζκαηηθή ή θαηά πεξίπησζε ινγηθή. Ο όινο ζρεδηαζκόο 

απνζθνπνύζε ζηελ ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε, φρη κφλν ηνπ ζήκεξα αιιά θαη 

ηνπ αχξην. Βηώζηκε κεηαιιεία δελ απνηειεί ε απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε-

ζαιακνπνίεζε  ηνπ κεηαιιεπηηθνύ δπλακηθνύ κηαο πεξηνρήο. Βηώζηκε κεηαιιεία 

δελ απνηειεί ε απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε-ζαιακνπνίεζε ην κεηαιιεπηηθνύ 

δπλακηθνύ κηαο πεξηνρήο».    

 

ηελ δε ζει. 130 ηεο αλσηέξσ παξέκβαζεο, θαηαζέηεη: «Σν επίδηθν 

επελδπηηθό ζρέδην απνζθνπεί ζηε δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

Μεηαιιεπηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο… Η ΜΠΔ  αθνξά ηελ επελδπηηθή 

πξόηαζε ηεο εηαηξίαο Δι. Υξπζόο Α.Δ. γηα ηελ ΤΝΟΛΗΚΖ αλάπηπμε ηνπ 

κεηαιιεπηηθνύ δπλακηθνύ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο».  
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Ο χλδεζκνο Μεηαιιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηελ απφ 14-5-2012 

παξέκβαζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ ηΔ (Δ΄ Σκήκα), ζηελ ζει. 44 (17), θαηαζέηεη: «Σν 

άξζξν 3 ηεο σο άλσ ζχκβαζεο πξνβιέπεη φηη «ε Αγνξάζηξηα (εηαηξεία) 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη πιήξεο θαη άξηην  επελδπηηθφ 

ζρέδην (…) γηα ηελ αλάπηπμε  ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο θαζψο θαη ηελ 

θαηαζθεπή-ιεηηνπξγία Δξγνζηαζίνπ Μεηαιινπξγίαο Υξπζνχ,  ζπλνδεπόκελν 

από όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ», ελώ ην 

ειιεληθό Γεκόζην αλέιαβε  «ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάζεη ην ππνβιεζέλ θαηά ηα 

νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν επελδπηηθό ζρέδην». Όπσο πξνθύπηεη 

από ηε δηάηαμε απηή, ν θπξσηηθόο λόκνο 3224/2004 ζέιεζε λα ππνρξεώζεη ηελ 

«ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ Α.Δ.»  ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλόινπ ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, ηα νπνία θαηά ηελ έλλνηα ηεο ύκβαζεο Μεηαβίβαζεο ζπληζηνύλ 

κηα ελόηεηα, θαη όρη απιώο κέξνπο απηώλ».  

Σνλίδνπλ ινηπφλ θαη απηνί φηη ν λφκνο ππνρξεψλεη ηελ εηαηξεία «ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο…» θαη φρη κφλν ηξησλ 

επηκέξνπο κεηαιιείσλ. 

 

Ζ εηαηξεία φπσο βιέπεη ν θαζέλαο ελ έηεη 2010 κε ηελ ΜΠΔ θαη ελ έηεη 

2012 κε ηελ απφ 8-5-2012 παξέκβαζή ηεο βεβαηψλεη ςεπδψο φηη απηφ είλαη ην 

επελδπηηθφ ηεο ζρέδην, θαη αθνξά «ζην ζχλνιν ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, ηα νπνία εθηείλνληαη εληφο ζπλνιηθήο κεηαιιεπηηθήο 

παξαρψξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ…». Δλψ ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην 

αθνξνχζε κφλν ηξία κηθξά επηκέξνπο κεηαιιεία (ησλ θνπξηψλ, ηεο Οιπκπηάδνο, 

ησλ Μαχξσλ Πεηξψλ), ε αιήζεηα φκσο είλαη ε θάησζη πνπ ζα εθζέζσ. 

 

 

Ζ εηαηξεία ην 2006 πξνγξακκάηηζε λα πξνβεί ζε κηα ζπζηεκαηηθή ελαέξηα 

γεσθπζηθή έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη πφζνη 

κεηαιιεπηηθνί ζηφρνη ππάξρνπλ εθηφο απφ ηηο θνπξηέο, Οιπκπηάδα θαη Μαχξεο 

Πέηξεο. Ζ έξεπλα πεξηιάκβαλε καγλεηηθέο θαη ξαδηνκεηξηθέο έξεπλεο ζε φιε ηελ 
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παξαρσξεκέλε κεηαιιεπηηθή πεξηνρή, θαζψο θαη κηα ειεθηξνκαγλεηηθή έξεπλα 

ζην βφξεην ηκήκα ηεο αδεηνδνηεκέλεο πεξηνρήο, πνπ δελ θηινμελεί ζπκπαγείο 

ζεηνχρνπο ζηφρνπο. Σελ ζπζηεκαηηθή απηή έξεπλα ηελ αλέζεζαλ ζηελ εηδηθή 

εηαηξεία Fugro Airbornes Studies, ε νπνία  έξεπλα νινθιεξψζεθε ηνλ Γεθέκβξην 

2007. (Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο έβιεπαλ ηελ πεξίνδν εθείλε θαζεκεξηλά ην 

ειηθφπηεξν πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ηελ ελαέξηα γεσθπζηθή έξεπλα λα πεηά πάλσ 

απφ ηελ πεξηνρή θαη ζηε δηθή καο πεξηνρή πεηνχζε πάλσ απφ ηελ Σζηθάξα, 

ελδηάκεζα απφ θνπξηέο θαη Μ.Παλαγία). Δλ ζπλερεία έγηλε επεμεξγαζία ησλ 

καγλεηηθψλ εξεπλψλ. Οη καγλεηηθέο κειέηεο επεζήκαλαλ κηα ζεηξά ηζρπξψλ 

αλσκαιηψλ παξφκνησλ ζε κέγεζνο κε ην κεηαιιείν ζηηο θνπξηέο, ζε πεξηνρή 3 

ρικ κε 4,5 ρικ., ε νπνία αληηπξνζσπεχεη έλα ζχκπιεγκα δηεηζδχζεσλ πεξίπνπ 

3 ρικ ζηηο λνηηναλαηνιηθέο θνπξηέο. Μεηά απφ απηέο ηηο έξεπλεο πνπ πνηέ δελ 

αλαθνηλψζεθαλ ζηελ Διιάδα, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «Διιεληθφο 

Υξπζφο Α.Δ.» κε ηε βνήζεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πξψελ εηαηξείαο ΣVX Gold, 

άξρηζαλ λα αγνξάδνπλ ηα θηήκαηα πνπ κεζνιαβνχλ  κεηαμχ θνπξηψλ  θαη 

Μ.Παλαγίαο, κε δηθαηνινγεηηθφ ηε θχηεπζε ακπειηψλ. Δπίζεο γηα ηνλ ίδην ιφγν 

αγφξαζαλ θαη ηα ελαπνκείλαληα θηήκαηα ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

«Παλαγίαο», πεξηνξίδνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ λα αγνξάζεη, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε ζηελ πεξηνρή. Καηαλνεί ν θαζείο πνηνο ήηαλ ν 

ιφγνο πνπ νη ελ ιφγσ κεηά ηηο ελαέξηεο γεσθπζηθέο έξεπλεο, αγφξαδαλ θηήκαηα 

θαη θχηεπαλ ακπέιηα εθεί πνπ νη θάηνηθνη δηακαξηχξνλην φηη ζα θαηαζηξαθεί ε 

αγξνηηθή παξαγσγή… χκθσλα ινηπφλ κε ην επίζεκν Γειηίν Σχπνπ ηεο 

Δuropean Goldfields ζην Σνξφλην ην απφ 13 Ννεκβξίνπ 2006, είραλ ήδε 

πξνζδηνξηζζεί 20 ζηφρνη θνηηαζκάησλ νξπθηνπνηήζεσλ (40). 

 

Με ην απφ 19 Μαξηίνπ 2007 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields ζην 

Σνξφλην (41) αλαθνίλσζε ιεπηνκέξεηεο φηη ε επεμεξγαζία ησλ καγλεηηθψλ 

εξεπλψλ θαηέδεημε κηα δηεηζδπηηθή δψλε πνξθπξηθψλ δηεηζδχζεσλ πεξίπνπ 17 

ρικ κε 6 ρικ ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο κεηαιιεπηηθήο πεξηνρήο. Αλαθνηλψλεη 

φηη ε Φηζψθα πεξηιακβάλεη ηξία πνξθπξηθά θνηηάζκαηα, νη δε πνξθπξίηεο ζηελ 

θεληξηθή θαη λφηηα Φηζψθα πξνζθέξνπλ ην θαιχηεξν δπλακηθφ. Δπίζεο 

αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπκπαγή ζεηνχρνπ ζηφρνπ ηεο Πηάβηηζαο θαηά 
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κήθνο θνηηάζκαηνο κήθνπο 2 ρικ. Δλ ζπλερεία εθ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο έξεπλαο 

επηβεβαηψζεθε χπαξμε αλσκαιίαο ζε έθηαζε θνηηάζκαηνο 8 ρικ. ζην ζπκπαγή 

ζεηνχρν ζηφρν ηεο Πηάβηηζαο. Γπν ρηιηφκεηξα ηνπ θνηηάζκαηνο θέξνπλ ηνκέο γηα 

γεψηξεζε ζεηνχρσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη κε αθξίβεηα ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αλσκαιία. πλνιηθά ε ειεθηξνκαγλεηηθή έξεπλα πξνζδηφξηζε θαη επηβεβαίσζε 

28 ρικ. αγψγηκσλ αλσκαιηψλ, ην καγλεηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο πξνζδηφξηζε 

δψλε 17ρ6 ρικ. πνξθπξηθψλ δηεηζδχζεσλ γηα ηηο νπνίεο είρε νινθιεξσζεί έλα 

ηξηζδηάζηαην κνληέιν πνπ πξνζδηνξίδεη δχν επηπιένλ ζεκαληηθνχο ζηφρνπο, ε 

επαθνινπζνχζα αλαγλσξηζηηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ εδάθνπο επηβεβαίσζε ηελ 

παξνπζία νξπθηνπνίεζεο πνξθπξηθνχ ηχπνπ (βι. θαη Γειηίν Σχπνπ ηεο 

Δuropean Goldfields ζην Σνξφλην απφ 19 Μαξηίνπ 2009 θαη Γειηίν Σχπνπ απφ 

13 Απγνχζηνπ 2009) (42), (43). 

 

Ζ εηαηξεία Δuropean Goldfields (E.G.) γηα ρξεκαηηζηεξηαθνχο ιφγνπο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 2006-2007 ηα αλαθνίλσλε ηκεκαηηθά. Σν 2006 ε 

ελαέξηα γεσθπζηθή έξεπλα απνθάιπςε 20 κεηαιιεπηηθνχο ζηφρνπο (φπσο ΒΗΝΑ, 

ΕΔΠΚΟ, ΒΑΓΔΚΖ, ΣΡΔΜΠΔΝΗΚΟ, ΑΠΡΑ ΥΧΜΑΣΑ, ΚΑΡΑΝΣΧΝΑ, ΑΡΑ 

θ.ι.π., βι. ράξηεο ζην Γειηίν Σχπνπ ηνπ επηεκβξίνπ 2012 ηεο Eldorado) (44),  
 

 



68 

 

κε θπξηψηεξνπο θαη κεγαιχηεξνπο ηξεηο θχξηνπο κεηαιιεπηηθνχο ζηφρνπο:   

 

α) ηελ ΠΗΑΒΗΣΑ (είλαη γλσζηά ηα γεγνλφηα κε ηελ παξνπζία αξζεληθνχ θέηνο 

ζην Νενρψξη, θαζ’ελ ζηηγκή εγίλνλην γεσηξήζεηο πεξηραξάθσζεο ηνπ 

θνηηάζκαηνο ηεο Πηάβηηζα) (45-Α), (45-Β). Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

Γελ. Γ/λζε Πεξηθέξεηαο, Γ/λζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο κε ηελ ππ’αξηζ. πξση. 

873/20-10-1997 «ΑΠΟΦΑΖ» ηεο πξνο ηελ ΣVX Hellas A.E. ελέθξηλε 

πξφγξακκα δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο ζηηο ζέζεηο «ΠΗΑΒΗΣΑ» θαη 

«ΥΧΡΟΤΓΑ», έθηαζε 8.211.000 η.κ.  ησλ πεξηνρψλ Νενρσξίνπ θαη θνηλφηεηαο 

ηαγείξσλ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε (ζήκεξα) (46). ηελ παξ. 3 εληέιιεηαη φπσο: 

«Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα γλσζηνπνηεζνύλ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

Γελ. Γ/λζε Φπζ. Πινύηνπ δηά ηεο Δπηζεώξεζεο Μεηαιιείσλ Β. Διιάδνο». 

Γλσξίδνπλ ινηπφλ απφ ην 1997 ην Μεηαιιείν ηεο ΠΗΑΒΗΣΑ θαη  

 

β) ηελ ΦΗΧΚΑ (είλαη γλσζηφ φηη πέξζη εθεί θάπνηνη έθαςαλ ην γεσηξχπαλν πνπ 

δηελεξγνχζε θαη εθεί γεσηξήζεηο πεξηραξάθσζεο ηνπ θνηηάζκαηνο ηεο 

Φηζψθα)(47). Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξ. Μαθεδνλίαο, Γελ. Γ/λζε Πεξηθέξεηαο Γ/λζε 

Γαζψλ Πεξηθέξεηαο, κε ηελ ππ’αξηζ. πξση. 3108/3.4.1998 Απφθαζή ηεο (48) 

πξνο ηελ ΣVX Hellas A.E. ελέθξηλε έγθξηζε επέκβαζεο ζηε δεκφζηα δαζηθή 

πεξηνρή ζηε ζέζε «ΦΗΧΚΑ» ζε έθηαζε 2.506,03 ζηξ., πεξηθέξεηα θνηλφηεηαο 

ηξαηνλίθεο (Γήκνπ Αξηζηνηέιε ζήκεξα) γηα δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ 

γεσηξήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ. Γλσξίδνπλ απφ 

ην 1998 (ηνπιάρηζηνλ) θαη γηα ηελ «ΦΗΧΚΑ»  θαη 

γ) ηελ ΣΗΚΑΡΑ.  

Όζνλ αθνξά ηελ ΠΗΑΒΗΣΑ, είλαη παξφκνηα φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

νξπθηνπνίεζεο θαη ηα γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ Οιπκπηάδα,  ε νπνία 

θηινμελεί απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα 3,7 εθαηνκκχξηα νπγγηέο ρξπζνχ, 1,2mt 

κνιχβδνπ θαη 52,1 εθαηνκκχξηα νπγγηέο αξγχξνπ. Σν κήθνο θνηηάζκαηνο ηεο 

Πηάβηηζαο είλαη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην ζπκπαγέο ζεηνχρν θνίηαζκα ηεο 

Οιπκπηάδνο (βι. Γειηίν Σχπνπ ηεο Δ.G. απφ 10 Ηνπλίνπ 2010 ζην Σνξφλην) (49).  
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ΣΗΚΑΡΑ. Ζ Σζηθάξα είλαη λνηην-αλαηνιηθά ησλ θνπξηψλ, είλαη ζηφρνο 

πνξθπξηθφο ρξπζνχ-ραιθνχ. αο παξαζέηνπκε θάησζη ηνλ ράξηε πνπ αλήξηεζε 

ε E.G. κεηά ηηο έξεπλεο, πνπ απνδεηθλχεη φηη πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν 

θνίηαζκα ην νπνίν είλαη πεξίπνπ ελληά θνξέο ζρεδφλ κεγαιχηεξν απφ απηφ 

ησλ θνπξηψλ!! Φπζηθά γηα πξνθαλείο ιφγνπο δελ αλαθνηλψλνπλ ηηο πνζφηεηεο 

ησλ εληνπηζκέλσλ απνζεκάησλ. 
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ΦΗΧΚΑ. Κη εδψ είλαη πνξθπξηθφο ζηφρνο ρξπζνχ-ραιθνχ, θαη απφ ηνλ 

αλσηέξσ ράξηε απνδεηθλχεηαη ην πφζν κεγαιχηεξν κεηαιιείν είλαη θαη απηφ απφ 

ηηο θνπξηέο.  

ηνλ ράξηε δε πνπ αλήξηεζε θαη δεκνζίεπζε ε E.G., κε ηίηιν: «Οη ζηφρνη 

ζηελ Διιάδα», κε ηνπο κπιε θχθινπο γλσζηνπνηεί ηνπο έηνηκνπο πιένλ ζηφρνπο 

Tsikara, Piavitsa, Fisoka. 
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Όιεο νη κεηαιιεπηηθέο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα θνηλνπνηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηαιιεπηηθψλ εξεπλψλ ηνπο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, θαη 

ππάξρνπλ ζην αξρείν ησλ ηερληθψλ κειεηψλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο θαη 

επίζεο θαίλνληαη απφ ηα δειηία δξαζηεξηφηεηαο ησλ παξαρσξήζεσλ. Οη 

παξαρσξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη είλαη πάλσ απφ 30 κε έθηαζε έσο 10 ρηι. ζηξ. 

θάζε κία. Όιεο νη παξαρσξήζεηο έγηλαλ αθξηβψο  επεηδή φιεο έρνπλ κεηάιιεπκα, 

κεξηθέο κάιηζηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζε. Σν ιηγφηεξν ινηπφλ έρνπλ 

εληνπηζζεί 30 κεηαιιεία. Κνηηάζκαηα ζαλ ησλ θνπξηψλ ππάξρνπλ πεξίπνπ έμη. 

Σξία είλαη ζην Γαζηθφ Μεηαιιεπηηθφ ρψξν ηεο ΒΗΝΑ. 

 

 Δλ ησ κεηαμχ κε αθνξκή ην επξσπατθφ έξγν promine, ηελ Γεπηέξα 11-5-

2009 κε αλαθνίλσζή ηνπ ην ΗΓΜΔ (50) αλαθνηλψλεη ηελ εθηίκεζή ηνπ, φηη ε 

βεβαησκέλε κεηαιιεπηηθή αμία ηεο ηάμεο ησλ 11 δηο ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο δηπιαζηάδεηαη. Βαζηθφο δε ζηφρνο ηνπ έξγνπ «promine» είλαη λα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην λα αληηζηξαθεί κέζα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ 

επξσπατθψλ πεγψλ νξπθηψλ ε εμάξηεζε ηεο Δ.Δ. απφ ηξίηεο ρψξεο, απφ φπνπ 

εηζάγεη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα, δεδνκέλνπ φηη θαηαλαιψλεη ε 

Δ.Δ. ην 30% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ νξπθηψλ.  Σν έξγν 

«promine»  πξνγξακκάηηζαλ λα αξρίζεη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ φκνξθε 

Υαιθηδηθή. Σν πξφγξακκα ηεο Δ.Δ. ήηαλ πξνθαλψο λα δεκηνπξγήζεη «ηξίηεο 

ρψξεο» θνληά ηνπο, πξνθαλψο γηα λα κε μνδεχνπλ «πνιιά κεηαθνξηθά». 

Γεκηνπξγνχλ ελ ησ κεηαμχ θαη ηνλ εμεπηειηζκφ ησλ κηζζψλ, γηα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο «καχξνπο», θη έηζη νδεχνπκε γηα αλάπηπμε ηχπνπ Κνλγθφ, 

ηέξα Λεφλε, νκαιίαο… 

 

Δίλαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη είλαη άιιν λα παξνπζηάδεηο κε ην επελδπηηθφ 

ζνπ ζρέδην σο ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ηξία 

κφλν κεηαιιεία, θαη απηά λα βεβαηψλεηο σο πιήξε αλάπηπμε  ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαη είλαη άιιν ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ζην Σνξφλην 

κε Γειηία Σχπνπ,  θαη κπζηηθά ζηα Τπνπξγεία λα αλαθνηλψλεηο φηη πξνηίζεζαη λα 

δεκηνπξγήζεηο αθφκα 20 ή 30 κεηαιιεία ζηελ ίδηα πεξηνρή, πνπ κάιηζηα π.ρ. ην 
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έλα κφλν εμ απηψλ, ε Σζηθάξα (φπσο ζηνλ ράξηε ηεο European Goldfields 

θαίλεηαη), είλαη 9 πεξίπνπ θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηηο θνπξηέο, θαη ε 

Πηάβηηζα ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηελ Οιπκπηάδα. 

Δίλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ λα γλσξίδεη θάπνηνο θηελνηξφθνο, γεσξγφο, 

κειηζζνπξγφο, μελνδφρνο, χκβνπινο ηεο Δπηθξαηείαο θ.ι.π., φηη ζα γίλνπλ 

ζπλνιηθά ηξία κεηαιιεία «κηθξά» ζηελ Β. Υαιθηδηθή θαη φηη απηφ είλαη ε «πιήξεο 

αλάπηπμε»  ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαη άιιν φηη «ζα πάξεη ν δηάνινο φιε 

ηελ πεξηνρή δίπια απφ ην νηθνινγηθφ πεξηβφιη ηεο Παλαγίαο, ην Άγηνλ Όξνο» θαη 

ζα κεηαηξαπνχλ θπξηνιεθηηθά ζε κηα απέξαληε εληαία ηνμηθή ραβνχδα. Απφ ηα 

740.000 ζηξ. πνπ είλαη ε έθηαζε ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, ηα 317.000 ζηξ. είλαη 

κεηαιιεία, ηα νπνία έρεη δηθαίσκα ε εηαηξεία λα εθκεηαιιεπζεί. 

 

Χο παξάδεηγκα ζα ήζεια λα θέξσ θαη ην αθφινπζν, γηα λα γίλσ  

απνιχησο θαηαλνεηφο: Δίλαη άιιν ι.ρ. λα ζνπ ιέλε νη θπβεξλψληεο ηεο ρψξαο 

ζνπ φηη ε νηθνλνκία καο είλαη ράιηα, φηη δαλεηδφκαζηε ππέξνγθα πνζά απφ 

δαλεηζηέο, φηη δελ κπνξνχκε νχηε ηνπο ηφθνπο ησλ δαλείσλ λα πιεξψζνπκε, φηη 

θάπνηα ζηηγκή ζα θαηαξξεχζνπλ ηα πάληα, ζα απνιπζνχλ εθαηνκκχξηα 

εξγαδφκελνη, ζα κπεη άγξηα θνξνινγία, δηφηη ηφηε δελ δαλείδεζαη, δελ 

ππνζεθεχεηο ηα πεξηνπζηαθά ζνπ ζηνηρεία, δελ μαλνίγεζαη·  θαη είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ νη θπβεξλψληεο ηεο ρψξαο ζνπ ζπζηεκαηηθά λα ζνπ απνθξχπηνπλ 

ηελ αιήζεηα, λα ζε εμαπαηνχλ, λα ζνπ ιέλε «έρνπκε κηα απφ ηηο 40 θαιχηεξεο 

νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε» θαη «ιεθηά ππάξρνπλ», θαη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εζχ 

επελδχεηο, δαλείδεζαη, μαλνίγεζαη, εθείλνη λα πεγαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη λα 

θνηηνχλ πψο ζα κπνπλ ζην ΓΝΣ, πψο ζα ζε απνιχζνπλ, πψο ζα ζνπ θφςνπλ 

ηνλ κηζζφ, ηε ζχληαμε, ην αλαπεξηθφ επίδνκα. Όηαλ θάπνηα ζηηγκή αλαπφθεπθηα 

κάζεηο ηελ αιήζεηα, ηφηε είλαη αξγά γηα θιάκαηα, ηφηε απηνθηνλείο, ηφηε θνηκάζαη 

ζην παγθάθη, ηξσο απφ ηα ζθνππίδηα, δελ κπνξείο λα αγνξάζεηο ηα θάξκαθά 

ζνπ, λα… λα… λα… θαη απηνί πνπ ζε έθεξαλ ζ’απηή ηελ θαηάζηαζε, ςεθίδνπλ 

λφκνπο ψζηε αλ δελ κπνξείο λα αληαπεμέιζεηο, λα ζε θιείζνπλ ζηε θπιαθή. 
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Αθνχ ν Κπξσηηθφο Νφκνο 3220/2004 επέβαιε λα θαηαζέζεη πιήξεο θαη 

άξηην επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, γηαηί φιν ην επελδπηηθφ ζρέδην δελ θαηαηέζεθε;  Καη αθνχ κέρξη 

ζήκεξα δελ έρεη θαηαηεζεί θαη εγθξηζεί, γηαηί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη έζησ θαη 

ηψξα φια ηα Μεηαιιεία πνπ πξναλαθέξακε; Γηαηί εμαπαηνχληαη νη πάληεο; Γηαηί 

απηά αλαθνηλψλνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη κπζηηθά πξνο ηα ππνπξγεία, θαη φρη ζηελ 

Διιάδα; Όιεο ηηο πηπρέο πνπ αθνξνχλ απηφ ην ζνβαξφ ζέκα (ηηο 

πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο), δελ δχλαηαη αλζξψπηλνο λνπο λα ηηο 

δηαλνεζεί, θαη δελ είκαη εγψ απηφο πνπ ζα θάλσ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηνπ ηη 

ηειηθά ακχζεην νξπθηφ κε αλαλεψζηκν πινχην κεηαβίβαζε ην ειιεληθφ δεκφζην, 

ρσξίο λα βάιεη ζηελ θπξηνιεμία ζην δεκφζην ηακείν ηζαθηζηή δεθάξα.  Δίλαη άιιν 

λα δίλεηο ηξία κεηαιιεία θαη άιιν δεθάδεο κεηαιιεία, πνπ θαζηζηνχλ ηελ ελ ιφγσ 

κεηαιιεπηηθή πεξηνρή έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κεηαιιεπηηθά πεδία ηνπ πιαλήηε.  

ηελ απφθαζε 145/2013 ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε (51), φπσο έρεη ζην 

απφζπαζκα απφ 8/2013 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

απηφο πνπ κεηαβίβαζε ηα κεηαιιεία ην 2003 θ. Πάρηαο, δεκνζίσο δειψλεη 

αλεπηθχιαθηα φηη: «Απνηεινύκε έλα από ηα πέληε κεγαιύηεξα κεηαιιεπηηθά πεδία 

ηνπ πιαλήηε». Φπζηθά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηα ηξία επηκέξνπο κεηαιιεία πνπ 

πεξηέιαβε ζην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην ε εηαηξεία, αιιά απηά πνπ απνθξχβνληαη 

απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αλαθνηλψλνληαη ζην Σνξφλην θαη ηα γλσξίδνπλ ηα 

αξκφδηα ππνπξγεία. Ζ παξαρψξεζε αθνξά 360.000 ζηξέκκαηα, ηα ηξία απηά 

κφλν κεηαιιεία είλαη δήηεκα λα έρνπλ έθηαζε 10.000 ζηξέκκαηα. Γηαηί αθνχ είλαη 

κφλν απηά, δελ απνδεζκεχνπλ θαη δελ απνραξαθηεξίδνπλ ηα ππφινηπα 350.000 

ζηξέκκαηα; Καη γηαηί δελ πεξηνξίδνληαη ζηα 360.000 ζηξέκκαηα, αιιά αγνξάδνπλ 

ζπλερψο θαη άιιεο ηδηνθηεζίεο θαη θάπνηεο πνπ δελ πσινχληαη ηηο 

απαιινηξηψλνπλ; 

(Ζ απφθαζε ηεο Δ.Δ. γηα θξαηηθή ελίζρπζε 15 εθ. θαληάδεη αλέθδνην, θαληάδεη 

φηη θάπνηνη ήζειαλ λα εθδνζεί κηα ηέηνηα απφθαζε, ψζηε δίλνληαο κφλν έλα κηθξφ 

θνκκάηη π.ρ. απφ ην έηνηκν ζηνθ  ηνπ ρξπζνθφξνπ αξζελνππξίηε ηεο 

Οιπκπηάδνο λα μεπιχλνπλ ζηελ «θνιπκβήζξα ηνπ ηισάκ» ην κεγαιχηεξν 

νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν φισλ ησλ επνρψλ). 
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Ζ χκβαζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ κε ηελ εηαηξεία πνπ θπξψζεθε κε ηνλ 

Νφκν 3220/2004, νξίδεη βάζεη ηνπ 3.4 φηη: «Σν επελδπηηθφ ζρέδην, φπσο ζα 

εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζα ζεσξείηαη πιένλ παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο 

θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Κπξσηηθνχ Νφκνπ 3220/2004 θαη ζα δεζκεχεη ηα 

κέξε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο έγθξηζεο. Καη γηα λα γίλσ πην πεηζηηθφο, 

επηθαινχκαη ηα φζα επηζήκσο επηθαιείηαη ε αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία. 

ηηο 10-7-2012 ε εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» θαηέζεζε Τπφκλεκα    

(12) θαη απηή ελψπηνλ ηνπ ηΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δηζεγήηξηα θα 

αθειιαξνπνχινπ θαη βνεζφ Δηζεγήηξηαο θα Μαπξνπφδε. Δλψ ινηπφλ γλσξίδεη 

απνιχησο ηελ αιήζεηα φηη δελ έρεη δει. ηεξήζεη ηελ βαζηθή θαη νπζηαζηηθφηεξε 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηεο, δελ έρεη θαηαζέζεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ 

ζρέδην ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο απφ ηνλ λφκν πξνβιεπφκελεο κειέηεο, θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ είρε ιάβεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηνλ λφκν έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ηεο ζρεδίνπ, κε ην Τπφκλεκά ηεο ινηπφλ ζηελ ζει. 7 αλαθέξεη: «Ζ ζχκβαζε 

πάλησο ξεηά αλέθεξε φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ 

πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

ηξφπν πνπ θαζηζηά ζαθέο φηη ε ζχκβαζε νινθιεξψλεηαη σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ…». 

 

Ζ ζχκβαζε ινηπφλ δελ έρεη κέρξη ζήκεξα εμ ππαηηηφηεηνο απνιχησο ηεο 

αληηζπκβαιινκέλεο α) ηεξεζεί, β) νινθιεξσζεί, θαη σο εθ ηνχηνπ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ θαηαδπλάζηεπζε, εμαζιίσζε θαη 

ππεξθνξνιφγεζε ησλ πησρεπζέλησλ ήδε Διιήλσλ. Πξέπεη λα θαηαγγειζεί 

άκεζα ε χκβαζε ζχκθσλα κε ην Άξζξ. 4 ηνπ Κπξσηηθνχ Νφκνπ 32320/2004 

θαη δηά λφκνπ λα απαιιαγνχλ απφ φιεο ηηο κεζνδεπκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο 

θαηεγνξίεο νη ηίκηνη θαη λφκηκνη πνιίηεο ηεο Β. Υαιθηδηθήο. «Δγθιεκαηηθή 

δνκεκέλε νκάδα» ππάξρεη, είλαη απηή πνπ θαηέζηξεςε κε ηελ αλνκία ηελ Διιάδα 

θαη κε ηε Γαλεηαθή χκβαζε εθρψξεζε (θαηαιχνληαο ην χληαγκα) ηελ εζληθή 

καο θπξηαξρία, είλαη απηνί νη ίδηνη πνπ έθεξαλ ηνπο Έιιελεο ζε θαηάζηαζε πνπ 

δελ ηνπο έθεξε ν Υίηιεξ θαη ν Σνχξθνο θαηαθηεηήο θαη ηνπο έθαλαλ ζηηο εκέξεο 
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καο λα πξνηηκνχλ ηνλ ζάλαην δη’απηνθηνλίαο απφ ηελ άζιηα δσή πνπ ηνπο 

επεθχιαμαλ, είλαη απηνί πνπ κε ηε χκβαζε 3220/2004 απνθάζηζαλ ην 

μεπνχιεκα ηεο ακχζεηεο νξπθηήο κε αλαλεψζηκεο πεξηνπζίαο ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ, ρσξίο λα δεηήζνπλ απφ ηνπο «εζληθνχο εξγνιάβνπο» γηα ην ηακείν ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ νχηε κηα ηζαθηζηή ηξχπηα δεθάξα θαη ηνπο βνήζεζαλ κέζα 

ζε ιίγεο εκέξεο κεηαβηβάδνληαο ην 95% λα θεξδίζνπλ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα 

ππεξαμία, θαη απηφ γηλφηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ απηνί πνπ ζήκεξα βξίδεηε 

(Κνκηζηφλ θαη ΓΝΣ), έθξνπαλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ εθηξνρηαζκφ ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ θαη ζπλέζηελαλ λα πάξνπκε 

κέηξα. Απηνί, είλαη ε «εγθιεκαηηθή νκάδα», ε νπνία ζπλεπηθνπξείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα «εξγνιαβηθά θαη εθδνηηθά νηθνλνκηθά» ζπκθέξνληα θαη 

ζπγθαιχπηεηαη απφ ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο θπξηνιεθηηθά «ΣΤΦΛΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ», πνπ δείρλεη λα βιέπεη σο εγθεθξηκέλν ην κε εγθεθξηκέλν 

επελδπηηθφ ζρέδην θαη  σο νινθιεξσκέλν ην ειιηπέο, θαη σο «κέιε εγθιεκαηηθήο 

νξγάλσζεο» ηνπο ηίκηνπο, επζπλείδεηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη κε θάζε ηξφπν 

ακχλνληαη ζηελ αλνκία θαη ζηε δηαθζνξά πνπ πξνάγεη ην πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ 

δηεθζαξκέλν ζχζηεκα. Δίκαη πεξήθαλνο πνπ βξίζθνκαη ζην πιάτ απηψλ ησλ 

ηίκησλ θαηνίθσλ, πνπ απφ ην δηεθζαξκέλν ζχζηεκα θαηεγνξνχληαη σο δήζελ 

«κέιε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο». Όπσο επίζεο είκαη πεξήθαλνο πνπ ππάξρνπλ 

Έιιελεο λνκηθνί, φπσο ν εμαίζηνο πληαγκαηνιφγνο Καζεγεηήο θ. Καζηκάηεο, 

πνπ δεκνζίσο γλσζηνπνηεί φηη: «ηελ Διιάδα έγηλε πξαμηθόπεκα, θαη ε ρώξα 

παξαδόζεθε άλεπ όξσλ ζε θαξηέι νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ…». 

 

Σελ επνρή ηεο ρνχληαο κε ηε δεκηνπξγία λφκσλ, ζην λφκν 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ην φηη: «απαγνξεχνληαη νη ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ζην 

ηΔ». Έηζη ηνπιάρηζηνλ δελ ζε έβαδαλ ζε πεξηηηά έμνδα θαη πνιπδάπαλνπο 

δηθαζηηθνχο αγψλεο. ήκεξα έρνπκε «Γεκνθξαηία», επηηξέπεηαη λα πξνζθχγεηο 

ζην ηΔ, λα μνδέςεηο κηα πεξηνπζία, γηα λα απνθαλζεί ην δεκνθξαηηθφ θαη 

ειεχζεξν ηΔ φηη θαη νινθιεξσκέλν ην Δπελδπηηθφ ρέδην θαηαηέζεθε θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνέβιεπε ε ζχκβαζε ην 2006 θαηαηέζεθε θαη φηη 

εγθξίζεθε. Δπεηδή φια ζήκεξα θξίλνληαη κε νηθνλνκηθά απνθιεηζηηθά θξηηήξηα, ε 
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πξψηε πεξίπησζε θξνλψ φηη είλαη θαη πην «εζηθή» θαη πην «ζπκθέξνπζα 

νηθνλνκηθά» γηα ηνπο πνιίηεο πνπ ρεηκάδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαη  

θπζηθά δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε ζεκεξηλή δεκνθξαηία καο, θαηαδίθαζε 

ζε ζάλαην θαη ζε ηζφβηα θάζεηξμε ηνπο ρνπληηθνχο λνκνζέηεο, ην λφκν φκσο πνπ 

δεκηνχξγεζε ν δηθηάηνξαο Παπαδφπνπινο, ηνλ Ν.210/1973 Μεηαιιεπηηθφ 

Κψδηθα, ηνλ ηεξνχλ επιαβηθά. Ο λνκνζέηεο ήηαλ παξάλνκνο θαη έπξεπε  απφ 

ηελ «Γεκνθξαηία» λα πεζάλεη, αιιά ν λφκνο πνπ παξήγαγε θαη εμππεξεηεί ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ππνλνκεχεη θαηάθσξα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, πξέπεη 

λα ηεξείηαη επιαβηθά. Γελ έρσ ηίπνηα άιιν λα πσ, πιελ ηνπ: «Να ραίξεζζε ηε 

Γεκνθξαηία ζαο πνπ έρεη θάλεη ήδε ην 10%-15% ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ λα 

αλαπνινχλ εκέξεο ηνπ ’67. Καη εηο αλψηεξα!». 

 

 

 

  ---------------------------------------------------- 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ:    Χ ΠΡΟ ΣΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
    ΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ ΚΑΑΝΓΡΑ 
 
 
1) Ζ εηαηξεία (κέρξη ζήκεξα) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηελ βαζηθφηεξε θαη 

νπζησδέζηεξε ζπκβαηηθή ηεο ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ην Άξζξ. 3 ηνπ 

Κπξσηηθνχ Νφκνπ 3220/2004, δει. δελ έρεη βάζεη ηνπ 3.2 θαηαζέζεη ην αξγφηεξν 

κέρξη ηηο 27-1-2006 πιήξεο θαη άξηην Δπελδπηηθφ ρέδην αλάπηπμεο ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή-ιεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ 

κεηαιινπξγίαο ρξπζνχ, ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ. 

 

2)  Σν ειιεληθφ δεκφζην βάζεη ηνπ 3.3 εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο 

δχν κελψλ, κε ην απφ 27-3-2006 κε Α.Π.: Γ8-Α/Φ7.49.13/νηθ.6837/1477 απιφ 

έγγξαθφ ηνπ ε Γελ. Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, γλσζηνπνίεζε ζηελ εηαηξεία φηη ην 

επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο πνπ καο ππνβάιαηε κε ηελ ππ’ αξηζ. 437/27-1-

2006 επηζηνιή ζαο θαη έιαβε απφ ην Τπ. Αλ. αξηζ. Πξ. 416/27-1-2006 «δελ είλαη 

ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, δελ είλαη πιήξεο, δελ είλαη άξηην, δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο κειέηεο ησλ έξγσλ, δελ… δελ… δελ… 

 

 3)  Λφγσ ησλ αλσηέξσ ειιείςεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, 

ην ειιεληθφ δεκφζην δελ δηθαηνχην λα εγθξίλεη ην ήδε θαηαηεζεηκέλν 

αληηζπκβαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο, θαη ηηο ηερληθέο κειέηεο (αθνχ δελ 

είραλ θαλ θαηαηεζεί) κέζα ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην 3.3 ρξφλν, δει. ην 

αξγφηεξν εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) κελψλ, ήηνη έσο ηηο 27-1-2007, θαη κέρξη 

ζήκεξα δελ έρνπλ θαηαηεζεί. 

 

4)   Μέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία δελ έρεη εθπιεξψζεη ηελ βαζηθφηεξε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζή ηεο πνπ απνξξέεη απφ ην 3.2 ηνπ Κπξσηηθνχ Ν. 3220/2004, θαη ε 
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Γηνίθεζε αληί πξν πνιινχ λα έρεη θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε βάζεη ηνπ Άξζξ. 4 

Ν.3220/2004, ζπλερψο δηαρξνληθά ππνκλήεη ζηελ εηαηξεία φηη νθείιεη λα 

ππνβάιεη ην ζχκθσλν κε ην 3.2 επελδπηηθφ ζρέδην, ψζηε λα ιάβεη ηελ ζχκθσλε 

κε ην 3.3 έγθξηζε πινπνίεζήο ηνπ αθνχ πξνεγνπκέλσο βάζεη ηνπ 3.4 ην 

εγθεθξηκέλν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο επελδπηηθφ ζρέδην ζεσξεζεί πιένλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Κπξσηηθνχ Νφκνπ 3220/2004, θαη ηνηνπηνηξφπσο 

ζεσξεζείηαη πιένλ νινθιεξσκέλε ε χκβαζε θαη ζα δεζκεχεη ηα κέξε 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο έγθξηζεο θαη ηεο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.2601/1998, φπσο ζα ηζρχεη.  

 
 

5) Όπσο θαη ε εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» ζηελ απφ 8-5-2012 

παξέκβαζή ηεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ ζπλνκνινγεί (13) ζει. 23-24, φηη: «Η 

ζύκβαζε πάλησο ξεηά αλέθεξε όηη ην Δπελδπηηθό ρέδην κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ 

πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζύκβαζεο θαηά ηξόπν πνπ 

θαζηζηά ζαθέο όηη ε ζύκβαζε νινθιεξώλεηαη σο πξνο ην πεξηερόκελν κεηά ηελ 

έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ…» Σν πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην 

ζα πξέπεη λα έρεη εθπνλεζεί ην αξγφηεξν εληφο είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ θπξσηηθνχ λφκνπ. Σν ζρέδην απηφ ζα αθνξά ηελ αλάπηπμε 

ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

εξγνζηαζίνπ Μεηαιινπξγίαο Υξπζνχ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ φιεο ηηο κειέηεο 

πνπ απαηηεί ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ ζρεηηθψλ αδεηψλ. Ζ κε 

ηήξεζε ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ ζπληζηά ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο 

ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο ιφγν θαηαγγειίαο, ε νπνία θαη νδεγεί ζηε ιχζε ηεο θαη 

ηελ αλαζηξνθή ηεο κεηαβίβαζεο. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαηεζεί θαη εγθξηζεί 

πιήξεο θαη άξηην Δπελδπηηθφ ρέδην ζχκθσλν κε ην 3.2 ηνπ Ν.3220/2004. 

ηελ απφ 4-11-2013 ΔΚΘΔΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ηνπ 

«ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ» (52),  

αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξεία δελ έρεη θαηαζέζεη κέρξη ζήκεξα πιήξεο θαη άξηην 

επελδπηηθφ ζρέδην θαη δελ έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε πινπνίεζήο ηνπ. πλεπψο α) 

δελ λνκηκνπνηείηαη λα πινπνηεί επελδπηηθφ ζρέδην πνπ δελ έρεη ιάβεη ηελ 
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έγθξηζε ηεο Γηνίθεζεο, β) έπξεπε ήδε λα έρεη θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε θαη λα 

έρεη γίλεη αλαζηξνθή ηεο θαζαξά εμ ππαηηηφηεηνο ηεο εηαηξείαο.  

 

6) Σν ειιεληθφ δεκφζην φθεηιε πξηλ πνιιά ρξφληα λα έρεη αζθήζεη ηα 

ζπκβαηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 4 ηνπ θπξσηηθνχ 

Νφκνπ 3220/2004 θαη λα έρεη θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε, θαη ε αγνξάζηξηα 

φθεηιε λα έρεη επηζηξέςεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεο κεηαβηβάζζεθαλ. 

Δίλαη πνηληθά θαη πεηζαξρηθά ππφινγνη φινη εθείλνη (κεδέ εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πκβνχισλ ηνπ ηΔ), πνπ ελψ γλψξηδαλ φηη δελ έρεη εγθξηζεί ην Δπελδπηηθφ 

ρέδην, ην ζπγθάιπςαλ, θαη πξνέβεζαλ ζε αδεηνδνηήζεηο γηα έλαξμε 

πινπνίεζήο ηνπ. 

Δίλαη αλεπίηξεπηε ε πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο 

χκβαζεο, είλαη πνηληθφ αδίθεκα ππάιιεινο  κε απιέο επηζηνιέο ή δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο, λα ηξνπνπνηεί φξνπο εζληθήο ζχκβαζεο θαη εζληθνχ λφκνπ. Ζ φπνηα 

απφθαζε έγθξηζεο κεκνλσκέλσλ ηερληθψλ κειεηψλ δελ ζπληζηά έγθξηζε 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ θαη αληίθεηηαη ζηελ χκβαζε πνπ θπξψζεθε κε λφκν. 

Τπήξμε εμαπάηεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, θνξέσλ θ.ι.π. πνπ θιήζεθαλ λα 

θαηαζέζνπλ επί ειιηπνχο θαη κε άξηηνπ θαη κε εγθεθξηκέλνπ Δπελδπηηθνχ 

ρεδίνπ, θαη αθνχ γλσκνδφηεζαλ ελ ζπλερεία θαηαζέηνπλ λέν επελδπηηθφ 

ζρέδην, αθνχ φκσο εθκαίεπζαλ ηελ φπνηα γλσκνδφηεζε κε ην παιαηφ κε 

ζχλλνκα επελδπηηθφ ζρέδην. 

 Σν δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη απνζπαζκαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην 

αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ επηηξέπνπλ αληηθεηκεληθά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο επέλδπζεο ζην πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο θαζηζηνχλ αλέθηθην 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ φξσλ πξνζηαζίαο. 

 

7)  Ο ηζρπξηζκφο ηεο εηαηξείαο φηη ην επελδπηηθφ ηεο έξγν απνηειεί εληαία θαη 

αδηαίξεηε ελφηεηα θαη φηη ηα έξγα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη απνηεινχλ 

εληαίν ζχλνιν, θαη ε ηπρφλ δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ηνπ ελφο έξγνπ ζα έρεη 

άκεζεο επηπηψζεηο επί ησλ άιισλ κε ζπλέπεηα λα παξαιχζεη ε επέλδπζε θαη 
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ε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, είλαη απαξάδεθηνο θαη παξάλνκνο, 

δηφηη δελ επηηξέπεηαη ε πινπνίεζε νπδελφο έξγνπ πξηλ εγθξηζεί ην επελδπηηθφ 

ζρέδην. Σν ειιεληθφ δεκφζην επεηδή αθξηβψο απαηηνχζε λα εθαξκνζζεί ην 

επελδπηηθφ ζρέδην εληαία θαη αδηαίξεηα, φξηζε σο εθ ηνχηνπ κε ην Άξζξ. 3.2 

Ν.3220/2004 έσο ηηο 27-1-2006 ην αξγφηεξν λα έρεη θαηαζέζεη ε εηαηξεία 

πιήξεο θαη άξηην Δπελδπηηθφ ρέδην, ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο κειέηεο, ψζηε ε Γηνίθεζε ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην 

2007 λα έρεη εγθξίλεη ην Δπελδπηηθφ ρέδην θαη λα έρεη εθδψζεη φιεο ηηο 

ζρεηηθέο άδεηεο θαη εγθξίζεηο, ψζηε ελ ζπλερεία ε εηαηξεία λα πξνρσξήζεη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εληαία θαη ζε κία αδηαίξεηε ελφηεηα. Ζ 

εηαηξεία φπνηε ήζειε,  θαηέζεηε φ,ηη ήζειε, φ,ηη ηελ βφιεπε, φπσο ηελ βφιεπε, 

θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαζέζεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην θαη 

δελ έρεη ιάβεη ηελ απαηηνχκελε έθδνζε θαη ε ίδηα επζχλεηαη γηα φ,ηη έρεη ζρέζε 

κε ηελ πινπνίεζή ηνπ ή κε.       

 Γελ είλαη δπλαηφλ λα απαηηεί ηελ εληαία πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ θαη ηελ κε δηαθνπή επηκέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ 

έρεη ζπκπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρεη ιάβεη ηελ 

έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ.  

 

8)  Ο ηζρπξηζκφο φηη αθφκα θαη πξνζσξηλή δηαθνπή εξγαζηψλ ζα ζεκαίλεη 

θαζπζηέξεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ θαη άκεζε θαηαζηξνθηθή 

ζπλέπεηα, απηφ δελ ηζρχεη, θαζφηη φπσο πξναλαθέξακε δελ λνκηκνπνηείηαη 

πξνο ην παξφλ γηα πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ. Δληφο ηεο 

πκβάζεσο δελ απαίηεζε λα θάλεη φ,ηη ζέιεη, φπσο ην ζέιεη, φπνηε ην ζέιεη, 

αιιά δεζκεχηεθε λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηνπ Κπξσηηθνχ 

Νφκνπ 3220/2004. Σν ίδην θαη ν ηζρπξηζκφο ηεο φηη ηπρφλ δηαθνπή ζα 

πξνθαιέζεη αιπζηδσηά δεκηνγφλα απνηειέζκαηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία· ε κε 

ηήξεζε ηνπ Νφκνπ απφ ηελ εηαηξεία, ε αλνκία πνπ παξάγεη έρεη ήδε 

πξνθαιέζεη αιπζηδσηά δεκηνγφλα απνηειέζκαηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, έρεη 

γίλεη γελεζηνπξγφο αηηία ηεο βίαο, έρεη δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα ξήμε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, εθαηνληάδεο λφκηκνη πνιίηεο πνπ αληηδξνχλ ζηηο 
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παξαλνκίεο ηεο εηαηξείαο δηψθνληαη πνηληθά θαηά εθαηνληάδεο, θαηαζηξέθνληαη 

νηθνγέλεηεο θ.ι.π., νη πξσηνθαλείο αληηδξάζεηο έρνπλ πάξεη παγθφζκηεο πιένλ 

δηαζηάζεηο θαη δηαζχξεηαη δηεζλψο ε ρψξα καο, κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο 

γηα ην επελδπηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο. Λφγσ ησλ 

πξσηνθαλψλ ζε κέγεζνο θαη φγθν αληηδξάζεσλ ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αλνκία 

ηεο εηαηξείαο, ην ειιεληθφ δεκφζην μνδεχεη ηεξάζηηα πνζά γηα λα θπιά κε 

δηκνηξίεο ησλ ΜΑΣ ηελ εηαηξεία θαη λα θαηαζηέιιεη ηηο δίθαηεο αληηδξάζεηο ηνπ 

θφζκνπ. 

 

9)  Οη κέρξη ηψξα δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ αθπξσηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 

ηεο ρψξαο, ην Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ πνπ εμέδσζε ηελ 1492/2013  θαη ε Δπηηξνπή 

Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε 

398/2012, δπζηπρψο είλαη ιππεξή δηαπίζησζε αιιά κε πξφζεζε θαη δφιν ελ 

πιήξε γλψζεη εο αλαιήζεηάο ηνπο νη αλψηαηνη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί δφκεζαλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο ζηελ δηαζηξνθή ηεο αιήζεηαο, απνθαηλφκελνη φηη ε εηαηξεία είρε 

δήζελ  ηεξήζεη ηελ ζπκβαηηθή ηεο ππνρξέσζε, είρε ππνβάιεη νινθιεξσκέλν 

επελδπηηθφ ζρέδην ζχκθσλα κε ην 3.2 θαη φηη είρε δήζελ ιάβεη ηελ πξνβιεπφκελε 

απφ ην 3.3 ηνπ Ν.3220/2004 έγθξηζε, πξάγκα πνπ είλαη απνιχησο ςεπδέο θαη ην 

γλψξηδαλ νη Γηθαζηέο, δηφηη πξηλ απνθαλζνχλ νη ίδηνη είραλ δεηήζεη απφ ηελ 

Γηνίθεζε λα ηνπο ζηείιεη θάθειν κε ηηο απφςεηο ηεο Γηνίθεζεο. Με ην απφ 31-5-

2012 κε Α.Π.: Γ8/Α/Φ.7.49.13/νηθ.11977/873 έγγξαθφ ηνπ, ην Τπ. 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο-Γελ.Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ, 

Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, ζπκκνξθνχκελνη 

απέζηεηιαλ ηηο απφςεηο ηνπο πξνο ην Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ, ζηελ δε ζει. 7 

γλσζηνπνίεζαλ φηη ην Δπελδπηηθφ ρέδην δελ έρεη εγθξηζεί. πλεπψο δελ 

λνκηκνπνηείην ν,ηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε κε εγθεθξηκέλνπ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ. 

 Eπίζεο ε απφθαζε 376/2013 ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο 

(Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ) επί ηεο κε αξηζ. έθζεζεο θαηάζεζεο αίηεζεο: 

Αζθαιηζηηθά 1122/346/26-6-2013 πνπ αθχξσζε ηελ αίηεζε ησλ θαηνίθσλ θαη 

απηή έρεη δνκεζεί ζην ίδην ςεχδνο  πνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο ζει. 7-8 θαη αλαθέξεη 
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ςεπδψο φηη ε εηαηξεία «ζπκκνξθνχκελε πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

ππέβαιε νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο, ην νπνίν εγθξίζεθε ζηηο 

27-3-2006 απφ ηελ Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο», θαη απηφ ην ιέεη φηαλ ε ίδηα ππεξεζία ελ έηεη 2012 

απεπζπλφκελε πξνο ην ηΔ ιέεη φηη δελ έρεη εγθξηζεί θαλέλα επελδπηηθφ ζρέδην. 

 Όινη νη δηθαζηέο πνπ κε πξφζεζε θαη δφιν δηέζηξεςαλ ηελ αιήζεηα θαη 

έβαιαλ  ηνπο θαηνίθνπο ζε αδηέμνδν θαη θαηαθξήκλεζαλ θάζε ελαπνκείλαλ ίρλνο 

αίζζεζεο πεξί δηθαίνπ, θαη κε ηελ αλνκία ηνπο δεκηνχξγεζαλ κέζα ζηηο ςπρέο 

ησλ αγλψλ θαηνίθσλ ηελ εθ δηθαίνπ ακχλεο «βία»  έλαληη ησλ δπλάκεσλ 

θαηαζηνιήο, γηα λα κε βαζηιεχζεη ε παξαλνκία, είλαη α) ππφινγνη πνηληθά θαη 

πεηζαξρηθά, β) πξέπεη λα ηνπο αθαηξεζνχλ νη ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ γηα ηελ 

ελ ιφγσ ππφζεζε θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί αθφκα απνθάζεηο, θαη λα 

ηηο αλαιάβεη ε Οινκέιεηα ηνπ ηΔ, γ) φζνη θάηνηθνη (210 ηνλ αξηζκφ)  δηψθνληαη 

γηαηί «εγθιεκάηηζαλ» αληηζηεθφκελνη ζηελ αλνκία ηεο εηαηξείαο, ησλ επίνξθσλ 

δηθαζηψλ, ηεο δηεθζαξκέλεο Γηνίθεζεο, πξέπεη κε βνχιεπκα θαη λφκν λα 

απαιιαγνχλ πάζεο θαηεγνξίαο θαη λα ηηκεζνχλ σο θαη’ εμνρήλ ελεξγνί πνιίηεο 

απηήο ηεο παλζνκνινγνχκελεο δηεθζαξκέλεο ρψξαο.  

 

10)  Με ην απφ 12-8-2013 εκείσκα ηεο εηαηξείαο πξνο ην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Υαιθηδηθήο (19) ελ φςεη ηεο ζπδήηεζεο ηεο απφ 23-7-2013 

αίηεζεο ησλ θαηνίθσλ, ζηελ ζει.14 έσο 16 ε εηαηξεία νκνινγεί φηη πινπνηεί ην 

επελδπηηθφ ζρέδην ρσξίο λα έρεη εγθξηζεί θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «ήκεξα, 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζεηξά ζχλζεησλ 

εξγαζηψλ…. ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαησλίνπ (πξνβαίλεη ζηελ) θαηαζθεπή 

ζήξαγγαο εθηξνπήο ξέκαηνο Κνθθηλόιαθα, ζπλνιηθνύ κήθνπο 1.170 κ. Έρνπλ 

ήδε θαηαζθεπαζηεί ηα 800 κ. θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ 

επηεκβξίνπ  ηνπ ηξέρνληνο έηνπο». (Ήδε απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε, ε 

εηαηξεία πξνέβε ζε δηαθνπή εξγαζηψλ ζηνλ Κνθθηλφιαθα κεηά απφ 

παξέκβαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο, Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο Β. Διιάδνο) 

«ηελ θαηαζθεπή θύξηαο ζήξαγγαο πξνζπέιαζεο κεηαιιείνπ Οιπκπηάδνο 
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ζπλνιηθνύ κήθνπο 9.000 κ. έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ην ζηόκην θαη 1200 κέηξα 

ππνγείνπ ηκήκαηνο». 

«Καηαζθεπή ηεο δεπηεξεύνπζαο ζήξαγγαο πξνζπέιαζεο ηνπ κεηαιιείνπ 

Οιπκπηάδνο κήθνπο 1040 κ. Σν έξγν απηό θαηαζθεπάζηεθε….». 

«ηελ πεξηνρή ησλ θνπξηώλ (εθηειεί) ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζηνλ ρώξν ηνπ 

εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνύ θνπξηώλ (ρσξίο λα έρεη έγθξηζε δφκεζεο θαη 

άδεηα γηα ην εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ, θαη έρνπλ γίλεη θαηαγγειίεο απφ ηελ 

Πνιενδνκία θαη φιε ε ππφζεζε ηεο Πνιενδνκίαο είλαη ζην ηΔ ζηελ χκβνπιν 

θα Μαπξνπφδε). «Γηακόξθσζε πιαηείαο θύξηαο ξάκπαο ππόγεηαο 

πξνζπέιαζεο ηνπ κεηαιιείνπ θαη εξγαζίεο δηάλνημεο-ππνζηήξημεο  ηεο 

ξάκπαο», «Οδνπνητα πξόζβαζεο θαη εζσηεξηθήο εμππεξέηεζεο ησλ επί 

κέξνπο εγθαηαζηάζεσλ», «Τινηνκηθέο εξγαζίεο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

έξγνπ» θ.ι.π. Οκνινγεί ε ίδηα φηη πινπνηεί ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην, ηελ 

ζηηγκή πνπ δελ έρεη εγθξηζεί. 

 

11) Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη εγθξηζεί ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο θαη εθ ηεο 

πκβάζεσο θαη ηνπ Κπξσηηθνχ άξζξ. 52 Ν. 3220/2004, ε εηαηξεία ην κφλν 

δηθαίσκα πνπ έρεη βάζεη ηνπ 3.1 είλαη φηη έρεη ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνβεί ΜΟΝΟ «ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο, ήηνη: 

      α) λα εθηειεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ηελ ζπληήξεζε ησλ ππφγεησλ ζηνψλ, 

ιηκλψλ, ηεικάησλ, φμηλσλ απνξξνψλ, θαη  

      β) λα πξνβεί ζηελ έλαξμε φισλ ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ ζε επί 

κέξνπο κεηαιιεία ή ηκήκαηά ηνπο γηα ηα νπνία ε πξνεγνχκελε εηαηξεία ΣVX Gold 

είρε ιάβεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθπξσζεί ή κε δηθαζηηθή 

απφθαζε αλαζηαιεί νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο. 

     γ) Γηθαηνχηαη λα δηελεξγεί ρσξίο λέεο άδεηεο γεσηερληθέο θαη κεηαιιεπηηθέο 

έξεπλεο εληφο ησλ νξίσλ  ηεο κεηαβηβαζζείζαο κεηαιιεπηηθήο πεξηνρήο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Κ.Μ.Λ.Δ. Πξηλ 

ινηπφλ ηελ έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, νπδεκία απνιχησο άιιε 

εξγαζία λνκηκνπνηείηαη λα δηελεξγήζεη, είηε θχξηα είηε 



84 

 

πξνπαξαζθεπαζηηθή. Βάζεη ηνπ 3.5 λνκηκνπνηείηαη θαη δηθαηνχηαη κφλν ην 

εγθξηζέλ επελδπηηθφ ζρέδην λα πξαγκαηνπνηήζεη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ. 

 

12)  Ζ εηαηξεία θαη φπνηνο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο θαη ππνπξγφο έρεη πξνβεί ζε 

ελέξγεηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη ηνπ θπξσηηθνχ Νφκνπ, 

φπνηνο έρεη εθδψζεη άδεηεο γηα έλαξμε πινπνίεζεο έξγσλ ή ππνέξγσλ ή 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ή 

έρεη έζησ πξνβεί ζε ζεηηθή γλσκνδφηεζε επί επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ζχκθσλνπ 

κε ηνλ θπξσηηθφ Νφκν, είλαη πνηληθά θαη πεηζαξρηθά έθζεηνη θαη πξέπεη λα 

ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο, δηφηη είλαη αλεπίηξεπηε ε πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο 

ησλ φξσλ χκβαζεο θπξσζείζαο κε λφκν απφ δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο κε 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή απφ απνθάζεηο ππνπξγψλ. Δπίζεο, σο ειέρζε, ην δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν θαη απνζπαζκαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, δελ επηηξέπνπλ αληηθεηκεληθά ηελ ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή 

εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο επέλδπζεο ζην πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο 

θαζηζηνχλ αλέθηθην ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ φξσλ πξνζηαζίαο. Δίλαη 

απαξάδεθην λα ηίζεηαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία  θαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

επελδπηηθφ ζρέδην ειιηπέο, κε άξηην, θαη αθνχ ε ηνπηθή θνηλσλία γλσκνδνηεί, 

έρνληαο εθκαηεχζεη ηελ φπνηα γλσκνδφηεζε ελ  ζπλερεία λα ππνβάινπλ 

αλαζεσξεκέλν επελδπηηθφ ζρέδην. Δπίζεο ε φπνηα απφθαζε έγθξηζεο 

κεκνλσκέλα ηερληθψλ κειεηψλ δελ ζπληζηά έγθξηζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη 

αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 

13)  Όπσο θαη ε εηαηξεία ζηελ απφ 8-5-2012 παξέκβαζή ηεο ζην ηΔ (13) 

ζηελ ζει.8 θαηαζέηεη, φηη θαη ζηελ πξνεγνχκελε εηαηξεία ΣVX Gold ιφγσ 

παξαλνκηψλ θαη ζεηξά δηθψλ «απέηξεςαλ ηελ έθδνζε λνκίκσλ αδεηώλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηνπ ηόηε επελδπηή, θαη νδήγεζαλ ζηελ 

θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο». Έηζη θαη  ηψξα ζα έπξεπε λα έρεη ήδε θαηαγγειζεί 

ε χκβαζε. 
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14)  Έρεη γξαθηεί:  «Γηά ην πιεζπλζήλαη ηελ αλνκία ςπγήζεηαη ε αγάπε ησλ 

πνιιψλ». ηελ πεξηνρή καο έρεη επηβιεζεί ε αλνκία κε ηελ ελεξγή ζχκπξαμε 

πνιιψλ θνξέσλ θαη ιεηηνπξγψλ ηεο Γηθαηνζχλεο πνπ ελεξγνχλ ζπληνληζκέλα 

δνκεκέλα, κε απνηέιεζκα α) νη ηίκηνη αληηδξψληεο θάηνηθνη λα δηψθνληαη αγξίσο 

θαη κε ρεκηθά θαη πνηληθά, κε απνηέιεζκα εμ ππαηηηφηεηνο ηεο εηαηξείαο λα 

δπζθεκείηαη ε ρψξα καο παγθνζκίσο θαη λα δηαθπβεχεηαη ην επελδπηηθφ θαη 

αλαπηπμηαθφ ηεο κέιινλ,  

β) λα έρεη εμ ππαηηηφηεηνο ηεο εηαηξείαο δηαξξερζεί ζε αθάληαζην βαζκφ ε  

θνηλσληθή ζπλνρή, λα έρεη δηαηαξαρζεί ε θνηλσληθή εηξήλε ηεο πεξηνρήο, 

γ) εμ ππαηηηφηεηνο ηεο εηαηξείαο  πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνληαη νη 

παξάλνκεο εξγαζίεο ηεο, ην θξάηνο ηελ ζηηγκή πνπ θφβεη επηδφκαηα αλαπήξσλ, 

θφβεη κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, θαιείηαη λα πιεξψζεη ηεξάζηηα πνζά γηα λα 

ζπληεξεί ζηελ πεξηνρή ησλ θνπξηψλ δηκνηξίεο ΜΑΣ θαη δπλάκεηο θαηαζηνιήο, 

γηα λα θαηαζηείινπλ ηηο δίθαηεο αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ, 

δ) ε φπνηα δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη εμ ππαηηηφηεηνο ηεο εηαηξείαο  ε 

νπνία δελ θξφληηζε λα είλαη ζπλεπήο κε ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, 

ε) ε ηπρφλ επίθιεζε ηεο εηαηξείαο γηα ην φηη ζα αλαγθαζζεί κε ηελ δηαθνπή ησλ 

εξγαζηψλ λα πξνβεί ζε πεξηνξηζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απηφ ζα γίλεη εμ 

ππαηηηφηεηνο ηεο δηθήο ηεο αλνκίαο  θαη φρη εθ ηεο εμ’ εκψλ επίθιεζεο ηνπ 

Νφκνπ.   

 

15)  Ο Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε ζπλερψο δηαηπκπαλίδεη φηη δεκηνπξγεί  «πξόζζεηεο 

δνκέο παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ», φηη: «είκαζηε νη εγγπεηέο ηεο απαξέγθιηηεο 

ηήξεζεο ησλ λόκσλ ηεο πνιηηείαο», φηη «ε δηαδηθαζία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πξέπεη λα απνηειέζεη από ηελ αξρή, αλνηρηό βηβιίν γηα 

όινπο, κε απώηεξν ζηόρν λα δηαρπζεί θαη λα ιάκςεη ε αιήζεηα παληνύ». Ο 

Γήκαξρνο είλαη ν δεκηνπξγφο ηεο χκβαζεο, γλσξίδεη πην θαιά απφ φινπο ηνπο 

φξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, θαη ζαθψο γλσξίδεη φηη ην Δπελδπηηθφ ρέδην πξηλ 

αξρίζεη λα πινπνηείηαη, πξέπεη λα εγθξηζεί. Ο ίδηνο κε ηελ κε Αξ.Απ. 145/2013 

ηνπ Γ.. γλσζηνπνηεί φηη: «ε επέλδπζε μεθίλεζε λα πινπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Αξηζηνηέιε». Αλ θαη έρεη δειψζεη «εγγπεηήο ηεο απαξέγθιηηεο ηήξεζεο 
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ησλ λόκσλ ηεο πνιηηείαο ζε ζρέζε κε ηελ επέλδπζε», ην «κφλν» πνπ θάλεη είλαη 

α) λα ζπληάζζεη κλεκφληα γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ επελδπηή θαη 

β) λα δηακαξηχξεηαη φηη ν επελδπηήο πξνζιακβάλεη δηά κέζνπ εξγνιάβσλ θαη 

ππεξγνιάβσλ πξνζσπηθφ εθηφο πεξηνρήο (βι. Απ. Γ.. 145/2013) (51) θαη γ) λα 

θαηαγγείιεη ηνπο δεκφηεο ηνπ σο εγθιεκαηηθή νξγάλσζε.  

    ----------------------------------- 

 

 

     Δ Π Η Λ Ο Γ Ο  

 

Χο πλεπκαηηθφο παηέξαο, έρσ απφ ηε κηα κεξηά εθαηνληάδεο πνιίηεο 

ηίκηνπο, πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ επλνκία, πνπ δηψθνληαη πνηληθά δεθάδεο εμ 

απηψλ σο δήζελ «κέιε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο» θαη θαηεγνξνχληαη ζρεδφλ γηα 

ηα αδηθήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ αδηθεκάησλ ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα θαη ηνπ αληηηξνκνθξαηηθνχ λφκνπ πνπ επηζχξνπλ δεθαεηίεο θπιαθή, 

θηλδπλεχνπλ λα θιείζνπλ πνιιά ζπίηηα θαη λα δηαιπζεί πιήζνο νηθνγελεηψλ. Απφ 

ηελ άιιε έρσ θάπνηνπο εξγαδνκέλνπο, πνπ ζην αδηέμνδν πνπ ηνπο ελέβαιε ην 

πνιηηηθφ δηεθζαξκέλν ζχζηεκα, αλαγθάδνληαη λα πάλε λα εξγαζζνχλ ζε κηα 

παξάλνκε επέλδπζε θαηαζηξέθνληαο ηνλ ηφπν ηνπο, γηα λα δήζνπλ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Απφ ηελ άιιε έρσ έλα πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ δηεθζαξκέλν 

ζχζηεκα πνπ παξαλφκσο αδεηνδνηεί πινπνίεζε επέλδπζεο ρσξίο λα έρεη 

λνκίκσο εγθξηζεί απηή ε επέλδπζε, ε ειιεληθή αζηπλνκία πξνζηαηεχεη ηελ 

παξάλνκε απηή επέλδπζε θαη θαηαζηέιιεη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ θαη 

ρξεκαηίδεηαη απφ ηελ παξαλνκνχζα εηαηξεία. Καη ηελ ειιεληθή Γηθαηνζχλε λα 

είλαη φρη ηειείσο «ηπθιή», αιιά λα δηαζηξέθεη ηελ αιήζεηα πνπ βιέπεη. 

Πξνθαλψο κεηά ηα σο άλσ έρσ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο, ζηάζεο, 

θξνλήκαηνο, πξναίξεζεο. Με αγαζή πξναίξεζε αβίαζηα ν θαζέλαο ζα επέιεγε 

λα είλαη κε ηνπο πξψηνπο πνπ αγσλίδνληαη ελάληηα ζηελ αλνκία, φκσο ν Νφκνο 

ζχκθσλα κε ην άξζξ. 40 Κ.Π.Γ. δελ αθήλεη πεξηζψξηα επηινγήο ζηηο ελέξγεηέο 

κνπ. Δίλαη ζαθήο θαη κε ππνρξεψλεη λα θαηαζέζσ ηελ παξνχζα. Πάλσ απφ φια 
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ζέβνκαη ην λφκν πνπ ζεζπίζζεθε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλνκίαο, αδηθίαο, 

απάηεο θ.ι.π., θαη πξνβαίλσ ζηελ παξνχζα. 

 

Σαπεηλά απηά είρα λα εθζέζσ, ειπίδνληαο φηη έγθξηηνη λνκηθνί κε ειιεληθφ 

θηιφηηκν ζα ζπκπιεξψζνπλ ηα εκψλ πζηεξήκαηα, νη θηιφηηκνη Έιιελεο 

βνπιεπηέο ζα πξάμνπλ ην θαζήθνλ ηνπο, νη θηιφηηκνη Έιιελεο δεκνζηνγξάθνη ζα 

ελεκεξψζνπλ αληηθεηκεληθά ηελ θνηλή γλψκε θαη νη θηιφηηκνη Έιιελεο ππάιιεινη 

ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ζα πξάμνπλ φζα νη λφκνη θαη ν Κπξσηηθφο Νφκνο 

3220/2004 νξίδεη. 

Ζ ππφζεζε αθνξά θαζαξά ηε λνκηκφηεηα θαη γη’απηφ νχηε δηάινγνο 

επηηξέπεηαη, νχηε δηαπξαγκαηεχζεηο, νχηε ζπγθάιπςε· κφλν ηήξεζε ηνπ Νφκνπ, 

πνπ είλαη ε «ςπρή» ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Γηεπθξηλίδσ φηη ηελ παξνχζα ηελ θνηλνπνηψ ζηνπο θάησζη έμη (6) πξψηνπο 

απνδέθηεο ιφγσ ζεβαζκνχ ζηνλ λφκν πνπ βάζεη ηνπ Άξζξ. 40 Κ.Π.Γ. κε 

ππνρξεψλεη λα ηα αλαθέξσ. Έρσ ηελ αιήζεηα, ηελ θαηαζέησ θαη δηαζέησ θαη ηα 

απνδεηθηηθά ηεο ζηνηρεία. Έρσ επίγλσζε φκσο φηη ζηελ Διιάδα ηεο δηαθζνξάο 

δελ δηαζέησ ηνλ άλζξσπν πνπ ζα ηελ απνδψζεη. 

Ακπδξά ειπίδσ θαη ζέισ λα πηζηεχσ φηη ππάξρεη θάπνηα έζησ θαη κηθξή 

πηζαλφηεηα ε ππφζεζε λα αλαηεζεί ζε θηιφηηκν Έιιελα Δηζαγγειέα θαη Γηθαζηή, 

απηφλ πνπ φινη ζρεδφλ νη Έιιελεο πιένλ ζεσξνχκε εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα. 

 

        ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΚΑΣ΄ΑΡΘΡΟ 40 Κ.Π.Γ. 

               ΚΑΗ ΓΗΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΤΝ ΣΑ ΟΑ Ο ΝΟΜΟ ΟΡΗΕΔΗ: 

1) Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

2) Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

3) Δηζαγγειέα Γηαθζνξάο 

4) Πξφεδξν ηνπ ηΔ 

5) Πξντζηάκελν Δηζαγγειίαο Δθεηψλ Θεζζαινλίθεο, ηει…… 

6) Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Υαιθηδηθήο 

7) Πξφεδξν ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Πνιπγχξνπ Υαιθηδηθήο 

          (Σκήκα Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ) 
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8) Δπξσπατθή Δπηηξνπή – Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο 
Απάηεο – ΟLAF 
(γηα λα εξεπλήζεη  γηα ηε λνκηκόηεηα  ηεο επξσπατθήο επηδόηεζεο  κε ην 
Πξόγξακκα «ΔΠΑ» γηα κηα επέλδπζε πνπ δελ έρεη εγθξηζεί ην επελδπ- 
ηηθό ηεο ζρέδην σο ν Κπξσηηθόο Νόκνο 3220/2004 νξίδεη). 
 

9) Eπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
(γηα λα ιάβεη γλώζε θαη λα πξνβεί ζε όζα νη λόκνη νξίδνπλ γηα ηα πνηληθά θαη 
πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πα- 
ξάλνκεο ελέξγεηεο  ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο,  ηελ ζηηγκή  πνπ δελ θαηαηέζεθε 
σο  ν  Κπξσηηθόο Νόκνο 3220/2004  νξίδεη,  επελδπηηθό ζρέδην  θαη δελ έρεη  
κέρξη ζήκεξα εγθξηζεί). 

 

 

ηνπο θάησζη (πνπ επηιέρζεθαλ δηφηη είλαη ζηαζεξά ζην πιάτ ησλ 

αγσληδνκέλσλ θαηνίθσλ), γηα λα θέξνπλ ην ζέκα ζηε Βνπιή γηα θαηαγγειία 

ηεο χκβαζεο: 

10) Πξφεδξν ηνπ «ΤΡΗΕΑ», θ. ΑΛ. ΣΗΠΡΑ 

11) Πξφεδξν ηνπ θφκκαηνο ησλ «ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ»,  

    θ. Π. KAMMENO 

    11A) Καλαδηθφ Κνηλνβνχιην δηά αμηφηηκσλ βνπιεπηψλ θαο Νίθεο Ashton, 

Elisabeth May, Jim Karigiannis. 

 

 

ηνπο θάησζη, πξνθεηκέλνπ ιφγσ αξκνδηφηεηνο λα πξνβνχλ άκεζα ζηα 

λφκηκα: 

 

12) Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο Βνξείνπ Διιάδνο 

13) Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Βνξείνπ Διιάδνο 

14) Γαζαξρείν Αξλαίαο 

 

15) Γελ. Γ/λζε Γαζψλ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, 

     Γηεχζπλζε Γαζψλ Υαιθηδηθήο, ηει……….., e-mail:……… 

     (γηα λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο ππ’αξηζ.πξωη. 7633/29.3.2012 Απόθαζεο  

     Παξαρώξεζεο θαη όισλ ησλ ζπκθσλεηηθώλ πξσηνθόιισλ εγθαηάζηαζεο πιν- 

     ηνκηθώλ εξγαζηώλ) 

16) Σκήκα Πνιενδνκίαο Γήκνπ Αξηζηνηέιε, ηει………… 

          (γηα λα πξνβεί ζηα λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο γηα ην πιήζνο ησλ 

          παξαλνκηώλ πνπ έρσ θαηαγγείιεη θαη απνδεηθλύεηαη όηη είλαη ε κόλε ππεξεζία  

         πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ αλνκία θαη ηε δηαθζνξά) 

 

17) Αζηπλ. Γ/λζε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

18) Γ/λζε Αζθάιεηαο Θεζ/ληθεο, Σκήκα Πξνζηαζίαο ηνπ Κξάηνπο & ηνπ 
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      Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο, ηει. …….. 

19) Αζηπλ. Γ/λζε Υαιθηδηθήο 

20) Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αξλαίαο 

21) Πξφεδξν πλδηθαιηζηηθνχ Οξγάλνπ Αζηπλνκηθψλ 

22) Πξπηαλεία Α.Π.Θ. 

 

       ηνπο θάησζη, γηα λα πξνβνχλ ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο  

(ε επηινγή έγηλε κε θξηηήξην όηη όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα νη θάησζη ήηαλ 

ζπλερώο ζην πιεπξό ησλ αγσληδόκελσλ θαηνίθσλ ηεο Υαιθηδηθήο ελάληηα ζηελ 

αλνκία θαη ζηε δηαθζνξά. Πηζαλόλ λα ππάξρνπλ θη άιινη πνπ εγώ δελ ηνπο 

γλσξίδσ): 

 Eθεκεξίδα «ΣΟ ΥΧΝΗ» 

23) Δθεκεξίδα «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» 

24) Δθεκεξίδα «ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ» 

25) Δθεκεξίδα «ΑΤΓΖ» 

26) «ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΧΝ ΤΝΣΑΚΣΧΝ» 

27) Δθεκεξίδα «ΠΟΝΣΗΚΗ» 

28) Δθεκεξίδα «REAL NEWS» 

29) Πεξηνδηθφ «UNFOLLOW» 

30) Πεξηνδηθφ «HOTDOC» 

31) Ραδηνθσληθφ ζηαζκφ «ΣΟ ΚΟΚΚΗΝΟ» 

32) Γεκνηηθφ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

33) Γεκνζηνγξάθν θα ΑΚΡΗΒΟΠΟΤΛΟΤ 

34) Γεκνζηνγξάθν θα ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 

35) Γεκνζηνγξάθν θ. ΣΑΘΧΡΟ ηνπ ηνπηθνχ θαλαιηνχ “SUPER” 

(πνπ έρεη αλαιάβεη  δηά ηεο εθπνκπήο «ΒΑΒΔΛ»  λα ελεκεξώζεη  ηνλ θόζκν 

θαη  εξεπλά  όρη  αλ  ε  εηαηξεία  έρεη εγθεθξηκέλν επελδπηηθό ζρέδην, αιιά αλ 

ηα ζνπβιάθηα πνπ πσινύλ νη Ιεξηζζηώηεο ζηηο εθδειώζεηο -γηα λα θαιύςνπλ 

ηα δηθαζηηθά έμνδα- είλαη λόκηκα. 

Πξνζσπηθά πηζηεύσ όηη ην θάλεη εμ αλάγθεο θαη όρη εθ πεπνηζήζεσο). 

 

Γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, twitter, δηά 

36) Toπ blog “vasilinos.wordpress.com”  

Twitter: @vasilinos 

Facebook: https://www.facebook.com/arh.hrist 

 
  ------------------------------------------------ 
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Πξνο δηεπθφιπλζή ζαο παξαζέησ ηνλ θάησζη πίλαθα κε ηα επηζπλαπηφκελα 
ζηελ παξνχζα έγγξαθα: 
 

     ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

 

- Ο Ν.3220/2004 (Αξ.Φχιινπ ΦΔΚ 15/28.1.2004) (ΥΔΣΗΚΟ 1) 
 
- Ζ απφ 27-3-2006 κε Α.Π.: Γ8-Α/Φ7.49.13/νηθ.6837/1477επηζηνιή ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πξνο ηελ Διιεληθφο Υξπζφο (ΥΔΣΗΚΟ 2) 
 
- Σν απφ 27 Οθησβξίνπ 2013 δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδνο «ΔΘΝΟ», ζει. 45, κε 
ηίηιν: «Πφξηζκα-θσηηά γηα ηνπο επίνξθνπο ηνπ Αλάπηπμεο» (ΥΔΣΗΚΟ 3) 
 
- Σν απφ 26-2-2007 κε Α.Π. 920 δηαβηβαζηηθφ ηνπ Γήκνπ Παλαγίαο πξνο ηα 
ππνπξγεία (ΥΔΣΗΚΟ 4) 
 
- Σν απφ 6-7-2007 κε Α.Π. 3616 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Παλαγίαο, θνηλνπνηψληαο 
ηελ ππ’αξηζ. 81/2007 απφθαζε ηνπ Γ.. (ΥΔΣΗΚΟ 5) 
 
- Σν απφ 2-12-2010 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ-Γηεχζπλζε 
Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, κε Α.Π.: Γ8-
Α/Φ.7.49.13/22343/3949 πξνο ηελ Γελ. Γ/ζε Πεξηβάιινληνο Δηδηθή Τπεξεζία 
Πεξηβάιινληνο, θαη κε θνηλνπνίεζε ζηελ εηαηξεία, φπνπ ζηηο παξαηεξήζεηο επί 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΜΠΔ, αλαθέξνπλ φηη: «Σν πεξηερφκελν ηνπ Δπελδπηηθνχ 
ρεδίνπ πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί  ζηελ Τπεξεζία καο απφ 27-1-2006 θαη δελ έρεη 
αθφκα εγθξηζεί» (ΥΔΣΗΚΟ 6) 
 
- Σν απφ 13 Ηνπιίνπ 2010 NON PAPER Έθζεζε Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο 
(ΥΔΣΗΚΟ 7) 
 
- Σν απφ 16-5-2012 κε Α.Π. 1028 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο 
Δπηζεψξεζεο, Πεξηβ/ληνο θαη Δλέξγεηαο, θαο Καξαβαζίιε πξνο εκέλα (ΥΔΣΗΚΟ  
8) 
 
- Ζ απφ 26 Ηνπιίνπ 2011 κε Α.Π. νηθ. 201745 Κ.Τ.Α. Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ (ΥΔΣΗΚΟ 9) 
 
- Ζ απφ 10-2-2012 κε Α.Π. Γ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349 Απφθαζε ηεο Γελ. Γ/λζεο 
Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄ 
(ΥΔΣΗΚΟ 10) 
 
-Σν απφ 31 Μαΐνπ 2012 16ζέιηδν έγγξαθν κε Α.Π.: 

Γ8/Α/Φ.7.49.13/νηθ.11977/873 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβ/ληνο Δλέξγεηαο & 
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Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,  δηά ηεο Γ/λζεσο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ & 
Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, πξνο ην Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ (ΥΔΣΗΚΟ 11) 
 
- Σν απφ 10-7-2012 Τπφκλεκα ηεο Διιεληθφο Υξπζφο πξνο ην ηΔ (ΥΔΣΗΚΟ 
12) 
 
- Ζ απφ 8-5-2012 παξέκβαζε ηεο εηαηξείαο πξνο ην ηΔ (Δ΄ Σκήκα) (ΥΔΣΗΚΟ 
13) 
 
- Ζ ππ’αξηζ. 398/2012 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπηθξαηείαο (ΥΔΣΗΚΟ 14) 
 
- Ζ ππ’αξηζ. 1492/2013 απφθαζε ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ ηΔ πνπ αλαξηήζεθε ζην 
δηαδίθηπν (ΥΔΣΗΚΟ 15) 
 
- Ζ απφ 17-5-2012 παξέκβαζε ηνπ Δξγαηνυπαιιειηθνχ Κέληξνπ Ννκνχ 
Υαιθηδηθήο πξνο ην ηΔ (Δ΄ Σκήκα) (ΥΔΣΗΚΟ 16) 
 
- Ζ απφ 14-5-2012 παξέκβαζε ηνπ πλδέζκνπ Μεηαιιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
πξνο ην ηΔ (Δ΄ Σκήκα) (ΥΔΣΗΚΟ 17) 
 
- Ζ απφ 8 Ννεκβξίνπ 2013 αλαθνίλσζε ηεο Δldorado Gold (ΥΔΣΗΚΟ  18) 
 
- Σν απφ 12-8-2013 εκείσκα ηεο εηαηξείαο πξνο ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν 
Υαιθηδηθήο, ελ φςεη ηεο ζπδήηεζεο ηεο απφ 23-7-2013 αίηεζεο ησλ θαηνίθσλ 
(ΥΔΣΗΚΟ  19) 
 
- Ζ ππ’αξηζ. 376/ 2013 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο 
(Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ (ΥΔΣΗΚΟ 20) 
 
- Ζ απφ 30-10-2013 Αίηεζή κνπ γηα Αζθαιηζηηθά Μέηξα-Πξνζηαζία 
Πξνζσπηθφηεηνο-Πξνζσξηλή Ρχζκηζε Καηάζηαζεο ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 
Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο πνπ θέξεη αξηζ. θαηάζεζεο: 1938/ 2013 θαη αξηζ. 
θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ: 562/ 2013  (ΥΔΣΗΚΟ 21) 
 
- Σν εκείσκά κνπ θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Μνλνκειέο 
Πξσηνδηθείν Πνιπγχξνπ (Σκήκα Αζθ. Μέηξσλ) κε ηίηιν: «ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
κε επεμήγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο» (ΥΔΣΗΚΟ 22) 
 
 
- Ζ απφ 7-11-2013 Γήισζε Παξαίηεζήο κνπ απφ ην δηθφγξαθν ηεο αίηεζήο κνπ 
(Αζθ. Μέηξσλ) αιιά φρη απφ ην δηθαίσκα (ΥΔΣΗΚΟ 23) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ζηηο 12 Μαΐνπ 2013 απφ ηελ enet.gr κε ηίηιν: 

«πγθξνχζεηο ζηηο θνπξηέο-Δλλέα ειαθξά ηξαπκαηίεο» ηνπ άθε Απνζηνιάθε 
(ΥΔΣΗΚΟ 24) 
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- Tα «Μεηαιιεπηηθά Νέα», ηεχρνο 7, κελφο Ηνπιίνπ 2013 (ΥΔΣΗΚΟ 25) 
 
- Σν απφ 28 Απξηιίνπ 2013 Γειηίν Σχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκ. Σάμεσο θαη 
Πξνζηαζία ηνπο Πνιίηε, κε ζπλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνχ θ. Γέλδηα (ΥΔΣΗΚΟ 26) 
 
 
- Γεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδνο «ΣΑ ΝΔΑ» κε ηίηιν: «Καηεγνξψ 3.000 ζειίδσλ γηα 
ην αληάξηηθν ζηηο θνπξηέο» ηεο Μαηίλαο Ζξεηψηνπ (ΥΔΣΗΚΟ 27) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν Γειηίνπ Σχπνπ ηνπ δηθεγφξνπ θ. Ησάλλε 
Καλειιφπνπινπ κε ηίηιν: «Σα κάζαηε "ΣΑ ΝΔΑ";» (ΥΔΣΗΚΟ 28) 
 
- Σν απφ 17-12-2012 κε Α.Π.: Γ8/Α/Φ.9.36/νηθ.25045/4580  έγγξαθν ηνπ 
πθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θ. Αζεκάθε 
Παπαγεσξγίνπ (ΥΔΣΗΚΟ 29) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν απφ ην Ηλζηηηνχην Μειεηψλ Δπηρεηξήζεσλ & 
Δθπαίδεπζεο κε ζέκα: «Αλαθνίλσζε πξνο θαηφρνπο επηηαγήο θαηάξηηζεο γηα ηελ 
δξάζε «θαηάξηηζε κε επηρνξήγεζε (training voucher) αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθφ 
ηνκέα Β΄ ηεο νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε», (βι.   
http://www.imee.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=4
7)  (ΥΔΣΗΚΟ 30) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν κε ζέκα: Δπηρνξήγεζε κε επηηαγέο θαηάξηηζεο γηα ηε 
ιήςε ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο» (βι.  
http://voucher.gov.gr/kek/view/gid/1/kcode/12101203) πνπ αθνξά θαη ην 
κεηαιιείν θνπξηψλ θαη εξγνηάμην Οιπκπηάδνο (ΥΔΣΗΚΟ 31) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν κε ζέκα: Δπηρνξήγεζε κε επηηαγέο θαηάξηηζεο γηα ηε 
ιήςε ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο» θαη ππφηηηιν «Ηntegration Kέληξν 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Α.Δ.», πνπ αθνξά θαη ην έξγν εθηξνπήο ηνπ 
ξέκαηνο ηνπ Κνθθηλφιαθα (βι. http://voucher.gov.gr/ 
kek/view/gid/1/kcode/11101062)  (ΥΔΣΗΚΟ 32) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν απφ «Σν Κνπηί ηεο Παλδψξαο» κε ζέκα: «Διιεληθφο 
Υξπζφο: Θέζεηο εξγαζίαο κε μέλα θφιιπβα» (ΥΔΣΗΚΟ 33) 
 
- Πξαθηηθφ Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ κε αξηζκφ 
14/ 23.5.2013, κε ζέκα: «Έγθξηζε Πηλάθσλ εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν 
Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο»  (ΥΔΣΗΚΟ 34) 
 
- Πξφζθιεζε Δθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ΣΔΔ γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ζην 
πξφγξακκα ΔΠΑ» (ΥΔΣΗΚΟ 35) 
 

http://voucher.gov.gr/kek/view/gid/1/kcode/12101203
http://voucher.gov.gr/%20kek/view/gid/1/kcode/11101062
http://voucher.gov.gr/%20kek/view/gid/1/kcode/11101062
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- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν απφ «Σν Κνπηί ηεο Παλδψξαο» κε ζέκα: «ΚΔΚ-
ΑΚΣΧΡ-Διιεληθφο Υξπζφο 2» (ΥΔΣΗΚΟ  36Α ) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν κε ζέκα: Δπηρνξήγεζε κε επηηαγέο θαηάξηηζεο γηα ηε 
ιήςε ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο» θαη ππφηηηιν «Υξήζηνο θαη Αζ. 
Μπέεο Οκφξξπζκνο Δηαηξεία» θαη αθνξά ηελ Διιεληθφο Υξπζφο (εξγνηάμην-
θχξηα & δεπηεξεχνπζα ζήξαγγα κεηαιιείνπ Οιπκπηάδνο, ζήξαγγα Κνθθηλφιαθα, 
κεηαιιείν θνπξηψλ) (ΥΔΣΗΚΟ 36Β) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν κε ζέκα: Δπηρνξήγεζε κε επηηαγέο θαηάξηηζεο γηα ηε 
ιήςε ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο» θαη ππφηηηιν «01. Πιεξνθνξηθή-
Δθπαηδεπηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δθπαίδεπζεο» κε θνξείο  
πινπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο: ΑΚΣΧΡ ΑΣΔ (ΥΔΣΗΚΟ 36Γ) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν κε ζέκα: «Γλσζηνπνίεζε Έλαξμεο Πξνγξακκάησλ 
Καηάξηηζεο γηα ηερληθά έξγα» (ΥΔΣΗΚΟ 36Γ) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν κε ζέκα: «Μέζσ ΔΠΑ νη…. ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο 
ηεο Διιεληθφο Υξπζφο; Δξψηεζε ΤΡΗΕΑ ζηε Βνπιή» (ΥΔΣΗΚΟ 36Δ) 
 
- Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν κε ζέκα: Δπηρνξήγεζε κε επηηαγέο θαηάξηηζεο γηα ηε 
ιήςε ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο» θαη ππφηηηιν «Καηάξηηζε κε 
επηρνξήγεζε (Training Voucher) αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα Β΄ ηεο 
Οηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε (ΣΔΔ) (θσδ. ΟΠ 374743&374744)» 
(ΥΔΣΗΚΟ 36-Σ) 
 
- Απφζπαζκα ηνπ Ν.3908/ 2011: «Δλίζρπζε επελδχζεσλ» (ΥΔΣΗΚΟ  37) 
 
- Ζ απφ 13-4-2013 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε αξηζ. Πξση. 8045/22/ 
37723-1 (ΥΔΣΗΚΟ 38) 
 
- Απφζπαζκα απφ ηελ ΜΠΔ κε ηίηιν: «Κεθάιαην 1. ηνηρεία ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 
θνξέα πινπνίεζεο» κε ππφηηηιν: «1.1 Ολνκαζία, είδνο θαη κέγεζνο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο» (ΥΔΣΗΚΟ 39) 
 
- Σν επίζεκν Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields ζην Σνξφλην ην απφ 13 
Ννεκβξίνπ 2006, φπνπ είραλ ήδε πξνζδηνξηζζεί 20 ζηφρνη θνηηαζκάησλ 
νξπθηνπνηήζεσλ  (ΥΔΣΗΚΟ 40) 

 
- Σν απφ 19 Μαξηίνπ 2007 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields ζην Σνξφλην 
(ΥΔΣΗΚΟ  41) 
 
- Σν απφ 19 Μαξηίνπ 2009 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields  (ΥΔΣΗΚΟ  
42) 
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- Σν απφ 13 Απγνχζηνπ 2009 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields ζην 
Σνξφλην (ΥΔΣΗΚΟ  43) 

 
-Σν απφ επηέκβξην 2012 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δldorado Gold κε αλαιπηηθνχο 
ράξηεο (ΥΔΣΗΚΟ 44) 
 
-Ζ απφ 22-10-2013 αλάξηεζε απφ ηελ ΑΤΓΖ ζην δηαδίθηπν κε ηίηιν: «Οη θάηνηθνη 
θαηαγγέιινπλ ηελ απμεκέλε ζπγθέληξσζε αξζεληθνχ ζην λεξφ ηνπ Νενρσξίνπ 
Υαιθηδηθήο (ΥΔΣΗΚΟ  45-Α) 
 
-Ζ απφ 2-9-2013 αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν κε ηίηιν: «Νεξφ κε αξζεληθφ ζην 
Νενρψξη Υαιθηδηθήο-ρεηίδεηαη κε ηηο θνπξηέο; 2/9/2013» (ΥΔΣΗΚΟ 45-Β) 
 
- Ζ κε αξηζ.πξση. 873/20-10-1997 Απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξ. 
Μαθεδνλίαο, Γ/λζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο κε ζέκα: «Έγθξηζε δηελέξγεηαο έξεπλαο 
γηα ηελ αλεχξεζε κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ δηά ηεο δηελέξγεηαο  γεσηξήζεσλ ζε 
δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ζηηο ζέζεηο «ΥΧΡΟΤΓΑ» θαη «ΠΗΑΒΗΣΑ» πεξηνρψλ 
θνηλνηήησλ ηαγείξσλ θαη Νενρσξίνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο» (ΥΔΣΗΚΟ  46) 
 
-Ζ απφ 8-12-2012 αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν κε ηίηιν: «Άγλσζηνη έθαςαλ 
γεσηξχπαλν ηεο Διιεληθφο Υξπζφο ζηε Φηζψθα Υαιθηδηθήο» (ΥΔΣΗΚΟ  47) 
 
- Ζ κε αξηζ.πξση. 3108/4-5-1998 Απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξ. Μαθεδνλίαο, 
Γ/λζε Γαζψλ Πεξηθέξεηαο, κε ζέκα: «Παξνρή έγθξηζεο επέκβαζεο ζε δεκφζην 
δάζνο 2506,03 ζηξ. ζηε ζέζε «ΦΗΧΚΑ» θνηλφηεηαο ηξαηνλίθεο Ν. Υαιθηδηθήο 
γηα δηελέξγεηα (18) εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ απφ ηελ TVX Hellas A.E. (ΥΔΣΗΚΟ    
48) 
 
- Σν απφ 10 Ηνπλίνπ 2010 Γειηίν Σχπνπ  ηεο European Goldfields (ΥΔΣΗΚΟ  49) 
 
 
- Ζ απφ 11  Μαΐνπ 2009 αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν κε ζέκα: «ηα κεηαιιεία 
Καζζάλδξαο Υαιθηδηθήο ην επξσπατθφ έξγν promine» (ΥΔΣΗΚΟ  50) 
 
- Ζ ππ’αξηζ. 145/2013 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Αξηζηνηέιε (ΥΔΣΗΚΟ 51) 
 
- Ζ απφ 4 Ννεκβξίνπ 2013 Έθζεζε Πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ 
Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» γηα δηθαζηηθή ρξήζε (ΥΔΣΗΚΟ 52) 
 
 
   -------------------------------------------- 
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ΜΑΡΣΤΡΔ ΠΡΟΣΔΗΝΧ: 
 

1) Πξφεδξν ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ 
Γξαζηεξηνηήησλ», θ. ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ…………. 
 

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

4) ……………………………… 

 

  
Μεηά ηηκήο, 

   Αξρηκ. π. Υξηζηφδνπινο Αγγειφγινπ 
 


