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    Δλψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

 

      Α Ι Σ Ζ  Ζ  Α Ν Α  Σ Ο Λ Ζ   

              (Άξζξν 52 Π.Γ. 18/89) 

 

      

         Σνπ Αξρηκαλδξίηε π. ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΟΓΛΟΤ, θαηνίθνπ 

Μεγάιεο Παλαγίαο Υαιθηδηθήο, Σ.Κ. 63076, θαηφρνπ ηνπ αζηπλνκηθνχ δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο κε ζηνηρεία ΑΖ-832702  θαη κε ΑΦΜ 109544256. 

 

           Κ Α Σ Α 

 

1) Σνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.) 

 

2) Σεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γηεχζπλζεο Μεηαιιεπηηθψλ & 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄ (Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο) 

 

ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

1. Σεο ππ’αξηζ. πξση.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/17-9-2014 Απφθαζεο ηνπ 

ΤΠ.Δ.Κ.Α. θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γηεχζπλζεο 

Μεηαιιεπηηθψλ & Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄. Ζ απφθαζε αθνξά ηελ 

«Έγθξηζε Πξνζαξηήκαηνο 3: "Σερληθή κειέηε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο 

εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ ππνέξγνπ θνπξηψλ-θξάγκαηα θαη ρψξνη απφζεζεο 

ηεικάησλ εκπινπηηζκνχ κεηαιιείνπ θνπξηψλ" ηεο Σερληθήο Μειέηεο ηνπ 

ππνέξγνπ "Μεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θνπξηψλ" ηνπ έξγνπ "Μεηαιιεπηηθέο – 

Μεηαιινπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο" ηεο εηαηξείαο 

Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.Μ.Β.Υ. ζην Γ. Αξηζηνηέιε, Π.Δ. Υαιθηδηθήο». 

2. Κάζε ζπλαθνχο, βιαπηηθήο ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ καο πξάμεο ή 

παξάιεηςεο. 

 

        -------------------------------- 
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Καηά ηεο αλσηέξσ Πξάμεο, αζθήζακε ζήκεξα ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο ηελ απφ 13-10-2014 Αίηεζε Αθπξψζεσο, ε νπνία έιαβε ηνλ αχμνληα 

αξηζκφ θαηάζεζεο …………………………………………………….. 

 

Ζ αλσηέξσ Αίηεζε Αθπξψζεσο έρεη ην αθφινπζν πεξηερφκελν, ην νπνίν 

απνηειεί πεξηερφκελν θαη ηεο παξνχζαο Αίηεζεο Αλαζηνιήο Δθηειέζεσο θαη έρεη επί 

ιέμεη σο εμήο:  

 

«Δλψπηνλ ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

 

      Α Ι Σ Ζ  Ζ  Α Κ Τ Ρ Ω  Ζ   

 

      
Σνπ Αξρηκαλδξίηε π. ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΟΓΛΟΤ, θαηνίθνπ Μεγάιεο 

Παλαγίαο Υαιθηδηθήο, Σ.Κ. 63076, θαηφρνπ ηνπ αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο κε 

ζηνηρεία ΑΖ-832702  θαη κε ΑΦΜ 109544256. 

 

           Κ Α Σ Α 

 

1) Σνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.) 

 

2) Σεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γηεχζπλζεο Μεηαιιεπηηθψλ & 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄ (Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο) 

 

ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΚΤΡΩΖ 

1. Σεο ππ’αξηζ. πξση.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/17-9-2014 Απφθαζεο ηνπ 

ΤΠ.Δ.Κ.Α. θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γηεχζπλζεο 

Μεηαιιεπηηθψλ & Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄. Ζ απφθαζε αθνξά ηελ 

«Έγθξηζε Πξνζαξηήκαηνο 3: "Σερληθή κειέηε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο 

εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ ππνέξγνπ θνπξηψλ-θξάγκαηα θαη ρψξνη απφζεζεο 
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ηεικάησλ εκπινπηηζκνχ κεηαιιείνπ θνπξηψλ" ηεο Σερληθήο Μειέηεο ηνπ 

ππνέξγνπ "Μεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θνπξηψλ" ηνπ έξγνπ "Μεηαιιεπηηθέο – 

Μεηαιινπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο" ηεο εηαηξείαο 

Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.Μ.Β.Υ. ζην Γ. Αξηζηνηέιε, Π.Δ. Υαιθηδηθήο». 

2. Κάζε ζπλαθνχο, βιαπηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

 

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

     

      Ι).   ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ 

 

 
 

  

 

Α) Τπνρξέσζε ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ θαη ηεο «Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.» γηα ην 

Δπελδπηηθό 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  

Πάρηαο ππέγξαςε, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 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 15/18-1-2004 θαη ηέζεθε 

πιένλ ν λφκνο ζε ηζρχ. 

Με απηή ηελ ζχκβαζε πνπ θπξψζεθε κε λφκν, νξίζζεθαλ κε λφκν πιένλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

ην άξζξν 3 ηεο θπξσζείζαο 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: 
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Με ην 3.1 νξίδεηαη φηη: «(παξάιιεια κε ηελ εθπόλεζε) θαη έσο ηελ θαηάζεζε 

ηνπ πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ κε όιεο ηηο ηερληθέο κειέηεο θαη ηελ 

έγθξηζή ηνπ, νη κόλεο εξγαζίεο πνπ δηθαηνύηαη θαη ππνρξενύηαη ε θαζήο λα 

δηελεξγήζεη, είλαη α) 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 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 επελδπηηθό ζρέδην ην αξγόηεξν εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελώλ 

από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ πνπ θπξώλεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε (δεκνζηεύζεθε 28-

1-2004) γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ 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». 

 

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 επελδπηηθό ζρέδην, όπσο ζα εγθξηζεί από ηηο 

αξκόδηεο αξρέο, ζεσξείηαη παξάξηεκα ηεο παξνύζαο θαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαη 

ζα δεζκεύεη ηα κέξε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο έγθξηζεο θαη ηεο ππαγσγήο ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.2601/1998, όπσο ζα ηζρύεη». 
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Με ην 3.5 νξίδεηαη φηη: «Η Αγνξάζηξηα (ελ ζπλερεία κεηά ηελ έγθξηζε) 

ππνρξενύηαη (θαη δηθαηνύηαη) 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 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 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 θύξηα θαη βαζηθή ζπκβαηηθή ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο 

ππνρξέσζε  νξίζζεθε ζην  Άξζξν 3 παξ. 3.2, ε νπνία νξίδεη φηη: «Η αγνξάζηξηα 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθό ζρέδην ην 

αξγόηεξν εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ πνπ 

θπξώλεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ 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». 

Ωο 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 24 κελψλ ην 

αξγόηεξν, ζέιεη λα γλσξίδεη πιήξσο θαη απνιχησο, πψο ε εηαηξεία ζθνπεχεη 
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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 ησλ 

πάζεο θχζεσο επηπηψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχλνιν αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επεκβάζεσλ πνπ επξφθεηην λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ αγνξάζηξηα, 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, πνπ θαηέζηε λφκνο ηνπ θξάηνπο, 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 θπξψζεθε κε ηνλ  Ν.3220/2004, 

ην πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην ε εηαηξεία ππνρξενχην λα ην εθπνλήζεη θαη 

θαηαζέζεη ην αξγόηεξν 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.  
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Ζ πκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο επέβαιε ην αξγόηεξν έσο ηηο 28-1-2006 

λα θαηαζέζεη ην πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην, ζπλνδεπόκελν από όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

έθδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ 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 

θαη αθνξνχζε κφλνλ ηξεηο παξαρσξεζείζεο πεξηνρέο, δελ πιεξνχζε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο, δελ ήηαλ πιήξεο, δελ ήηαλ άξηην, δελ ζπλνδεπφηαλ απφ ηηο κειέηεο, δελ 

ππήξραλ κειέηεο ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο, δελ 

θαζίζηαλην ζαθείο νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ν ηξφπνο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο, θ.ι.π γη’ απηφ θαη δελ εγθξίζεθε, θαηά ηα θαησηέξσ 

(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 /αγνξάζηξηα εηαηξεία 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» ήηνη 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. Έηζη ε 

αγνξάζηξηα εηαηξεία/ 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 «επελδπηήο» πνπ ελ ηνηο πξάγκαζη εηζέπξαμε 

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 επελδπηήο κεηαβηβάδεη ζηελ (Δ.G.) European 

Goldfields  ην 14% έλαληη 53.000.000 επξψ (ππνκλήνπκε φηη ην δηάζηεκα απηφ νχηε 



8 

 

επελδπηηθφ ζρέδην ππάξρεη νχηε ηα κεηαιιεία είλαη αλνηθηά  λα παξάγνπλ· απιψο 

κεηαβηβάδεηαη ε δεκφζηα πξψελ πεξηνπζία ζε κηα απιψο θαιή θαη φρη θαλνληθή ηηκή). 

Αιιά θαη ν άιινο λένο επελδπηήο αμηνπνηεί επ’ σθειεία ηνπ ηελ «επέλδπζε». Ζ 

ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ 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. 

ηηο 28-1-2007 έπξεπε ν ε αγνξάζηξηα εηαηξεία 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  ηδξπηηθφο  ηεο κέηνρνο (εηαηξεία ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ) 

κεηαβηβάδεη ην ππφινηπν 30% ζηελ European Goldfields έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 

137.000.000 επξψ. Έρεη ζπλνιηθά «θαηά 95% εθαξκφζεη ην επελδπηηθφ ζρέδηφ ηνπ» 

άλεπ αλάπηπμεο νηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο θαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη 

εθπνλήζεη επελδπηηθφ ζρέδην, εηζπξάηηνληαο  ππεξαμίεο απνηηκψκελεο ζε  226.000.000 

επξψ θαη θαηέρεη πιένλ ην 5%. Απηά είλαη κφλνλ έλα κηθξφ ηζηνξηθφ απφ ηελ εμέιημε 

απηνχ ηνπ «επελδπηηθνχ» εγρεηξήκαηνο, αλαθέξνληαη σζηφζν πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαδεηρζεί φηη θαηά ην ρξφλν πνπ φθεηιε λα εθπνλεζεί έλα πιήξεο, ζπλνιηθφ θαη άξηην 

επελδπηηθφ ζρέδην, πνπ ζα επέηξεπε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ απηήο, ζχκθσλα κε ην λφκν, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο 

ήηαλ άιιεο απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ξεηψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είρε εθ ηνπ λφκνπ 

αλαιάβεη). Αξγφηεξα κέηνρνο εο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ ΑΔ θαηέζηε ε 

θαλαδηθή εηαηξεία Eldorado SA. 

χκθσλα 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 
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δελ ήηαλ άξηην, φηη δελ ζπλνδεπόηαλ από ηηο πξνβιεπόκελεο κειέηεο, δηαπίζησζε 

ειιείςεηο, ελψε νηθνλνκηθή 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 δηζέιηδε απιή ππεξεζηαθή επηζηνιή ηνπ (πνπ νπδφισο 

ζπληζηά «απφθαζε»), δηά ηεο νπνίαο απιά κε εχζρεκν ηξφπν ηνπο ελεκεξψλεη 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.  

Σν ΤΠ.ΑΝ δηά ηνπ Γελ. Γ/ληνπ  Φπζηθνχ Πινχηνπ 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, πξνθαλψο,πξνζσπηθή βνχιεζε 

ηνπ ζπληάθηε ηνπ εγγξάθνπ (Ν. Υέικε) θαη γλσζηνπνίεζε (θαη ζε θακία πεξίπησζε 

ζε λόκηκε έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ), ιέεη φηη: «Καη’ αξρήλ ζπκθσλνχκε κε 

ηελ πινπνίεζή 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 ππνβιεζέλ 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 ελεκεξψλεη ηελ εηαηξεία δηαρξνληθά φηη ην 

επελδπηηθό ζρέδην πνπ θαηέζεζε 26-1-2006 δελ έρεη ιάβεη έγθξηζε, δηόηη αληίθεηηαη 



10 

 

ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ηνπ Κπξσηηθνύ Νόκνπ, αιιά φκσο εγθξίλεη κε 

αδεηνδνηήζεηο ηελ πινπνίεζε ελφο  Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, πνπ δελ έρεη εγθξηζεί, 

επηηξέπνληαο έηζη ηελ απνζπαζκαηηθή θαη ρσξίο ζπλνιηθή εθηίκεζε, πξσηίζησο ζην 

πεξηβάιινλ, ησλ επηπηψζεσλ ησλ πινπνηνπκέλσλ ζηαδηαθψο δξαζηεξηνηήησλ, παξά 

ηε ξεηή επηηαγή ηνπ λφκνπ ην Δπελδπηηθφ ρέδην κε ηηο φιεο ηηο ζθνπνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο παξαρσξεζείζεο εθηάζεηο λα απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο έθδνζεο 

ησλ απαηηνπκέλσλ εγθξίζεσλ θαη αδεηψλ.  

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 θακία 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. 

H Γηνίθεζε, 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 φηη πξέπεη λα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε κε ζρεηηθφ έγγξαθν, δηά 

ηνπ νπνίνπ ζα ζπλεπάγεηαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη αλαζηξνθή ηεο κεηαβίβαζεο, 

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

απφ 27-3-2006 έγγξαθν πνπ 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 
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πξνζσπηθή ηνπ βνχιεζε πνπ είλαη αληίζεηε κε ηνλ Νφκν 3220/2004, φηη «θαη’ αξρήλ 

ζπκθσλνχκε κε ηελ πινπνίεζή ηνπ». Απηή είλαη πξνζσπηθή παξάλνκε απιή έθθξαζε 

γλψκεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, άκνηξε νηαζδήπνηε λνκηθήο επηξξνήο θαη δελ ζπληζηά 

δηνηθεηηθή πξάμε θαηά κείδνλα ιφγν δελ ζπληζηά δηνηθεηηθή πξάμε ζχκθσλεκε ηνλ 

Ν.3220/2004. Πψο φκσο κηα δεκφζηα ππεξεζία  εθθέξεη έζησ θαη ηελ απιή γλψκε ηεο 

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 όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ηνπ Νόκνπ, πνηνο ηνλ λνκηκνπνηεί αθφκα 

θαη δηά κηαο απιήο επηζηνιήο λα εθθξάδεη απιά ηελ φπνηα ζεηηθή βνχιεζή ηνπ;  λα 

ζπκθσλεί κε ηελ πινπνίεζή ηνπ; Ωζηφζν 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!!! 

Ωζηφζν είλαη πξνθαλέο φηη ε άλσ επηζηνιή/αιιεινγξαθία δελ απνηειεί 

δηνηθεηηθή πξάμε θαη δελ απνηειεί έγθξηζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, πνπ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ, δελ κπνξνχζε λα ηχρεη 

εγθξίζεσο, σο εθ ησλ αλαθεξφκελσλ πιεκκειεηψλ ηνπ. Ζ δε αγνξάζηξηα/επελδχηξηα 

εηαηξεία, έσο ζήκεξα πνηείηαη ρξήζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ εγγξάθνπ, 

παξακνξθψλνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη εκθαλίδνληαο απηφ θαη ηελ ηνπιάρηζηνλ 

αηπρή αλαθνξά ηνπ ζπληάθηε ηνπ εγγξάθνπ φηη θαη’ αξρήλ ζπκθσλεί κε ην επελδπηηθφ 

ζρέδην, σο δήζελ έγθξηζε ηνπ ππνβιεζέληνο επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ, γεγνλφο πνπ 

άγεη ηειηθψο ζε επίξξσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη έσο ζήκεξα δελ πθίζηαηαη έγθξηζε 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, φπσο άιισζηε επηβεβαηψζεθε απφ κεηαγελέζηεξα έγγξαθα 

θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Γηνηθήζεσο. 

          -------------------------- 
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Β) Ο δηθαηνινγεηηθόο ιόγνο ηεο ζέζπηζεο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο θαη 

έγθξηζεο, πξν πάζεο αδεηνδνηήζεσο, δξαζηεξηόηεηαο θαη εθκεηαιιεύζεσο 

πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη νη θίλδπλνη εθ ηεο παξνρήο 

εγθξίζεσλ θαη αδεηώλ, ρσξίο πξνεγνύκελε ζπλνιηθή εθηίκεζε ελόο πιήξνπο θαη 

αξηίνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ.  

 

Όπσο ήδε ζεκεηψζεθε, ην Διιεληθφ Γεκφζην ζηηο 12.12.2003 κε ηελ κε αξηζκ. 

22138/2003 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ θ. Γαβξηήιε – 

Αλαγλσζηαιάθε, ε νπνία ελ ζπλερεία κεηεβίβαζε ζηελ εηαηξεία Διιεληθφο Υξπζφο ΑΔ, 

κηα πεξηνρή 316.000 ζηξεκκάησλ κεηαιιεπηηθήο πεξηνρήο. 

Σελ κεηαιιεπηηθή απηή πεξηνρή ηελ απνηεινχλ νη άλσ ησλ ηξηάληα 

παξαρσξήζεσλ επί κέξνπο κεηαιιείσλ εθηάζεηο, φπνπ θάζε παξαρψξεζε, ην θάζε 

δειαδή κεηαιιείν είλαη πεξίπνπ δέθα ρηιηάδεο ζηξέκκαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά εληφο ηεο ζπκβάζεσο, αιιά θαη γηα ην θάζε μερσξηζηφ κεηαιιείν εθ ηνπ 

ζπλφινπ πνπ παξερσξήζε εθδφζεθε θαη πξνεδξηθφ δηάηαγκα κε ΦΔΚ. Όια ινηπφλ καδί 

απηά ηα πεξίπνπ ηξηάληα παξαρσξεκέλα Μεηαιιεία ζην ζύλνιό ηνπο νλνκάδνληαη 

«Μεηαιιεία Καζζάλδξαο». 

Τπνκλήνπκε φηη νη άλσ ησλ ηξηάληα κεηαιιεπηηθψλ παξαρσξήζεσλ εθάζηε εμ 

απηψλ θαηέζηε κεηαιιεπηηθή πεξηνρή θαηφπηλ ελδειερνχο εξεχλεο εμ εηδεκφλσλ 

ηερληθψλ επηζηεκφλσλ ηεο κεηαιιεπηηθήο πεξηνρήο θαη κεηά απφ ελδειερή πνηνηηθφ 

έιεγρν δεηγκάησλ ηνπ ππάξρνληνο κεηαιιεχκαηνο πνπ δηελεξγήζε δηά ηνπ παξά ηελ 

Τπεξεζία ησλ Μεηαιιείσλ, ιεηηνπξγνχληνο ρεκηθνχ εξγαζηεξίνπ (ηδ. ιρ. Άξζξν 2 ππ’ 

αξηζκ. 329 ΒΓ ΦΔΚ 81/8.5.2965). Υαξαθηεξηζηηθά, βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ άλσ 

ΒΓ, γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ σο άλσ εξεπλψλ ε Γηεχζπλζε Μεηαιιείσλ ζπληάζζεη 

έθζεζε πιήξε κεζ’ φισλ ησλ αλαγθαίσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ δεδνκέλσλ σο θαη 

ηνπ ζπκπεξάζκαηνο, ην νπνίν ζπλήρζε εθ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. ηε δε παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 3 καδί κε ηελ έθζεζε ζπληάζζεηαη σζαχησο ηππηθφλ ζθαξίθεκα θαζνξίδνλ κεη’ 

αθξηβείαο ηελ κεηαιιεπηηθή πεξηνρή σο θαη ηα ζεκεία ησλ κεηαιινθφξσλ εκθαλίζεσλ 

επί ηεο επηθαλείαο θαη ησλ θνηηαζκαηνινγηθψλ θαη γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ, ησλ 

δηθαηνινγνχλησλ ην ζπκπέξαζκα ηεο εθζέζεσο φηη πξφθεηηαη πεξί κεηαιιεπηηθήο 

πεξηνρήο, ελ ζπλερεία ραξαθηεξίδεηαη σο ηνηαχηε θαη αθνινχζσο παξαρσξείηαη ζηνπο 
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ελδηαθεξνκέλνπο κε πδ δεκνζηεπφκελν ζε ΦΔΚ, εληφο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη ην ππφ 

παξαρψξεζε κεηαιιείν.  

Ζ κεηαβίβαζε ππφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ησλ ηξηάληα θαη άλσ 

παξαρσξήζεσλ πνπ απνηεινχλ ηα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο είλαη κεηαιιεία 

αλαγλσξηζκέλα θαη ραξαθηεξηζκέλα απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά εληφο ηνπ ΒΓ ή ηνπ ΠΓ θαη ην ΦΔΚ παξαρψξεζεο. ηνλ ηδηνθηήηε ησλ 

παξαρσξήζεσλ κέλεη φρη λα εξεπλήζεη πνπ ππάξρνπλ κεηαιιεπηηθνί ζηφρνη αιιά ζηα 

ραξαθηεξηζκέλα κεηαιιεία λα πξνβεί ζηελ έξεπλα θαη πεξηραξάθσζε ηνπ θνηηάζκαηνο 

θαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο ησλ νξπθηψλ. Πξάγκα πνπ θξνλνύκε όηη ζα 

έπξεπε λα θάλεη ην Διιεληθό Γεκόζην πξηλ πξνβεί ζηε κεηαβίβαζε ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ώζηε εθ ηνπ πξαγκαηηθνύ νξπθηνύ πινύηνπ λα 

θαζνξίζεη θαη ηε ηηκή ηνπ παξαρσξνύκελνπ εζληθνύ πινύηνπ. Γπζηπρώο 

κεηαβίβαζε ην Διιεληθό Γεκόζην ζηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΙΚΟ ΥΡΤΟ ΑΔ, ηνλ 

Δζληθό νξπθηό πινύην ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ρσξίο λα δεηήζεη θαη λα 

ιάβεη ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ νύηε έλα ιεπηό ηνπ επξώ θαη ελ ζπλερεία ν 

πθππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ θ. Πάρηαο αλεθνίλσζε όηη ε παξαρσξνύκελε έθηαζε 

ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, απνηειεί έλα από ηα πέληε κεγαιύηεξα 

κεηαιιεπηηθά πεδία ηνπ πιαλήηε!!!! (ηδ. απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Αξηζηνηέιε 145/2013, φπσο εκπεξηέρεηαη ην απφζπαζκα κε αξηζκ. 8/2013 Πξαθηηθνχ 

πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). Καη ν πθππνπξγφο δελ αλαθέξεηαη ζηα ηξία 

κεηαιιεία ησλ θνπξηψλ, Οιπκπηάδνο, Μαληέκ Λάθθνπ αιιά ζην ζύλνιν ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο!! 

Όπσο επίζεο ζεκεηψζεθε, ν λ. 3220/2004 δηά ηνπ άξζξνπ 3.2 φξηζε φηη ε εηαηξεία 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην, ην 

αξγφηεξν έσο ηηο 28.1.2006 «γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαζψο 

θαη ηελ θαηαζθεπή – ιεηηνπξγία Δξγνζηαζίνπ κεηαιινπξγίαο ρξπζνχ, ζπλνδεπφκελν 

απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο 

γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ». Ο λφκνο κε ην άξζξν 3.2 

είλαη ζαθήο: απαηηεί «πιήξεο θαη άξηην» επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο όρη ηξηώλ 

κόλνλ επηκέξνπο κεηαιιεπηηθώλ παξαρσξήζεσλ θαη κεηαιιείσλ αιιά ησλ 

«Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο», ηα νπνία είλαη πεξί ηα ηξηάληα θαη αλαθέξνληαη 
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μερσξηζηά, εληόο ηεο θπξσζείζαο ζπκβάζεσο θαη έρεη εθδνζεί ΦΔΚ γηα ηελ 

παξαρώξεζε ελόο εθάζηνπ εμ απηώλ.  

Ζ εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ ΑΔ» ζηηο 27.1.2006 θαηέζεζε έλα επελδπηηθφ ζρέδην 

αλάπηπμεο κφλνλ γηα ηξεηο παξαρσξήζεηο θαη κφλνλ γηα ηξία εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηξηάληα κεηαιιείσλ πνπ έιαβε, απηφ ησλ θνπξηψλ, Οιπκπηάδνο θαη ηξαηνλίθεο 

(Μαληέκ Λάθνπ) θαη γη’ απηά ηα ηξία κφλνλ επηκέξνπο Μεηαιιεία, δελ θαηέζεζε πιήξεο 

θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην θαη θακία απνιχησο ηερληθή κειέηε ζχκθσλα κε ηηο 

ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο.  

Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ην θξάηνο πνπ παξαρσξνχζε νύηε θαλ αληί πηλαθίνπ θαθήο, 

ηνλ νξπθηφ ηνπ πινχην, δήηεζε κφλνλ έλα, ν Δπελδπηήο λα εθπνλήζεη θαη θαηαζέζεη 

πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ ζπλόινπ ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, πνπ ηνπ παξαρσξνύζε, ώζηε λα γλσξίδεη ην Κξάηνο, ε ηνπηθή 

Κνηλσλία θιπ, πνηα εθ ησλ ηξηάληα Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ζα εθκεηαιιεπζεί, ζε 

πνηεο αθξηβώο παξαρσξήζεηο, ζε ηη βαζκό θαη έθηαζε, ηη αθξηβώο κεηάιιεπκα ζα 

παξάγεη ην θάζε κεηαιιείν, ηη πνζόηεηεο πνιύηηκσλ κεηάιισλ ζα παξαρζνύλ, 

πνηεο κεζόδνπο εμνξπθηηθέο ζα αθνινπζήζεη γηα θάζε κεηαιιείν θιπ 

ηερλννηθνλνκηθά δεδνκέλα.  

Απηό ην θξάηνο ην απαίηεζε, ώζηε λα δίλεηαη ζηε δηνίθεζε θαη αδεηνδνηνύζα 

αξρή θαη ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ 

θαινύληαη ζε δηαβνύιεπζε θαη γλσκνδόηεζε ε δπλαηόηεηα νξζήο θαη 

αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο, πνπ ζα απνξξέεη από ην ζύλνιν αλάπηπμεο ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, αιιά θαη ηέινο θαη ζην Αθπξσηηθό Γηθαζηήξην λα 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αληηθεηκεληθήο ζπλνιηθήο εθηίκεζεο κεηαμύ ηεο 

επαπεηινύκελεο βιάβεο θαη ηνπ πηζαλνύ πξνζδνθώκελνπ δεκνζίνπ νθέινπο. 

ηελ ΜΠΔ ηεο εηαηξείαο πνπ ν Δπελδπηήο έδσζε γηα δηαβνχιεπζε, ζην «Κεθάιαην 1. 

ηνηρεία ηνπ έξγνπ θαη ηνπ θνξέα πινπνίεζεο», κε ππφηηηιν: «1.1. Ολνκαζία, είδνο θαη 

κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο», αλαθέξνπλ: «Σν πξνηεηλφκελν έξγν αθνξά ζην ζύλνιν 

ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ηα νπνία εθηείλνληαη εληόο ζπλνιηθήο 

κεηαιιεπηηθήο παξαρώξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ… Ζ εηαηξεία Διιεληθφο Υξπζφο 

Α.Δ. έρεη ππνβάιεη ζην ειιεληθφ δεκφζην έλα εθηεηακέλν επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο 

γηα ηα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο ζηελ αλαηνιηθή Υαιθηδηθή….». 
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ηελ απφ 8-5-2012 Παξέκβαζή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ ΑΔ 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, 

ηαλνύ, 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 εθηεηακέλν ζρέδην επέλδπζεο γηα ηελ πιήξε 

αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ζηελ Αλαηνιηθή Υαιθηδηθή. Σν έξγν πνπ 

πξνηείλεηαη ζην ζρέδην απηό αθνξά ζην ζύλνιν 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 ζπλόινπ ηνπ 

Μεηαιιεπηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο εληαγκέλν ζε κηα γεληθή θαη 

όρη απνζπαζκαηηθή ή θαηά πεξίπησζε ινγηθή. Ο όινο ζρεδηαζκόο 

απνζθνπνύζε ζηελ ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε, όρη κόλν ηνπ ζήκεξα αιιά 

θαη ηνπ αύξην. Βηώζηκε κεηαιιεία δελ απνηειεί ε απνζπαζκαηηθή 

πξνζέγγηζε-ζαιακνπνίεζε  ηνπ κεηαιιεπηηθνύ δπλακηθνύ κηαο πεξηνρήο.».    

ηελ δε ζει. 130 ηεο αλσηέξσ παξέκβαζεο, θαηαζέηεη: «Σν επίδηθν επελδπηηθό 

ζρέδην απνζθνπεί ζηε δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

Μεηαιιεπηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο… Η ΜΠΕ  αθνξά ηελ 

επελδπηηθή πξόηαζε ηεο εηαηξίαο Ειι. Υξπζόο Α.Ε. γηα ηελ ΤΝΟΛΙΚΗ 

αλάπηπμε ηνπ κεηαιιεπηηθνύ δπλακηθνύ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο».  

Ο χλδεζκνο Μεηαιιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηελ απφ 14-5-2012 παξέκβαζή ηνπ 

ελψπηνλ ηνπ ηΔ (Δ΄ Σκήκα), ζηελ ζει. 44, θαηαζέηεη: «Σν άξζξν 3 ηεο σο άλσ 

ζχκβαζεο πξνβιέπεη φηη «ε Αγνξάζηξηα (εηαηξεία) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εθπνλήζεη πιήξεο θαη άξηην  επελδπηηθό ζρέδην (…) γηα ηελ αλάπηπμε  ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή-ιεηηνπξγία Δξγνζηαζίνπ 
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Μεηαιινπξγίαο Υξπζνύ,  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 «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ Α.Ε.»  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 

ζπλόινπ 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 αλαιεζψο φηη απηφ είλαη ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην, 

θαη αθνξά «ζην ζύλνιν 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. 

Δηδηθφηεξα, ε εηαηξεία πξνγξακκάηηζε λα πξνβεί γηα ην «ζχλνιν ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο» κηα ζπζηεκαηηθή ελαέξηα γεσθπζηθή έξεπλα γηα ηνλ αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαιιεπηηθψλ ζηφρσλ. Ζ έξεπλα πεξηειάκβαλε καγλεηηθέο θαη 

ξαδηνκεηξηθέο έξεπλεο ζε φιε ηελ παξαρσξεκέλε κεηαιιεπηηθή πεξηνρή, θαζψο θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθή έξεπλα ζην Βφξεην Σκήκα ηεο παξαρσξεζείζαο πεξηνρήο. Σε 

ζπζηεκαηηθή απηή έξεπλα ηελ αλέζεζαλ ζηελ εηδηθή εηαηξεία «Fugro Airbornes 

Studies». χκθσλα κε ην επίζεκν δειηίν ηχπνπ ηεο Δuropean Goldfields πνπ εμέδσζε 

ζην Σνξφλην 13.11.2006, είραλ ήδε ζηνρνπνηεζεί θαη πξνζδηνξηζζεί 20 κεηαιιεπηηθνί 

ζηφρνη θνηηαζκάησλ, ρξπζνχ, αξγπξνχ, ραιθνχ, κνιχβδνπ, ςεπδαξγχξνπ θά 

Σαπηφρξνλα ε εηαηξεία πξνέβαηλε θαη ζε έξεπλεο απφ εδάθνπο γηα ηελ αθξηβή 

πεξηραξάθσζε ησλ εληνπηζζέλησλ θνηηαζκάησλ, ζε γεσηερληθέο έξεπλεο κε 

γεσηξήζεηο.  

ην ζεκείν απηφ ζέισ λα επηζεκάλσ φηη επεηδή ν νξπθηφο πινχηνο (ππνηίζεηαη φηη είλαη 

εζληθφο πινχηνο θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπ γίλεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο) ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο είλαη εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσκέλνη 
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λα ηα γλσζηνπνηνύλ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γεληθή 

Γηεύζπλζε Φπζηθνύ Πινύηνπ - πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε, δηά ηεο παξνχζαο 

πξάμε – θαη ζηελ Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Β. Διιάδνο. ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φπζηθνχ 

Πινχηνπ, ηεξείηαη αξρείν ηερληθψλ κειεηψλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο θαη επίζεο 

ηεξνχληαη δειηία δξαζηεξηφηεηαο ησλ παξαρσξήζεσλ.  

Σν εάλ ε Γηνίθεζε έρεη, σο ν Νφκνο νξίδεη, ελεκεξσζεί γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ δελ ην γλσξίδσ. Δκείο πάλησο, νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ θαηνηθνχκε ζηε 

πεξηνρή, ε Σνπηθή Κνηλσλία, νη Γεκνηηθέο Αξρέο θιπ νπδέπνηε ελεκεξσζήθακε. Δθείλνη 

πνπ ελεκεξψλνλην είλαη νη Καλαδνί Πνιίηεο, πξνθαλψο εθείλνη ελεκεξψλνλην φηη ηα 

κεηαιιεία είλαη είθνζη θαη φρη κφλνλ ηξία επηκέξνπο πνπ θαηέζεζε ν Δπελδπηήο ζηηο 

Διιεληθέο Αξρέο!.  

Κάησ απφ απηή ηε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ε European Goldfields (πνπ, ππελζπκίδεηαη, 

ππήξμε κέηνρνο ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ ΑΔ) εμέδσζε επίζεκν δειηίν ηύπνπ ζην 

Σνξόλην ην από 19.3.2007, δηά ηνπ νπνίνπ πξνβαίλεη ζε αλαθνίλσζε ιεπηνκεξεηώλ γηα 

ηα κεηαιιεία πνπ πξόθεηηαη λα εθκεηαιιεπζεί, αιιά δελ ηα έρεη σζηόζν ζπκπεξηιάβεη 

ζην επελδπηηθό ζρέδην. Π.ρ ζην ελ ιόγσ δειηίν ηύπνπ αλαθέξεη όηη ε Πηάβηηζα είλαη 

έλα πξνξθπξηθό ζεηνύρν κεηαιιείν κε κήθνο θνηηάζκαηνο 2 ρικ έθηαζε θαη 8 ρικ 

ζην ζπκπαγέο ζεηνύρν ζηόρν. Ζ νξπθηνπνίεζε είλαη πνξθπξηθνπ ηύπνπ θαη 

θηινμελεί 3,7 εθαηνκκύξηα νπγγηέο ρξπζνύ, 1,2 Μt κνιύβδνπ θαη 52,1 εθαηνκκύξηα 

νπγγηέο αξγύξνπ. Σν θνίηαζκα απηό είλαη ζρεδόλ ηξεηο θνξέο κεγαιύηεξν από 

απηό ηεο Οιπκπηάδνο. Δπίζεο αλαθνηλώλεη όηη πξνζδηνξίζηεθε θαη ην κεηαιιείν 

Φηζώθα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξία πνξθπξηθά θνηηάζκαηα, νη δε πνξθπξίηεο 

ζηελ θεληξηθή θαη λόηηα Φηζώθα, πξνζθέξνπλ ην θαιύηεξν δπλακηθό! 

Γπζηπρψο νη αλαθνηλψζεηο πεξί ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ηα 

έηε 2006 θαη νιφθιεξν ην έηνο 2007 θαη απηέο γίλνληαη ηκεκαηηθά γηα θαζαξά, 

πξνθαλψο, ρξεκαηηζηεξηαθνχο ιφγνπο. Έηζη κε δειηίν ηχπνπ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012, 

ε Eldorado (σο ε βαζηθή κέηνρνο ηεο ΔΛΛΖΝΙΚΟ ΥΡΤΟ ΑΔ) εμέδσζε ράξηε 

κεηαιιεπηηθό, εληόο ηνπ νπνίνπ αλαθέξεη πνιιά από ηα κεηαιιεία πνπ 

πξνζδηνξίζζεθαλ ζην 2006 από ηελ ελαέξηα γεσθπζηθή έξεπλα (θαη όρη κόλνλ) 

θαη αλαθέξεη ηα κεηαιιεία ΒΙΝΑ, ΕΔΛΚΟ, ΒΑΓΔΚΖ, ΣΡΔΜΠΔΝΙΚΟ, ΑΠΡΑ 

ΥΩΜΑΣΑ, ΚΑΡΑΝΣΩΝΑ, ΑΡΑ, ΣΙΚΑΡΑ θιπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πρ ην 
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κεηαιιείν ηεο ΣΙΚΑΡΑ όπσο απηό απνηππώλεηαη ζηνλ ράξηε πνπ εμέδσζε ε 

Εuropean Goldfields είλαη έμη έσο νθηώ θνξέο κεγαιύηεξν ζε έθηαζε από ην 

κεηαιιείν ησλ θνπξηώλ !!!! ην ράξηε ηεο European Goldfields κε κπιέ θύθινπο 

γλσζηνπνηεί σο έηνηκα κεηαιιεία πξνο εθκεηάιιεπζε ζηελ Ειιάδα, ηελ «Tsikara, 

Piavitsa, Fisoka».  

Όηαλ νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο αλαθνηλψλνπλ κε επίζεκα Γειηία Σχπνπ ζηνπο 

κεηφρνπο επελδπηέο θαη επελδπηηθφ θνηλφ ζηνλ Καλαδά θαη παγθνζκίσο φηη ηα 

κεηαιιεία πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί θαη είλαη πξνο εθκεηάιιεπζε είλαη είθνζη (πιελ 

ησλ ηξηψλ, ήηνη πιελ θνπξηψλ, ηξαηνλίθεο, Οιπκπηάδνο) θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ε 

εηαηξεία θαηαζέηεη επελδπηηθφ ζρέδην ελψπηνλ ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηξία κφλνλ 

κεηαιιεία, ζπληάζζεη ΜΠΔ γη’ απηά θαη κε ηηο παξεκβάζεηο ηεο ελψπηνλ ηνπ αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο βεβαηψλεη φηη «Σν έξγν πνπ πξνηείλεηαη ζην ζρέδην απηό 

αθνξά ζην ζύλνιν ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ηα νπνία εθηείλνληαη 

εληόο ηεο ζπλνιηθήο κεηαιιεπηηθήο παξαρώξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ» 

γελλάηαη ην εξψηεκα πνηνπο επερείξεζε ε εηαηξεία λα εμαπαηήζεη: ην επελδπηηθφ θνηλφ 

ηνπ Καλαδά ή ηνπο πνιίηεο, ηε ηνπηθή θνηλσλία θαη ην αλψηαην Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην 

ηεο Υψξαο;  

Δίλαη ινηπφλ γεγνλφο φηη ζπζηεκαηηθά Κξαηηθνί Τπάιιεινη, Τπνπξγνί, ε 

Δπελδχηξηα Δηαηξεία θαη νη κέηνρνί ηεο, νη θαλαδνί πνιίηεο γλσξίδνπλ φηη ην 

πξαγκαηηθά επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο αθνξά ην ζχλνιν ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο θαη φρη κφλνλ ηα επηκέξνπο κεηαιιεία γηα ηα νπνία θαηέζεζε επελδπηηθφ 

ζρέδην. Γπζηπρψο φπσο πξναλέθεξα ε Δηαηξεία θαη ζηνπο πνιίηεο θαη θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο θαη ζην ηΔ απνθξχπηεη απηήλ ηελ αιήζεηα θαη παξνπζηάδεη φηη ην επελδπηηθφ 

ηεο ζρέδην αθνξά δήζελ ηελ αλάπηπμε ηνπ πλφινπ ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο. 

Πξνθαλψο έλαο εθ ησλ ιφγσλ πνπ δελ εγθξίζεθε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαη 

εθεπξέζε ε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο «αλαζεσξεκέλνπ» γεληθνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

είλαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη λέεο εθκεηαιιεχζεηο, πιελ φκσο κε ηξφπν 

πνηθηινηξφπσο παξάλνκν. 

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 
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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.  

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. 

Ωο 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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Γ)  Βαζηθή  πξνϋπόζεζε  έλαξμεο  πινπνίεζεο  ηνπ  επελδπηηθνύ ζρεδίνπ       

είλαη ε έγθξηζή ηνπ, εθόζνλ είλαη ζύκθσλν κε ηνλ λ. 3220/2004 άξζξ. 3 παξ.2. 

Δίλαη παξάλνκε ε έλαξμε πινπνίεζεο κε εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη 

ε έγθξηζε ηερληθώλ ή άιισλ κειεηώλ. 

 

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, ηόηε βάζεη ηνπ άξζξ. 3 παξ.4, ην 

επελδπηηθό ζρέδην ζεσξείηαη αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Ν.3220/2004 θαη ζα 

δεζκεύεη ηα κέξε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο έγθξηζεο θαη ηεο ππαγσγήο ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.2601/1998, όπσο ζα ηζρύεη, θαη αθνύ ην επελδπηηθό ζρέδην 

εγθξηζεί θαη πξνζαξηεζεί σο αλαπόζπαζην 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 ΔΓΚΡΙΘΔΝ 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. 

Δμάιινπ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πξνθχπηεη φηη άλεπ ηεο πξνεγνχκελεο ξεηήο 

εγθξίζεσο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, απαγνξεχεηαη ε έθδνζε άιισλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο παξέρνληαη εγθξίζεηο ή άδεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο θαηά ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο. 

Παξ’φηη ε Γηνίθεζε, νη αδεηνδνηνχζεο αξρέο γλψξηδαλ φηη δελ έρεη θαηαηεζεί 

ζχλλνκν Δπελδπηηθφ ρέδην Αλάπηπμεο φπσο επίζεο θαη ηε κεδέπνηε έγθξηζή ηνπ, 

πξνέβεζαλ ζε επηκέξνπο αδεηνδνηήζεηο ή εγθξίζεηο γηα απνζπαζκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο θαη ελέθξηλαλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ κε 

ζχλλνκνπ θαη κε εγθεθξηκέλνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, πνπ δελ έρεη αθφκα κέρξη ζήκεξα 

εγθξηζεί. Έηζη, βήκα – βήκα, αλαπηχζζεηαη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ έηπρε ηεο 

ζπλνιηθήο εθηηκήζεσο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ άζθεζή ηεο (πεξηβαιινληηθψλ, 
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νηθνλνκηθψλ θιπ), κεζνδεπκέλα απνζπαζκαηηθά,  ρσξίο λα κπνξνύλ νη 

ελδηαθεξόκελνη λα γλσξίδνπλ πνηεο είλαη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο πνπ ζα αλαπηύμεη ε αγνξάζηξηα θαη ρσξίο λα έρεη θαηαζηεί ζαθέο 

ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηηξεπηώο κπνξεί λα αλαπηύμεη, αλ 

κπνξεί επηηξεπηώο λα αλαπηύμεη νηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα. 

Μνινλφηη δε είλαη πξνθαλέο φηη έσο ζήκεξα δελ έρεη εγθξηζεί επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην, ε Γηνίθεζε κνινλφηη άξηζηα γλσξίδεη φηη δελ έρεη εθπιεξσζεί ε εθ ηνπ λφκνπ 

πξνυπφζεζε ηεο εγθξίζεσο πιήξνπο θαη άξηηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε 

παξνρή νηαζδήπνηε άδεηαο ή εγθξίζεσο, πξνβαίλεη παξαλφκσο ζηελ έθδνζε αδεηψλ 

θαη εγθξίζεσλ, φπσο πξάηηεη θαη κε ηε πξνζβαιιφκελε πξάμε, θαηαπαηψληαο ην λφκν, 

κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο, πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο, γεγνλφο πνπ 

αζθαιψο απαηηεί ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ επζπλψλ πνπ αλαινγνχλ ζε 

φζνπο ζπκπξάηηνπλ ζηελ θαηάθσξε απηή παξαβίαζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ.  

Έηζη ζπκπεξηθεξφκελε ε Γηνίθεζε, επιφγσο δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε θαη 

πεπνίζεζε πεξί ηεο ζπγθάιπςεο παξαλνκηψλ πξνθεηκέλνπ  λα πξνρσξήζεη ε εηαηξεία 

«Διιεληθφο Υξπζφο» ζηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, απνθνκίδνληαο 

ηεξάζηηα νθέιε, πνπ φκσο επηθέξνπλ  κε αλαζηξέςηκεο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, 

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

θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε βαζκφ κε αλαζηξέςηκν, θαη φπσο θαησηέξσ ζα αλαθέξσ.. 

 

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

 

Γ).   ΚΛΖΘΖΚΑΝ ΟΙ ΣΟΠΙΚΔ ΚΟΙΝΩΝΙΔ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΔΙ ΣΖ ΣΟΠΙΚΖ 

ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ ΝΑ «ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΟΤΝ» (ελ αγλνία ηνπο) ΔΠΙ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ 

ΥΔΓΙΟΤ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ, ΑΠΟΠΑΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΛΛΔΙΠΟΤ ΠΟΤ ΠΑΡΑΒΙΑΕΔ 

ΚΑΣΑΦΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΣΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΙ ΣΟΤ Ν.3220/2004, 

ΚΑΙ Ζ ΤΜΒΑΖ ΔΠΡΔΠΔ ΖΓΖ ΝΑ ΔΙΥΔ ΚΑΣΑΓΓΔΛΘΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΛΛΖΝΙΚΟ 

ΓΖΜΟΙΟ. 
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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 ζηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ απηνί θαη ε ηνπηθή θνηλσλία 

λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. Σνχην είρε σο απνηέιεζκα  λα εθκαηεχζνπλ θαη απφ ηε 

ηνπηθή θνηλσλία πξνθαηαβνιηθά ηελ ζεηηθή ηεο γλψκε, ε νπνία σζηφζν εθθξάζζεθε ελ 

πιήξε αγλνία ηεο έθηαζεο, ηνπ είδνπο, ησλ παξακέηξσλ, ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο, 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 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. 

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 
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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 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 ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ, 

από νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρνληαη απηά (θξάηνο – εηαηξεία), γηαηί είκαζηε 

απνθαζηζκέλνη λα δηαθπιάμνπκε ηελ θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά έλαληη 

ηνπ θέξδνπο». 

 

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.  

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

 

Δ).   ΟΙ  ΑΓΔΙΟΓΟΣΖΔΙ, ΔΓΚΡΙΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΜΔΛΔΣΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΠΟΤ ΔΛΑΒΑΝ ΥΩΡΑ ΥΩΡΙ ΝΑ ΔΥΔΙ 

ΔΓΚΡΙΘΔΙ ΣΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν επέηξεςε ε Γηνίθεζε, ζπλεηδεηψο, ζηελ αγνξάζηξηα εηαηξεία 

ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο επέλδπζήο ηεο, ρσξίο λα έρεη θαηαζέζεη πιήξεο θαη άξηην 

επελδπηηθφ ζρέδην, κε άγλσζηεο ηηο βνπιήζεηο ηεο θαη ζε πιήξε άγλνηα θαη ζπζθφηηζε 

πεξί ησλ ζθνπνχκελσλ ζπλνιηθψο εθκεηαιιεχζεσλ.  . Δλδεηθηηθά αλαθέξσ φηη ην 2010 
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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 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 από 27-1-2006 θαη δελ έρεη αθόκα εγθξηζεί…».  

Δδψ ινηπφλ ε ίδηα ππεξεζία πνπ είρε απνζηείιεη ηελ απφ 27-3-2006 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 πεξηζψξηα παξεξκελείαο, πιάλεο πεξί ηα 

πξάγκαηα. Ζ εηαηξεία γλσξίδεη φηη δελ έρεη εγθξηζεί ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην, φπσο 

επίζεο θαη ην ίδην γλσξίδεη θαη ε Γηνίθεζε 

 

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, ππνρξενύηαη 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 φηη, ελ έηεη 2010 ε Γηνίθεζε α) επηβεβαηψλεη ην απηνλφεην, ήηνη φηη ην 

επελδπηηθφ ζρέδην δελ έρεη εγθξηζεί, β) επί ηνπ αξρηθψο θαηαηεζεηκέλνπ ππάξρνπλ ήδε 

κεηαβνιέο θαη γ) δεηά λα θαηαζέζεη  αλαζεσξεκέλν επελδπηηθφ ζρέδην.  Έηζη, ε 

εηαηξεία αθέζεθε λα ιεηηνπξγεί ελ ιεπθψ, κε δεζκεπφκελε απφ νηνδήπνηε εγθεθξηκέλν 

επελδπηηθφ ζρέδην, πξάηηνληαο θαηά θπξηνιεμία φηη ζέιεη, ρσξίο λα πθίζηαηαη νηαδήπνηε 

ζπλέπεηα θαη ρσξίο ε Γηνίθεζε λα αληηιέγεη · κφλνλ νη ηίκηνη θάηνηθνη αληηδξνχλ. 

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δηδηθή 

Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζηέιλεη πξνο ηελ εηαηξεία ην 
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απφ 13 Ηνπιίνπ 2010 ΝΟΝ ΡΑΡΔR έθζεζε Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, κε ζέκα: 

«Διιεληθφο Υξπζφο –Νέν Δπελδπηηθφ ρέδην Δθκεηάιιεπζεο ζηελ Υαιθηδηθή». 

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

Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο…. παξνπζία ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Δπηζεώξεζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ε νπνία θαη ζπληόληζε ηελ επίζθεςε θαη ηηο απηνςίεο ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή, θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή ηεο ΔΤΔΠ. ην πιαίζην απηό 

έγηλε  παξνπζίαζε από εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο «λένπ Επελδπηηθνύ ρεδίνπ» ζε 

ιεπηνκέξεηα,….. Δηδηθόηεξα εμεηάζζεθαλ δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζνύλ  νη πξνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζρεηηθά κε ην λέν επελδπηηθό 

ζρέδην γηα ην ζύλνιν ηεο δξαζηεξηόηεηαο (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 Δπελδπηηθό ρέδην!!!) ηελ παξ. 2 κε ηίηιν: 

«Νέν Δπελδπηηθφ ρέδην», αλαθέξνπλ: «Η εηαηξεία ππέβαιε ην 2006, ζύκθσλα κε ηελ 

ππνρξέσζή ηεο πνπ απνξξέεη από ηε ζύκβαζε κεηαβίβαζεο ηνπ Ν.3220/2004, 

επελδπηηθό 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.Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ζην άλσ έγγξαθν ζπλνκνινγείηαη ε έιιεηςε ζπλνιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ, ήηνη επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην ζχλνιν ησλ ζθνπνχκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εθκεηαιιεχζεσλ θαη νςίκσο επηζεκάλζεθε ζηελ εηαηξεία ε 

ππνρξέσζή ηεο λα γλσξίζεη ζηε Γηνίθεζε, ηη πξαγκαηηθά ζθφπεπε λα θάλεη. Σν 

πξσηνθαλέο ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπ πξάγκαηνο εθ κέξνπο ηεο Γηνηθήζεσο, είλαη, θξνλψ, 

πξφδειν.  

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. 

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.  
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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», 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 αξηζκό πξση. Γ8-

Α/Φ.7.49.13/18252/3358/2.8.2011 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο κε ην νπνίν δεηήζεθε 

από ηελ Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.Μ.Β.Υ. λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ ππεξεζία καο 

αλαζεσξεκέλν Επελδπηηθό ρέδην ζπλνδεπόκελν από ηερληθή κειέηε ηνπ άξζξ. 4 

ηνπ ΚΛΜΕ». 

Σειεηψλνληαο, ζην θεθ. κε ηίηιν: «Γ΄. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ», 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 ρώξσλ 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 ησλ πξνζαξηεκάησλ θαη ηερληθώλ κειεηώλ όισλ ησλ ππνέξγσλ 

πνπ ζπληζηνύλ ην επελδπηηθό ζρέδην ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ησλ ππό ζηνηρείν 

5(ηη) ζύκβαζεο θαη 5(ηηη) εγγξάθνπ καο ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο παξνύζαο, ζα επέρεη ζέζε 

νξηζηηθήο έγθξηζεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 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 
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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 

πξνεγνύκελε έγθξηζε Δπελδπηηθνύ 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 αξγόηεξν λα έρεη θαηαηεζεί έσο ηηο 28-1-2006, ελ έηεη 

2012 δελ έρεη εγθξηζεί, ε δηνίθεζε 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, θαη ε πεξηνρή 

θαηαζηξέθεηαη. 

 
 

Δίλαη αλεπίηξεπηε ε πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο 

θαη ηνπ λφκνπ. Γελ επηηξέπεηαη ππάιιεινο ή Τπνπξγφο κε ππνπξγηθή απφθαζε λα 

ηξνπνπνηεί φξνπο Δζληθήο χκβαζεο θαη λφκνπ θαζψο πξνδήισο ελεξγεί πέξαλ ηεο 

παξερφκελεο ζε απηφλ λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο θαη παξαβηάδνληαο ηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Καη ζε θακία πεξίπησζε ε νπνηαδήπνηε 

έγθξηζε ηερληθψλ κειεηψλ ππνέξγσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπληζηά έγθξηζε επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ (πνπ απαηηείην λα αθνξά φρη ηα επηκέξνπο ππνέξγα θαη απνζπαζκαηηθέο 

δξάζεηο ηνπ «επελδπηή» αιιά ην ζχλνιν ησλ ζθνπνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εθκεηαιιεχζεσλ, πξν ηεο εγθξίζεσο ησλ ηερληθψλ κειεηψλ ησλ ππνέξγσλ) 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, δηνηθεηηθφ 

φξγαλν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία λα ην θαηαζέζεη κέρξη ην 2015 θαη κάιηζηα 

απνζπαζκαηηθά; Καη ηαπηφρξνλα λα εγθξίλεη αλεπηηξέπησο κειέηεο θαη λα παξέρεη 

άδεηεο πινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, κε θαζνξηζκέλνπ σο πξνο ηα νπζηψδε 

ζηνηρεία ηνπ; Μεηά ηαχηα, είλαη δηθαηνινγεκέλν λα αλαξσηηέηαη θαλείο εάλ ζηελ  

Διιάδα έρνπκε χληαγκα θαη λφκν ή εμππεξέηεζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, εάλ 
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είκαζηε επλνκνχκελε επξσπατθή πνιηηεία ή έρνπκε θαζεζηψο «ηέξα Λεφλε» θαη 

νκαιίαο; 

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

 

Σ).  Ζ ΑΠΟΦΑΖ 1492/2013 ΣΟΤ ηΔ ΚΑΙ Ζ ΑΠΟΦΑΖ 398/2012 ΣΖ        

ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΑΝΑΣΟΛΩΝ ΣΟΤ ηΔ ΔΡΔΙΓΟΝΣΑΙ ΔΠΙ ΔΦΑΛΜΔΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΖΛΩ ΑΝΑΛΖΘΩΝ ΠΑΡΑΓΟΥΩΝ.                    

 

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, δήηεζε απφ ηε 

Γηνίθεζε θαη ην αξκφδην ππνπξγείν λα 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. 
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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». 

 Γηά ηνπ άλσ εγγξάθνπ θαηέζηε γηα κία αθφκε θνξά ζαθέο φηη ην επελδπηηθφ 

ζρέδην πνπ θαηαηέζεθε ζηηο 27-1-2006 δελ έρεη εγθξηζεί σο νξίδεη ν Ν.3220/2004, 

ζπλεπψο ε εηαηξεία δελ έρεη ηεξήζεη ηελ βαζηθή θαη νπζησδέζηεξε ζπκβαηηθή θαη 

λφκηκε ππνρξέσζή ηεο, ήηνη 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 θαη ε έθδνζε νησλδήπνηε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ. 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. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ», φπνπ πάιη γλσζηνπνηεί ηα σο άλσ. 

 ηηο 10-7-2012 ε εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» θαηέζεζε Τπφκλεκα 

ελψπηνλ ηνπ ηΔ. Δλψ ινηπφλ γλσξίδεη απνιχησο ηελ αιήζεηα φηη δελ έρεη δει. ηεξήζεη 



30 

 

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: «Η 

ζύκβαζε πάλησο ξεηά αλέθεξε όηη ην επελδπηηθό ζρέδην κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ 

πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζύκβαζεο, θαηά ηξόπν πνπ θαζηζηά 

ζαθέο όηη ε ζύκβαζε νινθιεξώλεηαη σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπ κεηά ηελ 

έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ. Σν επελδπηηθό ζρέδην κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ αο 

ζεκεησζεί από ηνύδε νπδέπνηε πξνζβιήζεθε κε αίηεζε αθπξώζεσο κέρξη ζήκεξα»... 

(ζει.8). «Σν ειιεληθό δεκόζην έρεη εγθξίλεη θαη’αξρήλ κε ην από 27-3-2006 έγγξαθν 

ηεο ΓΓΦΠ ηνπ ΤΠΑΝ κε Α.Π. Γ8-Α/Φ7.49.13/νηθ.6837/1477 ην επελδπηηθό ζρέδην…». 

Οη άλσ αλαθνξέο είλαη πξνδήισο αλαιεζείο θαη αβάζηκεο, ε δε αλαιήζεηά ηνπο 

θαηαδεηθλχεηαη απφ φζα έρνπλ εθηεζεί αιιά θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο απφςεηο ηεο Γηνίθεζεο 

πνπ εζηάιεζαλ ζην Γηθαζηήξην. Δπνκέλσο, κε ππάξρνληνο εγθεθξηκέλνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, κε βάζε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο επελδύηξηαο εηαηξείαο ε 

ζύκβαζε δελ έρεη νινθιεξσζεί θαηά ην πεξηερόκελό ηεο!!. 

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

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 σο πξώην 

ζπκβαηηθό βήκα πνπ ιακβάλεη ρώξα κε ηελ θαηάζεζε θαη έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ». Δίλαη λα ζαπκάδεη θαλείο ηελ δηαζηξέβισζε ησλ απηνλνήησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη δεδνκέλσλ θαη ηελ απχζκελε ππνθξηζία. 

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

θαηνίθσλ ε εηαηξεία εθζέηεη φηη: «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 ε παξαδνρή ηεο 



31 

 

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 αλαιεζψο θαη αβαζίκσο θαηαζέηεη φηη έρεη ιάβεη ηελ 

έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, αιιά κέκθεηαη ηνπο θαηνίθνπο φηη δήζελ δελ 

πξνζέβαιαλ ηε κεδέπνηε εθδνζείζα  δηνηθεηηθή πξάμε ηεο έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ !! θαηά βάλαπζε παξαβίαζε ηνπ θαζήθνληνο αιεζείαο ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ.. 

 Ζ Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ αθνχ κειέηεζε ην αλσηέξσ απφ 10-7-2012 ππφκλεκα 

ηεο εηαηξείαο θαηην απφ 31-5-2012 Τπφκλεκα  ηεο ΓΓΦΠ ηνπ ΤΠΔΚΑ, φπνπ ε Γηνίθεζε 

ηελ ελεκέξσλε επηζήκσο, αξκνδίσο, εγγξάθσο, ελππνγξάθσο, φηη δελ έρεη εγθξηζεί ην 

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

νινθιεξσκέλν 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, 
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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 νινθιεξσκέλν επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο ησλ 

κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, επί ηνπ νπνίνπ γλσκνδόηεζε ζεηηθά ε Γ/λζε 

Μεηαιιεπηηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Οξπθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ην από 

27.3.2006 έγγξαθό ηεο. Αθνινύζσο, 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». 

εκεησηένλ φηη νη άλσ θξίζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ εθθέξνληαη παξεκπηπηφλησο θαη 

αθεγεκαηηθψο δεδνκέλνπ φηη νη θξηζείζεο αηηήζεηο αθπξψζεσο δελ πξνέβαιαλ σο 

παξαλνκία ησλ πξνζβαιινκέλσλ κε απηέο πξάμεσλ, ηελ έιιεηςε εγθξίζεσο 

νινθιεξσκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.  

Μεηά ηαχηα, είλαη πξνθαλέο φηη ε αθεγεκαηηθψο θαη παξεκπηπηφλησο 

εθθεξζείζα άπνςε ηνπ Γηθαζηεξίνπ φηη δήζελ ε εηαηξεία ππέβαιε  νινθιεξσκέλν 

επελδπηηθφ ζρέδην, ην νπνίν θαηά ηελ Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ εγθξίζεθε θαηά δε ην Δ’ 

Σκήκα επ’ απηνχ ππήξμε «ζεηηθή γλσκνδφηεζε», είλαη εζθαικέλε, εξείδεηαη ζε 

αλαιεζείο θαη κε ππαξθηέο πξνυπνζέζεηο. Πάλησο απφ ην Σκήκα δελ πηνζέηεζε ηε 

θξίζε ηεο ΔΑ φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην έρεη εγθξηζεί, αιιά κφλνλ φηη επ’ απηνχ ππήξμε 

«ζεηηθή γλσκνδφηεζε». Δίλαη σζηφζν ζαθέο 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 

θαη ζε θαηάζεζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, σο θαη λα αηηεζεί ηε ιήςε νηαζδήπνηε άδεηαο 

ή εγθξίζεσο. Με βάζε ην άλσ ζθεπηηθφ, ην Γηθαζηήξην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη«Αθνινύζσο (κεηά ηελ θαηάζεζε νινθιεξσκέλνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ θαη ηελ 
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έγθξηζή ηνπ), θηλήζεθε ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο… (θ.ι.π., δει. 

λφκηκα άξρηζε ε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ)!!!!. 

Μέρξη ζήκεξα φπσο θαηαδεηθλχσ, νχηε πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην 

έρεη θαηαηεζεί γηα ην ζύλνιν ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο σο ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.3220/2004 νξίδεη, αιιά κφλν γηα επηκέξνπο ηξία κεηαιιεία (ησλ θνπξηψλ, 

Οιπκπηάδνο, Μαληέκ Λάθθνπ), νχηε έρεη εγθξηζεί έζησ ην ειιηπέο θαη κε ζχκθσλν κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο Δπελδπηηθφ ρέδην, θαη βάζεη ηνπ Ν.3220/2004 δελ είλαη 

επηηξεπηή ε πινπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ δελ έρεη εγθξηζεί, φπσο δελ είλαη 

επηηξεπηή ε ρνξήγεζε νηαζδήπνηε άδεηαο ή εγθξίζεσο. χκθσλα κε ην άξζξ. 4 ηνπ 

Ν.3220/2004, ε κε εθπιήξσζε απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε κε ηε ζχκβαζε, ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο απηήο, θαη φρη 

ιφγν πινπνίεζεο φπνησλ έξγσλ ζέινπλ, παξαλφκσο. 

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

αλαζηνιψλ, έρνπλ δνκεζεί ζηελ εζθαικέλε θαη κε πθηζηάκελε πξνυπφζεζε ηεο 

ππνβνιήο νινθιεξσκέλνπ  δήζελ θαηαηεζεηκέλνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ πνπ θαηά ηελ 

ΔΑ «εγθξίζεθε» θαηά ην Σκήκα επ’ απηνχ ππήξμε ζεηηθή γλσκνδφηεζε, πξάγκα ην 

νπνίν ε ίδηα δηνίθεζε δηαρξνληθά κε πιήζνο εγγξάθσλ ηεο ην δηαςεχδεη, αθφκε θαη 

ζηηο απφςεηο πνπ απέζηεηιε ζην Γηθαζηήξην ελφςεη ηεο ζπδήηεζεο ησλ άλσ αηηήζεσλ 

αθπξψζεσλ ησλ θαηνίθσλ. 

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, 

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 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 
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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, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα. Καη απηφο ν 

χλδεζκνο δφκεζε ηελ παξέκβαζή ηνπ πάλσ ζην ςεχδνο θαη ηε 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. Αθνινύζσο, ε δηνίθεζε πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε 

Πξνθαηαξθηηθήο 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 ηελ 

δήζελ λνκηκφηεηα ησλ εθάζηνηε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πινπνίεζεο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

πάληα αλαθέξνπλ ηε δήζελ χπαξμε έγθξηζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ.  

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

 

Ε).  Αξρίδεη ε εηαηξεία «Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.» ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 

Δπελδπηηθνύ ηεο ρεδίνπ ρσξίο απηό λα έρεη εγθξηζεί, θαηά παξαβίαζε ηνπ 

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 ζύκβαζε νινθιεξώλεηαη σο πξνο ην πεξηερόκελν 

κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνύ 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-
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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 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: «….Ωο 

πξνο ην ηζηνξηθό ηεο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

επηζεκαίλεηαη αξρηθά όηη ε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε πξνβιέπεη όηη κεηά ηελ 

έγθξηζή ηνπ ην Δπελδπηηθό 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. 
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Ζ εηαηξεία φκσο κε αδηακθηζβήηεηε επζχλε θαη ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, άξρηζε 

ππξεησδψο ηελ πινπνίεζε ηνπ κε εγθεθξηκέλνπ θαη δηαξθψο αλαζεσξνχκελνπ 

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.  

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

 

Ζ).  Ζ δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο  εληόο ηνπ θνηλνβνπιίνπ από ηνλ        

πθππνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

     

Γπζηπρψο ε δηζηξνθή ηεο αιεζείαο εθπεγάδεη θαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

βνχιεζε θη έρεη ηελ ηηκεηηθή ηεο κέζα ζην λαφ ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηε Βνπιή. 

Βνπιεπηήο Υαιθηδηθήο, 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. 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 επί ησλ ζπλαθώλ ηερληθώλ κειεηώλ, ηηο νπνίεο κέρξη ηε ζύληαμε ηεο 

έγθξηζεο ε Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ. δελ είρε ππνβάιεη….». 
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Φξνλψ φηη κε φζα αλσηέξσ έρσ εθζέζεη, απνδεηθλχεηαη φηη ε αλσηέξσ 

απάληεζε, φρη κφλνλ απνζησπά ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία πινπνηεί επελδπηηθφ ζρέδην 

πνπ δελ είλαη εγθεθξηκέλν, αιιά εκθαλίδεη σο έγθξηζε έλα έγγξαθν πνπ νπδφισο 

απνηειεί έγθξηζε, δηαςεχδεηαη δε απφ ηελ ίδηα ηε Γηνίθεζεο!!. Αξθεί πξνο ηνχην λα 

επηζεκάλσ 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 

πξντζηαηαη ν ελ ιφγσ πθππνπξγφο,   απέζηεηιε πξνο ην Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ ην απφ 31 

Μαΐνπ 2012 16ζέιηδν έγγξαθν κε Α.Π.: Γ8/Α/Φ.7.49.13/νηθ.11977/873 κε ηηο απφςεηο 

ηεο Γηνίθεζεο, γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο αλσηέξσ θαη δειψλεηαη ζην Γηθαζηήξην 

μεθάζαξα θαη ρσξίο δπλαηφηεηα παξεξκελεηψλ: «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». 

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 
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Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί  ζηελ Τπεξεζία καο από 27-1-2006 θαη 

δελ έρεη αθόκα 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.  

Βιέπεη θαλείο δεκνζίσο ε δηνίθεζε λα επηθαιείηαη  φηη δήζελ έρεη εγθξηζεί ην 

επελδπηηθφ ζρέδην, θαη εζσηεξηθά δη’ εγγξάθσλ λα ππνκλήνπλ φηη νπδέπνηε κέρξη 

ζήκεξα ηέηνην ζρέδην έρεη εγθξηζεί. Γελλάηαη ην εξψηεκα γηαηί ε δηνίθεζε πξάηηεη 

ηνπηνηνηξφπσο. Γηθαηνχηαη επνκέλσο, ν θάζε επιφγσο αλήζπρνο πνιίηεο, λα ζθεθζεί 

φηη : 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», 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 εληάζζεη δηαξθψο λέεο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ ηεο, ρσξίο λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζε νηνλδήπνηε λα ειέγμεη ηηο ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία θαη ελ ηέιεη ζην δεκφζην θαη θνηλσληθφ ζπκθέξνλ. 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 
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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 φζνη έιαβαλ γλψζε ηεο παξαλνκίαο θαη δελ ηελ θαηήγγεηιαλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ.2 ΚΠΓ, 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 ηνπ 

λφκνπ είλαη μεθάζαξνη θαη δελ δίλνπλ ην δηθαίσκα νχηε παξεξκελείαο, νχηε 

ηξνπνπνίεζεο, νχηε ειαζηηθφηεηαο. 

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

 

ΙΙ. ΔΠΙ ΣΖ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΑΠΟΦΑΖ – ΛΟΓΟΙ ΑΚΤΡΩΔΩ 

ΑΤΣΖ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΖΓΖ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΔΚΣΔΘΔΝΣΑ 

 

Δλψ ινηπφλ φπσο αλαιπηηθά πξναλέθεξα, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εγθξηζεί ην 

επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ Α.Δ.Μ.Β.Υ.», φισο 

παξαλφκσο ην ΤΠΔΚΑ θαη ε Γ/ζε Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/ζε Μεηαιιεπηηθψλ & 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε Πξάμε ππ’αξηζ. Γ8-

Α/Φ.7.49.13/13285/3315/17-9-2014 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ηερληθή κειέηε 

εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ ππνέξγνπ θνπξηψλ – θξάγκαηα 

θαη ρψξνη απφζεζεο ηεικάησλ εκπινπηηζκνχ κεηαιιείνπ θνπξηψλ θαη ε νπνία 

θαζνξίδεη ηνπο φξνπο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ απφθαζε απηή θαη αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε εμνξπθηηθψλ 

απνβιήησλ, ήηνη ζε δξαζηεξηφηεηα κε θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηε ζει. 3/11, ζηελ παξάγξαθν (v.) αλαθέξνπλ φηη 

έρνπλ ππ’φςηλ ηνπο:  «Σν κε αξηζκό πξση. Γ8-Α/Φ.7.49.13/18252/3358/2-8-2011 

έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο κε ην νπνίν δεηήζεθε από ηελ "Διιεληθόο Υξπζόο 

Α.Δ.Μ.Β.Υ." λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία καο αλαζεσξεκέλν επελδπηηθό ζρέδην 

ζπλνδεπόκελν από ηερληθή κειέηε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΚΜΛΔ». Με ηελ έθδνζε ηεο 
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απφθαζεο ακέζσο θαηέζεζα ζηε Γ/ζε Φπζηθνχ Πινχηνπ ηελ απφ 17-9-2014 

θαηεπείγνπζα αίηεζε-αλαθνξά κνπ, πνπ έιαβε απφ ηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ 

ΤΠΔΚΑ, Γεληθήο Γ/ζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 14979/18-

9-2014/3734 θαη ρξεψζεθε ζην Σκήκα Α΄ Μεηαιιεπηηθψλ Οξπθηψλ ηεο Γ/λζεο Μ.Β.Ο. 

(Γ8) ηελ 19ε/9/2014 κε αξηζκφ 790. Μέρξη ζήκεξα δελ απάληεζαλ. 

Σα εξσηήκαηα πνπ έζεζα, κεηαμχ άιισλ,  ήηαλ:  

α) Πνηνο ζπγθεθξηκέλα δηνηθεηηθόο ππάιιεινο κε δηνηθεηηθή πξάμε ή ππνπξγόο κε 

ππνπξγηθή απόθαζε δεηά ελ έηεη 2011 αλαζεσξεκέλν επελδπηηθό ζρέδην. Θέισ λα κνπ 

πξνζθνκίζεηε ηε ζρεηηθή απόθαζε, δηά ηεο νπνίαο ηξνπνπνηνύληαη νη όξνη ηεο 

Εζληθήο πκβάζεσο. 

β) Να κνπ δηεπθξηλίζεηε από πνύ απνξξέεη εθ ηεο Εζληθήο πκβάζεσο ην δηθαίσκα 

λα θαηαηεζεί ην επελδπηηθό ζρέδην όπνηε ζέιεη ν επελδπηήο ή λα ηνπ δίλεηαη ην 

δηθαίσκα λα θαηαζέηεη ζπλερώο αλαζεσξεκέλν Επελδπηηθό ρέδην. 
γ) Πώο εγθξίλεηε ηελ πινπνίεζε ελόο Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ ην νπνίν δελ έρεηε εγθξίλεη 
σο ν λόκνο 3220/2004, άξζξ. 3.3 θαη 3.5 νξίδεη, θαη πνπ θαιείηε από ην 2011 ηελ 
εηαηξεία λα θαηαζέζεη αλαζεσξεκέλν ρέδην θαη κέρξη ζήκεξα δελ θαηαζέηεη νύηε απηό; 
1) Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλέθεξα, έσο όηνπ θαηαηεζεί ην Δπελδπηηθό ρέδην ηεο 
εηαηξείαο θαη έσο όηνπ πινπνηεζνύλ ηα άξζξα 3.1, 3.2, 3.3 θαη 3.4 ηεο Δζληθήο 
πκβάζεσο 3220/2004, λα αλαθιεζνύλ όιεο νη άδεηεο πνπ έρεηε εθδώζεη θαη 
πινπνηείηαη παξαλόκσο ην Δπελδπηηθό ρέδην ηεο εηαηξείαο ζε θνπξηέο, Μαληέκ Λάθθν 
θαη Οιπκπηάδα. 
δ) Να κνπ απαληήζεηε εληόο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξώλ ζηα αλσηέξσ ηέζζεξα 
εξσηήκαηά κνπ. 
….. 
 
Ωζηόζν, εθ ησλ πξνεθηεζέλησλ πξνθύπηνπλ θαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πάζρεη 
ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη πξέπεη, θαη’ απνδνρή ηεο παξνύζαο λα αθπξσζεί 
θαη ζπλνςίδνληαη σο αθνινύζσο: 
 
 

ΙΙ.Α. Αληίζεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο ζην λ. 3220/2004. Ζ 

πξνζβαιιόκελε πξάμε είλαη παξάλνκε, εθδνζείζα θαηά παξαβίαζε ηνπ 

άλσ λόκνπ, θαηά παξαβίαζε νπζηώδνπο ηύπνπ θαη επηπξνζζέησο πάζρεη 

σο αλαξκνδίσο θαηά ρξόλνλ εθδνζείζα. 

 

Απφ ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πξνθχπηνπλ νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο ε πξνζβαιιφκελε πξάμε πάζρεη θαη είλαη κε λφκηκε. Δθ ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ θαηέζηε ελαξγέο φηη ν λ. 3220/2004 πνπ θχξσζε ηελ επίδηθε 
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ζχκβαζε πξνβιέπεη ξεηψο φζα ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο αλαθέξζεθαλ, φηη δειαδή ε 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ ΑΔ, φθεηιε «ην αξγφηεξν» εληφο 24 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ λα πξνβεί ζε ππνβνιή πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

ζπλνδεπφκελνπ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

έθδνζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ. Δθ ηεο επηηαθηηθήο δηαηππψζεσο ηνπ 

άξζξνπ 3.2 ηεο θπξσζείζαο ζχκβαζεο πξνθχπηνπλ αδηαζηίθησο ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

Πξψηνλ, φηη ππάξρεη ζαθήο ρξνληθφο θαζνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ηεο εηαηξείαο 

θαη ηεο Γηνίθεζεο λα πξνβεί ζηελ έθδνζε πάζεο θχζεσο αδεηψλ. Γειαδή, ε κελ 

εηαηξεία ππείρε ππνρξέσζε «ην αξγφηεξν» εληφο 24 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

θπξσηηθνχ λφκνπ, λα ππνβάιεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην (πξνυπφζεζε πνπ 

δελ ηεξήζεθε, θαζψο ην ππνβιεζέλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, θαηά ηε Γηνίθεζε, δελ ήηαλ 

νχηε πιήξεο, νχηε άξηην, γηα ην ιφγν απηφ δελ εγθξίζεθε) θαη ε Γηνίθεζε λα πξνβεί 

ζηελ έθδνζε ησλ πάζεο θύζεσο απαηηνπκέλσλ αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ εληόο 

πξνζεζκίαο δέθα κελώλ από ηελ έγθξηζε (εληόο δύν κελώλ από ηελ ππνβνιή 

ηνπ) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ. Γνζέληνο όηη νη πξνζεζκίεο απηέο κεδέπνηε 

παξεηάζεζαλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν είλαη πξνθαλέο όηη αθελόο κελ δελ είλαη 

πιένλ δπλαηή ε ππνβνιή «λένπ», «αλαζεσξεκέλνπ» ή όπσο αιιηώο ήζειε 

νλνκαζζεί, επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ, αθεηέξνπ δε όηη ε Γηνίθεζε, ΓΔΝ ΔΥΔΙ 

ΥΡΟΝΙΚΖ ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΑ, λα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε νησλδήπνηε αδεηώλ θαη 

εγθξίζεσλ, αξκνδηόηεηα πνπ κπνξνύζε λα αζθήζεη κόλνλ εληόο ησλ ηηζέκελσλ 

ζην λ. 3220/2014 πξνζεζκηώλ πνπ παξήιζαλ άπξαθηεο. 

Πεξαηηέξσ, εθ ηνπ άξζξνπ 3.2 ηεο θπξσζείζαο ζπκβάζεσο, πξνϋπόζεζε ηεο 

εθδόζεσο νηαζδήπνηε άδεηαο ή εγθξίζεσο εθ κέξνπο ηεο Γηνηθήζεσο επ’ νλόκαηη 

ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο (ΔΛΛΖΝΙΚΟ ΥΡΤΟ ΑΔ) είλαη ε πξνεγνύκελε 

έγθξηζε ΠΛΖΡΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΙΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ, γηα ην ζύλνιν ησλ 

επηδησθόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθκεηαιιεύζεσλ, ώζηε λα δνζεί ε 

δπλαηόηεηα λα ππάξμεη κία εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ 

επηπηώζεσλ ηεο επέλδπζεο θαη ησλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

νξηνζεηεζεί ην αθξηβέο πεδίν ησλ επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ θαη εθκεηαιιεύζεσλ, 
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ώζηε λα ηθαλνπνηεζνύλ, κε ηε ζεηξά ηνπο νη αξρέο ηεο βηώζηκεο αλαπηύμεσο σο 

θαη λα δηαζθαιηζζεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαη ην ζπκθέξνλ ηεο νιόηεηαο.  

Ζ πξνζβαιιόκελε πξάμε, κε ηελ νπνία παξέρεηαη άδεηα/έγθξηζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εγθξηλόκελεο ηερληθήο κειέηεο εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο 

εμνξπθηηθώλ απνβιήησλ είλαη κε λόκηκε, δνζέληνο όηη, ζύκθσλα κε όζα 

αλαπηύρζεθαλ ιεπηνκεξώο ζηε παξνύζα, αλσηέξσ, ζηα νπνία θαη 

παξαπέκπνπκε θαζ’ νινθιεξίαλ ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο ιόγνπ αθπξώζεσο, 

ειιείπεη ε αλαγθαία εθ ηνπ θπξσηηθνύ ηεο ζπκβάζεσο λόκνπ θαη ηεο ίδηαο ηεο 

ζύκβαζεο πξνϋπόζεζε, ήηνη ε πξνϋπόζεζε ηεο εγθξίζεσο πιήξνπο θαη αξηίνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, όπσο άιισζηε πξνθύπηεη εθ ηεο ίδηαο ηεο 

πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη έρεη δεηεζεί ε 

πξνζθόκηζε αλαζεσξεκέλνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ πξνο έγθξηζε. Με 

ππάξρνληνο εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, φπσο πιήξσο ζπλνκνινγείηαη απφ ηε 

Γηνίθεζε ζηα έγγξαθα γηα ηα νπνία έγηλε ιφγνο εθηελψο αλσηέξσ αιιά θαη ζηελ ίδηα 

ηελ πξνζβαιιφκελε, πιήξνπο θαη άξηηνπ, δελ είλαη επηηξεπηή ζηε δηνίθεζε, ε έθδνζε 

νηαζδήπνηε άδεηαο ή εγθξίζεσο. Δπνκέλσο, ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε ηερληθή κειέηε δηαρείξηζεο εμνξπθηηθώλ απνβιήησλ, πάζρεη 

θαη είλαη παξάλνκε, σο εθδνζείζα ρσξίο λα έρεη πιεξσζεί ε αλαγθαία γηα ηελ 

έθδνζή ηεο πξνϋπόζεζε, ηεο ππνβνιήο θαη εγθξίζεσο, πιήξνπο, 

νινθιεξσκέλνπ θαη αξηίνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ. 

Δπηπξνζζέησο, ε πξνζβαιιφκελε πξάμε, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ηερληθή 

κειέηε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ, φθεηιε λα ζπλνδεχεη έλα 

πιήξεο, νινθιεξσκέλν θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην θαη δελ ήηαλ επηηξεπηή νχηε ε 

αλεμάξηεηε ππνβνιή ηεο, νχηε ε έγθξηζή ηεο, ρσξίο ηελ ηήξεζε ηνπ αλσηέξσ 

νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή ηεο ππνβνιήο πιήξνπο, άξηηνπ θαη 

νινθιεξσκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζπλνδεπφκελνπ απφ φιεο ηηο κειέηεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ, ήηνη ζπλνδεπφκελνπ θαη απφ ηελ δηά 

ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο εγθξηλφκελε κειέηε θαη ηεο πξνεγνχκελεο εγθξίζεψο 

ηνπ.  

Γνζέληνο φηη ε Γηνίθεζε ζπλνκνινγεί φηη δελ έρεη εγθξηζεί επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην θαηά ηα πξναλαθεξζέληα νπδεκία δπλαηφηεηα είρε λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο 



43 

 

πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο, κε ηελ νπνία απνζπαζκαηηθψο εγθξίλεηαη ηερληθή κειέηε 

εγθαηαζηάζεσο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ, ρσξίο ε δξαζηεξηόηεηα απηή λα 

πεξηιακβάλεηαη ζε έλα πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθό ζρέδην πνπ λα έρεη ηύρεη ηεο 

αλαγθαίαο πιεξνθόξεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηελ έθθξαζε γλώκεο επ’ 

απηνύ θαη ρσξίο λα εληάζζεηαη ζε έλα ζπλνιηθό, εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηό, 

ζρεδηαζκό δξαζηεξηνηήησλ θαη εθκεηαιιεύζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα 

εθηηκεζνύλ νη επηπηώζεηο ηεο άζθεζεο ηεο ηνηαύηεο επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηαο 

(ήηνη δειαδή ηεο πινπνίεζεο εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ινηπέο πινπνηεζείζεο θαη ζθνπνχκελεο λα πινπνηεζνχλ απφ ηελ 

εηαηξεία-«επελδπηή», εθκεηαιιεχζεηο. Απηφζξνε ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη φηη νη 

φξνη πνπ ηίζεληαη ζηε πξνζβαιιφκελε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππφςε δξαζηεξηφηεηαο 

λα είλαη θαη απηνί απνζπαζκαηηθνί, κε βαζηδφκελνη ζε ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο εηαηξείαο, θαηά παξαβίαζε ησλ ζηνηρεησδψλ επηηαγψλ, κεηαμχ άιισλ 

ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αεηθνξίαο, 

πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ φξσλ εθηέιεζεο 

νηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο θαη ελ πάζεη πεξηπηψζεη, ηεο εγθξίζεσο κηαο ηερληθήο 

κειέηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ εθ πξννηκίνπ νριεξψλ θαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα 

θαηαζηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Ζ πξνζβαιιφκελε πξάμε, ππνηίζεηαη πξνο εθδφζεθε γηα ηελ εθαξκνγή φξνπ ηεο 

θπξσζείζαο ζχκβαζεο, ν νπνίνο ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη ηεο λνκηθήο ηνπ 

ζεκαζίαο, δεκηνπξγεί αληηθεηκεληθφ δίθαην ηζρχνλ πέξαλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη 

έλαληη ηξίησλ, ησλ νπνίσλ επεξεάδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα, θαη έρεη 

θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα σο εθ ηεο γεληθφηεξεο ζεκαζίαο ηνπ γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σνχην δηφηη ε ζέζπηζε ηεο αλαγθαίαο γηα ηελ έθδνζε 

νηαζδήπνηε εγθξηηηθήο πξάμεσο ή αδείαο, πξνυπφζεζεο ηεο έγθξηζεο πιήξνπο, άξηηνπ 

θαη νινθιεξσκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, απνζθνπεί ζηε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζε 

θάζε ελδηαθεξφκελν ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ησλ εθάζηνηε εθδηδφκελσλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ηεο εθηίκεζεο ησλ ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηεο γλψζεο φισλ ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ, νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θνθ ηεο «επέλδπζεο» θαη ηνπ επξχηεξνπ ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ ζην 

νπνίν απηέο εληάζζνληαη θνθ. Καηά κείδνλα ιφγν πνπ ε θχξσζε ηεο ζπκβάζεσο, δηά 
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ηνπ λ. 3220/2014 πξνζέδσζε θαλνληζηηθή ηζρχ ζηνλ επίκαρν ζπκβαηηθφ φξν θαη ε 

παξάβαζε ησλ φξσλ απηήο, ζπλεπάγεηαη επζεία παξάβαζε λφκνπ σο εθ ηεο θπξψζεσο 

αιιά θαη σο εθ ηεο επηξξνήο ηνπ φξνπ απηνχ επί ησλ δηθαησκάησλ θαη ελλφκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηξίησλ, ηδίσο δε ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

πινπνηείηαη κηα άλεπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ επέλδπζε, κε άγλσζηεο πξνεθηάζεηο, 

παξακέηξνπο θαη εθθάλζεηο, κε άγλσζηε ηελ αιεζή ηεο έθηαζε θαη ρσξίο λα ηχρεη κηαο 

ζπλνιηθήο εθηηκήζεσο απφ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή άπνςε. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ε πξνζβαιιφκελε πξάμε πάζρεη σο επζέσο αληηθείκελε 

ζην λφκν θαη ζε θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ξχζκηζε ηεο ζπλαθζείζαο ζπκβάζεσο θαη 

ηπγράλεη γηα ην ιφγν απηφ αθπξσηέα. 

 

ΙΙ. Ζ πξνζβαιιόκελε πξάμε εθδόζεθε θαηά ηξνπνπνίεζε ηεο 

θπξσζείζαο ζπκβάζεσο, άλεπ λνκνζεηηθήο εμνπζηνδνηήζεσο. 

 

ηα έρνληαο ππφςε ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο, θαη δε ζηε ζειίδα 3/11 ζηελ 

παξάγξαθν (iv.), αλαθέξεηαη ε  κε αξηζκφ 22138/12-12-2003 χκβαζε Μεηαβίβαζεο, ε 

νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Ν.3220/2004 (ΦΔΚ Α΄15). ηελ ακέζσο επφκελε παξάγξαθν 

(v.),αλαθέξεηαη:  «Σν κε αξηζ. πξση. Γ8-Α/Φ.7.49.13/18252/3358/2.8.2011 έγγξαθν ηεο 

ππεξεζίαο καο κε ην νπνίν δεηήζεθε από ηελ Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.Μ.Β.Υ. λα 

ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία καο αλαζεσξεκέλν επελδπηηθό ζρέδην ζπλνδεπόκελν 

από ηερληθή κειέηε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΚΜΛΔ».  

Ήηνη δειαδή ε Γηνίθεζε, ελψ ε θπξσζείζα κε ην λφκν ζχκβαζε πξνβιέπεη ηελ 

πξνεγνχκελε έγθξηζε πιήξνπο, νινθιεξσκέλνπ θαη αξηίνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε  νηαζδήπνηε εγθξηηηθήο πξάμεσο, κε ηε πξνζβαιιφκελε 

εγθξίλεηαη ε ηερληθή κειέηε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ πξν 

ηεο ππνβνιήο θαη εγθξίζεσο ηέηνηνπ ζρεδίνπ θαη αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελε πξάμε 

ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ νπνία έρεη δεηεζεί ε ππνβνιή αλαζεσξεκέλνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, θαηά παξαβίαζε ηνπ λφκνπ θαηά ηα αλσηέξσ αιιά θαη θαηά ζαθή 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζπλαθζείζαο ζπκβάζεσο, ρσξίο φκσο πξνο ηνχην λα 

ππάξρεη λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε. Ζ Γηνίθεζε, αδηαθνξψληαο γηα ην φηη ν 

Ν.3220/2004  δηά ηνπ Άξζξνπ 3 ξεηά νξίδεη φηη ην αξγόηεξν έσο ηηο 28-1-2007 πξέπεη 



45 

 

λα έρεη εγθξηζεί ην Δπελδπηηθφ ρέδην λα έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ Νφκν 3220/2004, λα 

δεζκεχεη πιένλ ηα κέιε θαη ελ ζπλερεία λα δηθαηνχηαη λα ην πινπνηήζεη, θαη κε έλα 

έγγξαθν (ην κε αξηζ. πξση. Γ8-Α/Φ.7.49.13/18252/3358/2.8.2011) πνπ δελ απνηειεί 

δηνηθεηηθή πξάμε, είλαη απιή αιιεινγξαθία κεηαμχ ηεο ππεξεζίαο Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο. θαη ηεο 

εηαηξείαο Διιεληθφο Υξπζφο, θαη νπδέπνηε πεξηήιζε εηο γλψζηλ εκψλ ησλ πνιηηψλ, 

θαηαπαηνχλ ηνλ λφκν κεηαζέηνληαο αλεπηηξέπησο ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ θαη κάιηζηα ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο εθδφζεσο ηεο πξνζβαιινκέλεο 

εγθξηηηθήο πξάμεσο. Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη δηά ηνπ ηξφπνπ απηνχ, ε Γηνίθεζε 

επηρεηξεί λα ξίμεη ζηάρηε ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ, φηη δει. έρεη δεηήζεη απφ ηελ εηαηξεία 

λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλν Δπελδπηηθφ ρέδην, θαη ελψ κέρξη ζήκεξα νχηε απηφ έρεη 

ππνβιεζεί θαη ζπλεπψο εγθξηζεί, ε ελ ιφγσ ππεξεζία εγθξίλεη δηά ηεο πξνζβαιινκέλεο 

πξάμεσο ηελ άζθεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ελφο κε 

θαηαηεζεηκέλνπ αθφκα Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ θαη κε εγθεθξηκέλνπ. 

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 θακία 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 εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο λα ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Ν.3220/2004. 

 Σν δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη απνζπαζκαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην αληίθεηηαη 

ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ επηηξέπνπλ αληηθεηκεληθά ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο επέλδπζεο 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο θαζηζηνχλ αλέθηθην ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ 

φξσλ πξνζηαζίαο. 

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 φισο απαξάδεθην ελ έηεη 2014, ε αξκφδηα ππεξεζία αληί λα επηθαιείηαη 

ηνλ Ν.3220/2004, λα επηθαιείηαη κηα εζσηεξηθή αιιεινγξαθία ηεο κε ηελ εηαηξεία, δηά 
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ηεο νπνίαο ηξνπνπνηεί ηνπο φξνπο ηνπ Νφκνπ 3220/2004 θαη θαιεί αφξηζηα ηελ εηαηξεία 

λα ππνβάιεη ΑΝΑΘΔΩΡΖΜΔΝΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ, ην νπνίν:  

α) αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο θπξσζείζαο κε λφκν ζχκβαζεο, εθ’φζνλ ην άξζξν 

3 ζαθέζηαηα νξίδεη φηη ε εηαηξεία φθεηιε λα θαηαζέζεη πιήξεο θαη άξηην Δπελδπηηθφ 

ρέδην αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ην αξγόηεξν έσο 28-1-2006. Καη 

φθεηιε ην αξγόηεξν έσο 28-1-2007 ην Δπελδπηηθφ ρέδην λα έρεη εγθξηζεί κε Γηνηθεηηθή 

Πξάμε, ψζηε απηνκάησο λα ζεσξείηαη ελζσκαησκέλν ζηνλ Νφκν 3220/2004, λα 

δεζκεχεη ηα αληηζπκβαιιφκελα πιένλ κέξε θαη ζηε ζπλέρεηα λα δχλαηαη ε λφκηκε 

πινπνίεζή ηνπ. 

β) Σν αλαζεσξεκέλν Δπελδπηηθφ ρέδην πνηέ δελ ζα έξζεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

γηα ηελ επηβεβιεκέλε απφ ηνλ λφκν δηαβνχιεπζε, απιά ζα έρεη εμαπαηεζεί ε ηνπηθή 

θνηλσλία. 

γ) Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ζα έρνπλ εγθξηζεί επί ανξίζηνπ, κε πιήξνπο θαη 

άξηηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ θαηαηεζεηκέλνπ θαη κε εγθεθξηκέλνπ, πνπ ην παξνπζίαζαλ 

σο πιήξεο θαη άξηην θαη εγθεθξηκέλν, φπνπ κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ  κεηαβάιιεηαη θαη ε Γηνίθεζε δεηά λα θαηαηεζεί άιιν αλαζεσξεκέλν, θαη ηελ ίδηα 

ζηηγκή αδεηνδνηνχλ ηελ πινπνίεζή ηνπ ρσξίο λα θαηαηίζεηαη νχηε απηφ ην παξαλφκσο 

αλαζεσξεκέλν θαη ρσξίο θπζηθά λα εγθξίλεηαη. 

δ) Σν θπξηφηεξν είλαη φηη νη ηίκηνη πνιίηεο θαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, βιέπνληαο 

ηελ θαηαπάηεζε ηνπ πληάγκαηνο, ηελ θαηαθξφλεζε θαη θαηαπάηεζε ησλ λφκσλ, 

ππάθνπνη ζηνλ πληαγκαηηθφ Ννκνζέηε ζα αληηζηέθνληαη ζζελαξά ζε φζνπο 

ζπγθαιχπηνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ παξαλνκία ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη εμππεξεηνχλ φρη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ. Οη ηίκηνη απηνί θάηνηθνη ζα δέρνληαη ηελ άγξηα θαηαζηνιή, ζα 

θαηεγνξνχληαη θαη δηψθνληαη πνηληθά θαηά εθαηνληάδεο κε βαξηέο θαηεγνξίεο. Ζ ηνπηθή 

θνηλσλία έρεη δηραζζεί, δηφηη έλα κέξνο ησλ θαηνίθσλ έρεη εμαπαηεζεί θαη ζεσξεί φηη ην 

Δπελδπηηθφ ρέδην έρεη εγθξηζεί θαη λνκίκσο πινπνηείηαη, ελψ νη ππφινηπνη θάηνηθνη 

γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα θαη είλαη απνθαζηζκέλνη λα πεζάλνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζηακαηήζεη ε παξαλνκία. Ζ δηάξξεμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο θνηλσλίαο είλαη ζε 

αθάληαζην βαζκφ δηαξξεγκέλε. Ζ θνηλσληθή εηξήλε έρεη πξν πνιινχ θαηαιπζεί, ε 

αγαλάθηεζε ησλ πνιηηψλ είλαη ζην «δελίζ», ε εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο έρεη 

θινληζζεί ζε αθάληαζην βαζκφ. Όιν απηφ ην ζέκα έρεη πάξεη πιένλ παγθφζκηεο 
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δηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα ην δεκφζην ζπκθέξνλ (πνπ πάλσ απφ φια εμαζθαιίδεηαη 

κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη εηξήλε), λα πιήηηεηαη αλεπαλφξζσηα. 

Δπνκέλσο, ε πξνζβαιιφκελε πξάμε πνπ εγθξίλεη ηελ επίκαρε ηερληθή κειέηε, 

επηηξέπνληαο έηζη ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο 

εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ, κε ηελ απιή αλαθνξά φηη «έρεη δεηεζεί» ε εθ κέξνπο ηνπ 

επελδπηή ππνβνιή επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, είλαη κε λφκηκε θαη πξέπεη λα αθπξσζεί, 

ελέρνπζα απζαίξεηε ηξνπνπνίεζε φξσλ ηεο θπξσζείζαο ζπκβάζεσο θαη ηνπ λφκνπ, 

ρσξίο λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε, θαηά παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δξάζεο ηεο δηνηθήζεσο. 

 

ΙΙΙ. Με λόκηκε ε έγθξηζε κειέηεο γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο 

βάζεη κηαο ζπκβάζεσο, γηα ηελ νπνία δελ έρνπλ εθπιεξσζεί νη εθ ηνπ 

λόκνπ θαη ηεο ζπκβάζεσο όξνη γηα ηελ «νινθιήξσζή ηεο» θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο.  

 

Όπσο ζπλνκνινγήζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία ζηα δηθφγξαθα ηεο 

παξεκβάζεψο ηεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

αηηήζεσλ αθπξψζεσο θαη αλαζηνιήο, ε έγθξηζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3220/2004 θαη ηεο ζπκβάζεσο απνηεινύζε αλαγθαίν όξν 

ελεξγνύ ηεο ίδηαο ηεο ζπκβάζεσο, σο αλσηέξσ αλαιύεηαη. Γεδνκέλνπ φηη απηφ δελ 

κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί, ε εηαηξεία αθνχ ην ζπλνκνιφγεζε, ελ ζπλερεία εκθάληζε 

ην αηειέο θαη πιεκκειέο επελδπηηθφ ηεο ζρέδην σο δήζελ εγθεθξηκέλν, πξάγκα πνπ 

ζαθψο αξλείηαη ε δηνίθεζε θαζψο ηέηνηα έγθξηζε νπδέπνηε ππήξμε. 

Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη έσο ζήκεξα δελ έρεη εγθξηζεί επελδπηηθφ ζρέδην, δελ 

έρεη εθπιεξσζεί έλαο βαζηθφο φξνο γηα λα ζεσξεζεί ε ζχκβαζε νινθιεξσκέλε θαη 

ζαθψο θαζνξηζκέλν ην αληηθείκελν απηήο θαη ε έθηαζε ησλ εθαηέξσζελ 

αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ. Δπνκέλσο, θαηά ηελ εξκελεία ηεο επίκαρεο 

δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 3.2, δελ έρεη εθπιεξσζεί έλαο βαζηθόο όξνο πνπ ζα 

επέηξεπε ηελ έθδνζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβάζεσο. 
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Ζ πξνζβαιιφκελε πξάμε αλαθέξεη ζηα έρνληαο ππφςε ηε ζπλαθζείζα 

ζχκβαζε, πιελ φκσο απηή, ειιείςεη εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, είλαη κε 

ελεξγήο θαη επνκέλσο είλαη παξάλνκε ε έθδνζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ζε 

εθπιήξσζε όξσλ κε ελεξγνύ θαη αλνινθιήξσηεο ζπκβάζεσο, ηεο νπνίαο 

ειιείπνπλ ηα παξαξηήκαηα εθείλα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο αληηθεηκέλνπ ηεο ίδηαο ηεο ζπκβάζεσο!. 

Δπνκέλσο, ε πξνζβαιιφκελε πξάμε, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη θαη επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη παξάλνκε θαη πξέπεη λα 

αθπξσζεί, θαζώο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαη ηελ άζθεζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο (πινπνίεζε εγθαηάζηαζεο εμνξπθηηθώλ 

απνβιήησλ) από κε δηθαηνύκελν πξνο ηνύην πξόζσπν, επί ηε βάζεη κηαο 

αλνινθιήξσηεο θαη κε ελεξγνύ ζπκβάζεσο, ελώ εθδίδεηαη ζε εθπιήξσζε όξσλ 

πνπ όκσο νπδέπνηε ηέζεθαλ ζε ηζρύ.  

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε πξνζβαιιφκελε πξάμε πάζρεη θαη πξέπεη λα 

αθπξσζεί. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ε εθδνζείζα απφθαζε είλαη άθξσο παξάλνκε θαη 

αθνξά πινπνίεζε κε εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, πξάγκα πνπ αληίθεηηαη ζηνλ 

Νφκν 3220/2004.  

 
 

1) Όπσο θαη ε ίδηα ε εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» ζηελ απφ 8-5-2012 

παξέκβαζή ηεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ ζπλνκνινγεί, 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…».  

 

2) 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: 
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      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 απνιύησο άιιε εξγαζία λνκηκνπνηείηαη λα 

δηελεξγήζεη, είηε θύξηα είηε πξνπαξαζθεπαζηηθή. Βάζεη ηνπ 3.5 λνκηκνπνηείηαη θαη 

δηθαηνχηαη κφλν ην εγθξηζέλ επελδπηηθό ζρέδην λα πξαγκαηνπνηήζεη κεηά ηελ έγθξηζή 

ηνπ. πλεπψο παξαλφκσο εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε. 

 

3) 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, 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. Σα πεξηζηαηηθά αληηθεηκεληθψο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζπλέηξεμε 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. 
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 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. 

 

 Δπηζεκαίλσ φηη ηνπ ζέκαηνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ρσξίο λα 

έρεη εγθξηζεί, έρεη επηιεθζεί ν Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο θαη άιινη Δηζαγγειείο κεηά απφ 

δηθή κνπ αλαθνξά, ε νπνία θαηαηέζεθε ζηνπο θάησζη ιακβάλνληαο αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ πνπ ππάξρεη δεμηά ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

Α/Α                     Τπεξεζία                               Αξηζ. Πξσηνθόιινπ/ 
                                     Ζκεξνκελία              

1 Δηζαγγειέαο Αξείνπ Πάγνπ 8449/19.11.13 

2 Δηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 6396/19.11.13 

3 Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο 66060/19.11.13 

4 Πξφεδξνο ηνπ ηΔ Π6901/19.11.13 

5 Πξντζηάκελνο Δηζαγγειίαο 

Δθεηψλ Θεζ/ληθεο 

18106/20.11.13 

6 Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ Υαιθηδηθήο 1417/21.11.13 

7 Πξφεδξνο Μνλ.Πξσηνδ.Υαιθηδηθήο 

(Σκήκα Αζθ. Μέηξσλ) 

766/21.11.13 

8 Δπξσπ.Δπηηξνπή - Δπξσπ.Τπεξεζία 
Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο-OLAF 

19-11-2013 

 

9 Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 25333/19.11.13 

10 Πξφεδξνο ΤΡΗΕΑ, θ. Σζίπξαο 517/19.11.13 

11 Πξφεδξνο Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ,  

θ. Κακκέλνο 

2742/20.11.13 

11Α Καλαδηθφ Κνηλνβνχιην: 

Νiki Ashton, Jim Karygiannis 

22-11-2013 
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12 Eπηζεσξεηέο Πεξηβ/ληνο Β. Διιάδνο 1565/20.11.13 

13 Δπηζεσξεηέο Μεηαιιείσλ Β. Διιάδνο 3153/20.11.13 

14 Γαζαξρείν Αξλαίαο 28678/21.11.13 

15 Γ/λζε Γαζψλ Υαιθηδηθήο 28567/21.11.13 

16 Πνιενδνκία Αξλαίαο 1516/21.11.13 

17 Αζηπλ. Γ/λζε Πεξ.Κεληξ. Μαθεδνλίαο 3017/1/104 ιε΄ /20.11.2013                         

18 Γ/λζε Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο - 

Σκήκα Πξνζηαζίαο Κξάηνπο & Πνιίηε 

1052/8/1062-ηνε΄/20.11.13 

19 Αζηπλνκηθή  Γ/λζε Υαιθηδηθήο 3017/1/135/29-ξκγ/21.11.13 

20 Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αξλαίαο 1020/7624/5-ηζη΄/21.11.13 

21 Πξφεδξνο πλδηθαιηζηηθνχ Οξγάλνπ 

Αζηπλνκηθψλ 

21.11.13 

22 Πξπηαλεία Α.Π.Θ. 9182/20.11.13 

 

 

 

Δθαηνληάδεο θάηνηθνη ην έρνπλ ζέζεη ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

Αξηζηνηέιε θαη εληόο ησλ εκεξώλ ζα πάξεη ζέζε θαη ν Γήκνο Αξηζηνηέιε 

Με ηελ απφ 1-9-2014 θνηλή αίηεζή ηνπο 311 δεκφηεο (πνπ έιαβε απφ ηνλ Γήκν 

Αξηζηνηέιε αξ. πξση. 28052/18.9.2014), θαηαγγέιινπλ ηελ παξάλνκε πινπνίεζε ηνπ 

κε εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη δεηνχλ λα επηιεθζεί ε Γεκνηηθή Αξρή θαη λα 

ζηακαηήζεη ηελ παξάλνκε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

4)  Ο δηαρξνληθφο 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 ε πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, είλαη απαξάδεθηνο θαη παξάλνκνο, δηφηη δελ επηηξέπεηαη ε 

πινπνίεζε νπδελφο έξγνπ πξηλ εγθξηζεί ην επελδπηηθφ ζρέδην. Σν ειιεληθφ δεκφζην 
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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 ιάβεη ηελ απαηηνχκελε έγθξηζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.       

 Γελ είλαη δπλαηφλ λα απαηηεί ηελ εληαία πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη 

ηελ κε δηαθνπή επηκέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ έρεη -σο ν Ν. 

3220/2004 νξίδεη- ζπκπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρεη ιάβεη 

κέρξη ζήκεξα πνπ θαηαηίζεηαη ε παξνχζα ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ.  

 

5)  Ο δηαρξνληθφο ηζρπξηζκφο ηεο 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 θαη ηηο αξκφδηεο Αξρέο, 

ε αλνκία πνπ παξάγνπλ 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 

ζηελ παξάλνκε πινπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ 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 
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ΜΑΣ ηελ εηαηξεία θαη λα θαηαζηέιιεη ηηο δίθαηεο αληηδξάζεηο ηνπ θφζκνπ, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηελ παξάλνκε πινπνίεζε ηνπ κε εγθεθξηκέλνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ. 

  

6)  είλαη εμάιινπ πξνθαλέο φηη θαηά ηελ άπνςή κνπ αλαθχπηεη κείδνλ δήηεκα πνπ 

πξέπεη λα ηχρεη δηεξεπλήζεσο πξνο θαηαινγηζκφ ησλ επζπλψλ, 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 πεξηβαιινληηθψλ 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. 

 

7) Καηά ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεσο αζθψ παξαδεθηά, λφκηκα θαη εκπξφζεζκα, ήηνη 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ εμήληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, θαη Γ/ζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄, ηελ παξνχζα αίηεζε αθχξσζεο, αηηνχκελνο ηελ αθχξσζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. Δίλαη σο εθ ηνχηνπ πξνθαλέο ην έλλνκν ζπκθέξνλ κνπ ζηελ 

άζθεζε ηεο παξνχζαο αηηήζεσο, θαζψο κε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ππνλνκεχζεθε 

ην έλλνκν ζπκθέξνλ κνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε παξνχζα αίηεζή κνπ πξέπεη λα γίλεη δεθηή 

γηα ηνπο αλσηέξσ βάζηκνπο, λφκηκνπο θαη αιεζείο ιφγνπο.  . 

 

8)  Δλφςεη φισλ ησλ αλσηέξσ, θαζίζηαηαη πξφδειν φηη ε πξνζβαιιφκελε πξάμε 

πάζρεη, είλαη κε λφκηκε θαη αθπξσηέα γηα ηνπο αλαιπηηθά πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο θαη 

γηα ηνλ θχξην ιφγν ηεο κε χπαξμεο έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηα 

φζα νξίδεη ν Ν.3220/2004. 

    ------------------------------ 
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   3)      ΔΝΝΟΜΟ ΤΜΦΔΡΟΝ 

 

Ο αηηψλ είκαη θάηνηθνο ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο Μ. Παλαγίαο ηνπ εληαίνπ 

Γήκνπ Αξηζηνηέιε, λνκνχ Υαιθηδηθήο. Απφ ην 1997 δσ θαη ιεηηνπξγψ επί ζεηξά εηψλ 

αζθψληαο ηα δηθαηψκαηα πνπ κνπ παξέρεη ε θείκελε λνκνζεζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θπξίαξρε ζέζε έρεη ην δηθαίσκα απφιαπζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο 

καο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην απαξηίδνπλ (φπσο είλαη ν αέξαο, ην λεξφ, ν αηγηαιφο, ηα 

δάζε, δεκφζηα θαη ηδησηηθά).  Δπίζεο θπξίαξρε ζέζε έρεη ην δηθαίσκα απφιαπζεο ηνπ 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην απαξηίδνπλ, φπσο είλαη ε 

θνηλσληθή εηξήλε, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε εηξεληθή ζπκβίσζε ησλ πνιηηψλ.  

 Απφ ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο σο θνηλνρξήζησλ 

πξαγκάησλ ζπλάγεηαη θαηά Νφκνλ θαη θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία  ησλ Γηθαζηεξίσλ 

καο, φηη δχλαηαη αθσιχησο λα ρξεζηκνπνηεί θαη απνιακβάλεη απηά παο άλζξσπνο, ην 

δηθαίσκα δε απηφ δελ είλαη δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ πξάγκαηνο Δκπξαγκάηνπ Γηθαίνπ, 

αιιά δηθαίσκα εθ ηεο πξνζσπηθφηεηνο, εθπνξεπφκελν απφ απηή ηε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ θάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη αθσιχησο λα ρξεζηκνπνηεί 

ηα θνηλήο θχζεσο πξάγκαηα, ηπρφλ δε παξεκπνδηδφκελνο έρεη επζεία αμίσζε θαηά ηνπ 

πξνζβάιινληνο εθ ηνπ άξζξ. 57 ΑΚ. 

 Απνηειεί πξσηαξρηθή θαη ζεκειηψδε γλψζε ηνπ Δκπξαγκάηνπ Γηθαίνπ, όηη ηα 

δάζε (πάζεο θύζεσο) είλαη πξάγκαηα θνηλόρξεζηα (άξζξν 966 θαη 967 ΑΚ). 

Κνηλφρξεζηα ζεκαίλεη φηη είλαη πξννξηζκέλα εηο θνηλή ρξήζε, φηη εμππεξεηνχλ ηελ ππφ 

πάλησλ ρξήζε θαη γη’απηφ θαη ηα δάζε πξνζηαηεχνληαη θαηά ην αζηηθφ Γίθαην κε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηνο (άξζξα 57 θαη 59 ΑΚ). Θεσξείηαη 

δει. απφ ην Ννκνζέηε αιιά θαη απφ ηε Ννκνινγία ηφζν νπζηψδεο ην δηθαίσκα ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, πνπ απηφ εθιακβάλεηαη σο 

απνξξένλ απφ ηε θχζε ηεο πξνζσπηθφηεηνο ηνπ αλζξψπνπ. 

 Ωζαχησο σο νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζεσξνχληαη απφ ηνλ Νφκν 

θαη ηε Ννκνινγία ηα ξέκαηα, ηδηαηηέξσο δε απηά πνπ δηέξρνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη κέζα 

απφ επαίζζεηεο θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, φπσο είλαη ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα 
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θαη εηδηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα ξέκαηα ΚΑΡΑΣΕΑ θαη ΛΟΣΑΝΙΚΟ, 

θείκελα ζηελ πεξηνρή ηεο Μεγάιεο Παλαγίαο Υαιθηδηθήο, πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 

πδξνδφηεο ηνπ Καθθάβνπ θαη νιφθιεξεο ηεο πξν ηνπ ΑΘΩ πεξηνρήο.  

 Γη’απηφ νη σο άλσ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ παξέρνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηαηάμεσλ επί ηεο πξνζσπηθφηεηνο ζε θάζε έλαλ πνπ ζηεξείηαη ή παξεκπνδίδεηαη απφ 

άιινλ ζηελ απφιαπζε θαη ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ. Αλαγλσξίδεη 

ζπλεπώο άκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ θαη παξέρεη ελεξγεηηθή λνκηκνπνίεζε ζηνλ 

πξνζβιεζέληα πξνο άζθεζε αγσγήο θαηά ηνπ πξνζβάιινληνο, κε αίηεκα ηελ άξζε ηεο 

πξνζβνιήο, ηελ κε επαλάιεςή ηεο ζην κέιινλ, ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο έλεθελ εζηθήο βιάβεο θ.ν.θ. 

 Γειαδή ν Νφκνο αλαγλσξίδεη φηη δηά ηεο πξνζβνιήο θνηλνρξήζηνπ πξάγκαηνο 

ζίγεηαη ακέζσο ην έλλνκν αγαζφ ηεο πξνζσπηθφηεηνο, θνξεχο ηνπ νπνίνπ είλαη παο 

άλζξσπνο (ίδεηε Βαζξαθνθνίιε Δξκαθ εθδ. 1989 η.1 ζει.104, Γεσξγηάδε ηαζφπνπιν, 

Δξκαθ, η.1 ζει. 102). 

 Σν πεξηβάιινλ γεληθά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εηδηθψηεξα (αέξαο, ζάιαζζα, χδαηα, 

δάζε θ.ι.π.) απνιακβάλνπλ ηδηαίηεξεο θαη απμεκέλεο πξνζηαζίαο ηφζν απφ ηνλ θνηλφ 

Ννκνζέηε, φζν θαη απφ ην χληαγκα ησλ Διιήλσλ, αιιά θαηά ηνπο λεσηέξνπο ρξφλνπο 

θαη απφ ην Γηεζλέο Γίθαην, επί ηε βάζεη Γηεζλψλ-Γηαθξαηηθψλ πκβάζεσλ. Ο 

πληαγκαηηθφο λνκνζέηεο ζην Άξζξν 24 παξ. 1, φξηζε φηη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. Γηα ηε δηαθχιαμή ηνπ ην 

θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα. 

Δπίζεο ν πληαγκαηηθφο λνκνζέηεο κε ην άξζξν 25 θαηνρχξσζε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαη ηελ αξρή ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ, θαη απηά ηα αγαζά ηεινχλ ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ θξάηνπο. 

Ζ αλαγλψξηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ θαη απαξάγξαπησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηελ πνιηηεία, απνβιέπεη ζηελ πξαγκάησζε ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ 

κέζα ζε ειεπζεξία θαη δηθαηνζχλε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Άξζξ. 25 ηνπ 

πληάγκαηνο. Σν θξάηνο δηθαηνχηαη λα αμηψλεη απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ ρξένπο ηεο θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο. Βάζεη δε ηνπ Άξζξ. 2 ηνπ 

πληάγκαηνο, ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ 

πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο, ε νπνία επηδηψθεη ηελ εκπέδσζε ηεο εηξήλεο, 
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ηεο δηθαηνζχλεο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, 

ησλ ιαψλ θαη ησλ θξαηψλ. 

Με ηε δε πξνζβαιιφκελε πξάμε εγθξίλεηαη ε κειέηε θαη επηηξέπεηαη ε βάζεη 

απηήο δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ, ήηνη 

επηηξέπεηαη ε πινπνίεζε κηαο εγθαηαζηάζεσο εθ πξννηκίνπ θαη εμνξηζκνχ νριεξήο (θαη 

ζηε πξαγκαηηθφηεηα αδηακθηζβήηεηα θαηαζηξνθηθήο) γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία δσ θαη ιεηηνπξγψ θαη έρσ πξφδειν έλλνκν ζπκθέξνλ λα δεηήζσ 

ηελ αθχξσζή ηεο, επί ζθνπψ καηαηψζεσο ηεο πινπνίεζή ηεο πξνο δηαθχιαμε ηνπ 

θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. 

Δάλ ε πξνζβαιιφκελε Πξάμε εθηειεζζεί θαη πινπνηεζεί παξαλφκσο ην 

Πξνζάξηεκα 3, πνπ αθνξά ηα θξάγκαηα ησλ κνλαδηθψλ πδξνηακηεπηήξσλ θαη θπζηθψλ 

απνδεθηψλ ηεο πεξηνρήο καο ησλ ξεκάησλ «Λνηζάληθν» θαη «Καξαηδά», απηά ηα 

ξέκαηα ζα κεηαηξαπνχλ κε ηελ πξνζβαιιφκελε ζε ρψξνπο απφζεζεο ηεικάησλ 

εκπινπηηζκνχ θαη ηνμηθψλ απνβιήησλ κε ππεξκεγέζε θξάγκαηα πνπ ζα απνθιείζνπλ 

ηε θπζηθή ξνή ησλ πδάησλ, θαη κάιηζηα ρσξίο λα έρεη θαλ εθδνζεί άδεηα κεηαιινπξγίαο 

πνπ είλαη θαη ην νπζηαζηηθφηεξν ζηνηρείν ηεο επέλδπζεο θαη θπζηθά ρσξίο έγθξηζε ηνπ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ 

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

 

Δπεηδή νη πξναλαθεξζέληεο ιφγνη ηεο ελζηάζεψο κνπ, πξνβαιιφκελνη θαη κε 

ηελ παξνχζα σο ιφγνη αθχξσζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ παξνχζα πξάμεο είλαη 

λφκηκνη, βάζηκνη θαη αιεζηλνί. 

Δπεηδή έρσ πξνζσπηθφ θαη άκεζν ζπκθέξνλ γηα ηελ αθχξσζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. 

Δπεηδή ζπληξέρεη λφκηκε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. 

Δπεηδή ε παξνχζα αζθείηαη λφκηκα θαη εκπξφζεζκα, ήηνη εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ηεο 

ππ’αξηζ. Γ8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/17-9-2014 ηνπ ΤΠ.Δ.Κ.Α. θαη Γηεχζπλζεο 

Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γηεχζπλζεο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄. 

Δπεηδή ε παξνχζα αίηεζή κνπ είλαη λφκηκε, βάζηκε θαη αιεζηλή. 

 



57 

 

    ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

     θαη γηα φζνπο πξνζηεζνχλ 

 

ΚΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΠΑΝΣΟ ΝΟΜΗΜΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΜΟΤ 

 

                                                           Ε Ζ Σ Ω 

Να γίλεη δεθηή ζην ζχλνιφ ηεο ε παξνχζα αίηεζε αθπξψζεσο. 

Να αθπξσζεί : 

1) ε ππ’αξηζ. πξση.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/17-9-2014 Απφθαζε ηνπ 

ΤΠ.Δ.Κ.Α. θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γηεχζπλζεο Μεηαιιεπηηθψλ & 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄. Ζ απφθαζε αθνξά ηελ «Έγθξηζε Πξνζαξηήκαηνο 

3: "Σερληθή κειέηε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ ππνέξγνπ 

θνπξηψλ-θξάγκαηα θαη ρψξνη απφζεζεο ηεικάησλ εκπινπηηζκνχ κεηαιιείνπ 

θνπξηψλ" ηεο Σερληθήο Μειέηεο ηνπ ππνέξγνπ "Μεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θνπξηψλ" ηνπ έξγνπ "Μεηαιιεπηηθέο – Μεηαιινπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο" ηεο εηαηξείαο Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.Μ.Β.Υ. ζην Γ. Αξηζηνηέιε, Π.Δ. 

Υαιθηδηθήο». 

 

2) Κάζε ζπλαθήο, πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε ησλ αλσηέξσ, βιαπηηθή ησλ 

ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ κνπ πξάμε ή παξάιεηςε. 

 

Να θαηαδηθαζζνχλ νη αληίδηθνη ζηελ θαηαβνιή ηεο δηθαζηηθήο κνπ δαπάλεο θαη 

ηελ ακνηβή ηεο πιεξεμνχζηαο δηθεγφξνπ κνπ. 

 Δπηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα ε πξνζβαιιφκελε Πξάμε σο ρεη. λν. 1. 

Αληίθιεην θαη πιεξεμνχζην δηθεγφξν νξίδσ ηε Γηθεγφξν Αζελψλ Αιεμάλδξα 

Αξγπξνπνχινπ, Λ. Κεθηζίαο 238 – Υαιάλδξη, ηει. 210 6777277,  email: 

info@aplegal.gr. 

      Αζήλα, 13 Οθησβξίνπ 2014 

Ο αηηψλ,      Ζ Πιεξεμνχζηα Γηθεγφξνο 

Αξρηκ. Υξηζηφδνπινο Αγγειφγινπ    »    

 ====================================== 
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   ΘΔΜΔΛΙΩΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 52 Π.Γ. 18/89 

 

 

Δπεηδή   ζην άξζξν 52 παξ.7 ηνπ Π.Γ. 18/89, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 35 ηνπ Ν.2721/1999, νξίδεηαη φηη ε Αίηεζε Αλαζηνιήο κπνξεί λα γίλεη δεθηή, εάλ 

ε Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ εθηηκά φηη ε Αίηεζε Αθπξψζεσο είλαη πξνδήισο βάζηκε αθφκα 

θαη εάλ ε βιάβε ηνπ αηηνχληνο  απφ ηελ άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεσο 

δελ θξίλεηαη σο αλεπαλφξζσηε ή δπζρεξψο επαλνξζψζηκε. 

 

Δπεηδή ελ πξνθεηκέλσ δελ πηζαλνινγείηαη κφλν ζνβαξά ε επδνθίκεζε ηεο 

λφκηκεο θαη βάζηκεο Αηηήζεσο Αθπξψζεσο ηεο πξνζβαιιφκελεο Πξάμεο, αιιά είλαη 

απνιχησο ζίγνπξν φηη ζα γίλεη δεθηή, σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα δηαηαρζεί, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα αλσηέξσ, ε αλαζηνιή ηεο, γελνκέλεο δεθηήο ηεο παξνχζαο αηηήζεψο κνπ. 

 

 Δπεηδή επηπξνζζέησο, ε κε αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιινκέλεο 

Πξάμεο ζα πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηε, άιισο δπζρεξψο επαλνξζψζηκε βιάβε ζε 

βάξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δσ, θαζψο εάλ ε πξνζβαιιφκελε Πξάμε 

εθηειεζζεί θαη πινπνηεζεί παξαλφκσο ην Πξνζάξηεκα 3, πνπ αθνξά ηα θξάγκαηα ησλ 

κνλαδηθψλ πδξνηακηεπηήξσλ θαη θπζηθψλ απνδεθηψλ ηεο πεξηνρήο καο ησλ ξεκάησλ 

«Λνηζάληθν» θαη «Καξαηδά», απηά ηα ξέκαηα ζα κεηαηξαπνχλ κε ηελ πξνζβαιιφκελε 

ζε ρψξνπο απφζεζεο ηεικάησλ εκπινπηηζκνχ θαη ηνμηθψλ απνβιήησλ κε ππεξκεγέζε 

θξάγκαηα πνπ ζα απνθιείζνπλ ηε θπζηθή ξνή ησλ πδάησλ, θαη κάιηζηα ρσξίο λα έρεη 

θαλ εθδνζεί άδεηα κεηαιινπξγίαο πνπ είλαη θαη ην νπζηαζηηθφηεξν ζηνηρείν ηεο 

επέλδπζεο θαη θπζηθά ρσξίο έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εθηειεζζεί ε πξνζβαιιφκελε, ζα 

δεκηνπξγεζεί κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη 

έζησ θαη αλ γίλεη δεθηή ε θαηαηεζείζα απφ εκέλα Αίηεζε Αθπξψζεσο. Ζ κφλε ζπλέπεηα 

ηεο αθχξσζεο απηήο, ζα ζπλίζηαηαη ζηελ απιή δηάγλσζε ηεο παξαλνκίαο ησλ 
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δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ ρσξίο λα παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο ζεξαπείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζα επηθέξεη ε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο Πξάμεο θαη ηνπ 

λφκνπ. 

 ε θακία φκσο πεξίπησζε, αθφκα θαη αλ θαηαςεθηζηεί απνδεκίσζε, θακηά 

απνδεκίσζε δελ είλαη δπλαηφ λα απνθαηαζηήζεη ηε δεκία πνπ πθηζηάκεζα ζήκεξα απφ 

ηελ πξνζβαιιφκελε Πξάμε, νχηε ζπληζηά πξνζηαζία εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηελ 

αλαζηνιή ηεο εθηειέζεσο ηεο πξνζβαιιφκελεο Πξάμεο. 

 

Δπεηδή κε ηελ απνδνρή ηεο παξνχζαο αηηήζεσο φρη κφλνλ δελ ζίγεηαη, 

αληηζέησο εμππεξεηείηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ γεγνλφηνο 

φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε λνκηκφηεηα θαη ε ηήξεζε ηνπ θπξηφηεξνπ θαη 

νπζηαζηηθφηεξνπ φξνπ ηεο εζληθήο ζπκβάζεσο ηεο θπξσζείζαο κε ηνλ Νφκν 3220/2004 

(πνπ βάλαπζα θαηαπαηείηαη), θαη ππεξεηνχληαη ππέξηεξεο αξρέο πνπ δηθαηνινγνχλ ηε 

ρνξήγεζε ηεο αηηνχκελεο αλαζηνιήο. 

 

Δπεηδή ε εηαηξεία ζα μεθηλήζεη ακέζσο φισο παξαλφκσο ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο Πξάμεο, ζπλεπψο ζπληξέρεη απνιχησο θαηεπείγσλ ιφγνο λα εθδνζεί 

πξνζσξηλή δηαηαγή αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο Πξάμεο κέρξη θαη ηελ 

έθδνζε απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 

52 παξ.5 ηνπ Π.Γ. 18/89, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ην άξζξν 35 ηνπ 

Ν.2721/99. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

θαη γηα φζνπο ελδερνκέλσο πξνζηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα 

 

         Ε Ζ Σ Ω 

Με ηελ επηθχιαμε παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηφο κνπ 

 

Να γίλεη δεθηή ζην ζχλνιφ ηεο ε παξνχζα Αίηεζεο Αλαζηνιήο. 

Να δηαηαρζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα. 

Να δηαηαρζεί ε αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο: 
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1) Σεο ππ’αξηζ. πξση.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/17-9-2014 Απφθαζεο ηνπ 

ΤΠ.Δ.Κ.Α. θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γηεχζπλζεο Μεηαιιεπηηθψλ & 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄. Ζ απφθαζε αθνξά ηελ «Έγθξηζε Πξνζαξηήκαηνο 

3: "Σερληθή κειέηε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ ππνέξγνπ 

θνπξηψλ-θξάγκαηα θαη ρψξνη απφζεζεο ηεικάησλ εκπινπηηζκνχ κεηαιιείνπ 

θνπξηψλ" ηεο Σερληθήο Μειέηεο ηνπ ππνέξγνπ "Μεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θνπξηψλ" ηνπ έξγνπ "Μεηαιιεπηηθέο – Μεηαιινπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο" ηεο εηαηξείαο Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.Μ.Β.Υ. ζην Γ. Αξηζηνηέιε, Π.Δ. 

Υαιθηδηθήο». 

2) Κάζε ζπλαθνχο, πξνγελέζηεξεο ή κεηαγελέζηεξεο ησλ αλσηέξσ, βιαπηηθήο 

ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ κνπ πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

 

Να εθδνζεί πξνζσξηλή δηαηαγή, δπλάκεη ηεο νπνίαο ζα αλαζηέιιεηαη ε 

εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο Πξάμεο, θαζψο θαη ζα δηαηάζζεηαη θάζε πξφζθνξν 

θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ αο αζθαιηζηηθφ κέηξν κέρξη ηελ έθδνζε 

απνθάζεσο ηεο Δπηηξνπήο αο επί ηεο παξνχζαο αηηήζεψο κνπ. 

 

Να θαηαδηθαζζνχλ νη αληίδηθνί κνπ ζηελ θαηαβνιή ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο θαη 

ηελ ακνηβή ηεο πιεξεμνχζηαο δηθεγφξνπ κνπ. 

 

Αληίθιεην θαη πιεξεμνχζην δηθεγφξν νξίδσ ηε Γηθεγφξν Αζελψλ Αιεμάλδξα 

Αξγπξνπνχινπ, Λ. Κεθηζίαο 238 – Υαιάλδξη, ηει. 210 6777277,  email: 

info@aplegal.gr 

      Αζήλα, 13 Οθησβξίνπ 2014 

      Ζ πιεξεμνπζία Γηθεγφξνο 


