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      ΔΝΧΠΗΟΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΑΣΟΛΧΝ  
      ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ  

 
 

  Δηζεγεηήο: θ. Αληψληνο Νηέκζηαο 

      Βνεζφο Δηζεγεηή: θα Γήκεηξα Μαπξνπφδε 
 
 

       ΤΠΟΜΝΖΜΑ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

                  
Σνπ Αξρηκαλδξίηε π. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΟΓΛΟΤ, θαηνίθνπ 

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

ηαπηφηεηαο ……………………... 

 

           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) 

 
    ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

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» (βι. 
ΥΔΣΗΚΟ Α). 
 

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

 
           -------------------------------- 
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Έρνπκε αζθήζεη ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ αο ηελ κε αξηζκ.θαηάζεζεο 

333/13-10-2014 Αίηεζε Αλαζηνιήο Δθηειέζεσο, ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξηζκ. 

θαηαζ. 3.348/13-10-2014 Αίηεζεο Αθχξσζεο ησλ άλσ πξνζβαιινκέλσλ 

πξάμεσλ. Γηθάζηκνο ηεο αίηεζεο αθχξσζεο έρεη νξηζζεί ε 4 Φεβξνπαξίνπ 2015. 

 

Δπεηδή αλαθεξφκεζα εμ’νινθιήξνπ ζην πεξηερφκελν ησλ άλσ 

δηθνγξάθσλ καο. 

 

Δπεηδή ε άλσ Αίηεζε Αλαζηνιήο Δθηειέζεσο θνηλνπνηήζεθε ζηνπο 

θαζψλ, ήηνη ζηνλ θαζ’νχ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κε αξηζκ. 3810Β΄/21.10.2014  έθζεζε 

επηδφζεσο ηνπ Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηνχ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θ. Ησάλλε-

Ησλάζαλ Κφππα (ΥΔΣΗΚΟ Β). Ζ σο άλσ Αίηεζε Αλαζηνιήο θνηλνπνηήζεθε 

επίζεο ζηελ εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.M.B.X.», φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ κε αξηζκ. 3808Β΄/21.10.2014 έθζεζε επηδφζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή 

ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ θ. Ησάλλε-Ησλάζαλ Κφππα (ΥΔΣΗΚΟ Γ), θαζψο θαη 

ζηνλ Γήκν Αξηζηνηέιε Υαιθηδηθήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κε αξηζκ. 

5593Γ΄/21.10.2014 έθζεζε επηδφζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Πνιπγχξνπ θ. Νηθνιάνπ Γεκεηξηάδε (ΥΔΣΗΚΟ Γ). 

Δπεηδή ε άλσ Αίηεζε Αθπξψζεσο θνηλνπνηήζεθε ζηνπο θαζψλ, ήηνη ζηνλ 

θαζ’νχ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηε κε αξηζκ. 3809Β΄/21.10.2014  έθζεζε επηδφζεσο ηνπ 

Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηνχ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θ. Ησάλλε-Ησλάζαλ Κφππα 

(ΥΔΣΗΚΟ Δ). Ζ σο άλσ Αίηεζε Αλαζηνιήο θνηλνπνηήζεθε επίζεο ζηελ εηαηξεία 

«Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.M.B.X.» φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ κε αξηζκ. 

3807Β΄/21.10.2014 έθζεζε επηδφζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή ζην 

Πξσηνδηθείν Αζελψλ θ. Ησάλλε-Ησλάζαλ Κφππα (ΥΔΣΗΚΟ Σ) θαη ζηνλ Γήκν 

Αξηζηνηέιε Υαιθηδηθήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κε αξηζκ. 5592Γ΄/21.10.2014 

έθζεζε επηδφζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πνιπγχξνπ θ. 

Νηθνιάνπ Γεκεηξηάδε (ΥΔΣΗΚΟ Ε). 

 
Δπεηδή πξνο απφδεημε ηνπ λνκίκνπ, βαζίκνπ θαη αιεζνχο ηεο θξηλφκελεο 

Αίηεζεο Αλαζηνιήο Δθηειέζεσο, πξνζάγνπκε θαη επηθαινχκεζα ηα θαησηέξσ 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία: 
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     Α΄   Σ Μ Ζ Μ Α 
 
                ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  
ΓΗΑ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΑ ΔΠΗΖΜΑΗΝΔΗ  

             ΟΣΗ   ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΔΓΚΡΗΘΔΗ  
     Χ Ο ΝΟΜΟ 3220/2004 ΑΡΘΡ. 3 ΟΡΗΕΔΗ,  
         ΣΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
            ΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ ΚΑΑΝΓΡΑ 
 

 

 

1) Ο Ν. 3220/2004 κε ην Άξζξ.3 (Αξ.Φχιινπ ΦΔΚ 15/28.1.2004), δηά ηνπ 

νπνίνπ άξζξ.3 νξίδνληαη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

εθπφλεζε θαη θαηάζεζε πιήξνπο θαη άξηηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ην αξγφηεξν κέρξη 28-1-2006 θαη 

ηελ εθ κέξνπο ηεο Γηνηθήζεσο εγθξίζεψο ηνπ ην αξγφηεξν κέρξη 28-1-2007 

(ΥΔΣΗΚΟ 1) 

 

2) Ζ απφ 27-3-2006 κε Α.Π.: Γ8-Α/Φ7.49.13/νηθ.6837/1477 απιή 

επηζηνιή πνπ εζηάιε εζσηεξηθά πξνο ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο» απφ ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γελ. Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη 

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

επηζεκαίλεηαη φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία κε Α.Π. 437/27-

1-2006 θαη έιαβε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Α.Π.416/27-1-2006, είλαη 

ειιηπέο, δελ ζπλνδεχεηαη απφ θακκία ηερληθή κειέηε, επηζεκαίλνπλ ελλέα 

νπζηαζηηθέο ειιείςεηο επηθπιαζζφκελνη θαη γηα άιιεο (ΥΔΣΗΚΟ 2).  

 

3)  Σν απφ 2-12-2010 κε Α.Π.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/22343/3949 έγγξαθν ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΚΑ ηεο Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο. πξνο α) Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο θαη β) 
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εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» κε ζέκα: «Παξαηεξήζεηο επί ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ΜΠΔ ηεο εηαηξείαο», ζηελ πξψηε ζειίδα ζηελ παξ.ii αλαθέξεη 

φηη έρεη ππ’φςηλ ηνπ: «Σν πεξηερόκελν ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ πνπ έρεη θαηαηεζεί 

ζηελ Τπεξεζία καο από 27-1-2006 θαη δεν έσει ακόμα εγκπιθεί, επεηδή 

πξνεγείηαη ε παξνύζα πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε». ηελ δε ζει. 7 ηνπ ηδίνπ 

εγγξάθνπ ζην θεθάιαην (Β). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ –ΠΡΟΣΑΔΗ, ζηελ παξ.2 

αλαθέξνπλ: «Η εηαηξεία «Διιεληθόο Υξπζόο», ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, 

ςποσπεούηαι να μαρ ςποβάλει για έγκπιζη, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 

3.2, 3.3 θαη 3.4 ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο ππ’αξηζκ. 22138/12.12.2003 ζύκβαζεο ηεο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Ισάλλαο Γαβξηέιε-Αλαγλσζηαιάθε, αναθεωπημένο 

Δπελδπηηθό ρέδην,  ζπλνδεπόκελν από 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» (ΥΔΣΗΚΟ 3). 

 

 

4) Ζ απφ 13 Ηνπιίνπ 2010 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΧΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ηνπ Τ.ΠΔ.ΚΑ., πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο ΝΟΝ PAPER, 

πνπ είλαη εζσηεξηθφ έγγξαθν θαη απεπζχλεηαη πξνο ηελ εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΥΡΤΟ»  θαη έρεη ζέκα: «"ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ"-ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 

ΣΦΕΔΙΟ ΔΚΜΔ- ΣΑΛΛΔΤΗ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ.(Πξνθαηαξθηηθέο πξνηάζεηο– 

παξαηεξήζεηο- θαηεπζύλζεηο Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο  επί ηος νέος 

επενδςηικού ζσεδίος…)».  Δληφο απηήο αλαθέξεηαη 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 «νέοσ Επενδσηικού Στεδίοσ» ζε ιεπηνκέξεηα,….. Δηδηθόηεξα 

εμεηάζζεθαλ δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα… εμεηαζζνύλ  
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νη πξνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζρεηηθά κε ην νέο επενδσηικό ζρέδην για ηο ζύνολο 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 Δπελδπηηθφ 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!!  

(ΥΔΣΗΚΟ  4) . 

Σν αλσηέξσ ελ ιφγσ ΝΟΝ ΡΑΡΔR θαη πιήζνο εγγξάθσλ κνπ ηα 

θνηλνπνίεζε ε Δηδηθή Γξακκαηέαο Δπηζεψξεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

θα Καξαβαζίιε, κε ην απφ 16-5-2012 κε Α.Π. 1028 έγγξαθφ ηεο πξνο εκέλα.     

 

5)  Ζ απφ 10-2-2012 κε Α.Π.  Γ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349 ΑΠΟΦΑΖ ηνπ 

Τ.ΠΔ.Κ.Α. -Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο., δηά ηεο νπνίαο εγθξίλεηαη ε Σερληθή Μειέηε ηνπ 

ππνέξγνπ « Μεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θνπξηψλ». ηε ζει. 3 αλαθέξεη φηη ε  

Απφθαζε εθδίδεηαη, έρνληαο ππ’ φςηλ κε ηελ παξ.ηη ηνπ Ν.3220/ 2004, θαη κε ηελ 

παξ.ηηη θαηαπαηά θαηάθσξα ηνλ λφκν, επηθαινχκελε ηδησηηθή, κε δεκνζηεπκέλε, 

εζσηεξηθή επηζηνιή αιιεινγξαθίαο πξνο ηελ εηαηξεία, ηελ κε αξηζ. Πξση. Γ8-

Α/Φ.7.49.13/18252/3358/2-8-2011, δηά ηεο νπνίαο ηελ θαινχλ λα ππνβάιεη γηα 

έγθξηζε ζηελ ππεξεζία ηνπο αλαζεσξεκέλν Δπελδπηηθφ ρέδην. ηελ δε ζει. 8, 

ζην θεθάιαην «Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ» , αλαθέξεη φηη ε εηαηξεία πξέπεη εληφο 

ρξφλνπ φρη κεγαιχηεξνπ ησλ ηξησλ (3) εηψλ, κέρξη δειαδή 10-2- 2015!!! λα 

ππνβάιεη ηηο Σερληθέο Μειέηεο 1) Απφζεζεο Καξαηδά Λάθθνπ θαη Λνηζάληθνπ, 

2) ηελ Σερληθή Μειέηε Μνλάδαο Δκπινπηηζκνχ θνπξηψλ θαη 3) Σερληθή Μειέηε 

Μεηαιινπξγηθήο κνλάδαο ραιθνχ-ρξπζνχ θαη ζεητθνχ νμένο Μαληέκ Λάθθνπ, θαη 

απνθαίλνληαη φηη:  «Η έγθξηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνζαξηεκάησλ θαη ηερληθώλ 

κειεηώλ όισλ ησλ ππνέξγσλ πνπ ζπληζηνύλ ην επελδπηηθό ζρέδην ησλ κεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο… ζα επέρεη ζέζε νξηζηηθήο έγθξηζεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 
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Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξ. 3 

παξ. 2 έως 5 της Σύμβασης Μεταβίβασης ποσ κσρώθηκε με τον Ν.3220/ 2004» !!! 

(ΥΔΣΗΚΟ 5). 

 

6)  Οη απφ 31-5-2012 κε Α.Π.: Γ8/Α/Φ.7.49.13/νηθ.11977/873 απφςεηο 

ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Τ.ΠΔ.ΚΑ. θαη Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο. πξνο ην ηΔ, ζρεηηθά κε ηελ 

αίηεζε Αθχξσζεο ππ’ αξηζ. 7947/ 2011,  48 θαηνίθσλ θαηά ηεο ΚΤΑ ππ’αξηζ. 

201745/ 26-7-2011 (έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ), φπνπ ζηε ζει.7 θαη ζηελ 

παξάγξ.ii γλσζηνπνηνχλ ζην ηΔ φηη έρνπλ ιάβεη ζηα ππ’φςηλ ηνπο:  «Σν 

πεξηερόκελν ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία καο 

από 27-1-2006 θαη δεν έσει ακόμη εγκπιθεί, επεηδή πξνεγείηαη ε παξνύζα 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε» (ΥΔΣΗΚΟ 6). 

 

6Α)  Σελ απφ 21-10-2014 Αίηεζή κνπ πξνο ηνλ Γήκν Αξηζηνηέιε πνπ 

έιαβε αξηζκφ πξση. εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 32057/21-10-2014 (ΥΔΣΗΚΟ 6Α), 

κε επηζπλαπηφκελν ην απφ 21-10-2014 κε Α.Π.32057 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ 

Αξηζηνηέιε (ΥΔΣΗΚΟ 6Β),  κε επηζπλαπηφκελε ην απφ 17 Οθησβξίνπ 2014 

κε Α.Π.: Α2235 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Hellas Gold” πνπ έιαβε αξηζ.πξση. 

εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ ζηνλ Γήκν 31750/17-10-2014 (ΥΔΣΗΚΟ 6Γ). Ζ 

εηαηξεία απαληψληαο ζην αίηεκα ησλ 311 πνιηηψλ (βι. ΥΔΣΗΚΟ 65) θαη ζηελ 

επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ κε Α.Π.30057/ 2-10-2014 (βι. ΥΔΣΗΚΟ 67) λα 

πξνζθνκίζεη δειαδή ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε εηαηξεία αλαθέξεη 

φηη δελ έρεη λα πξνζθνκίζεη θάπνηα απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο πνπ λα είλαη 

έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο, θαζηζηψληαο ζαθέο φηη δελ δηαζέηεη ηελ 

εθ ηνπ λφκνπ 3220/2004 άξζξ.3 απαηηνχκελε έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

θαη ζπλεπψο δελ λνκηκνπνηείηαη λα ην πινπνηεί. 

 

    -------------------------------- 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΚ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ Α΄ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

 

Γη’ φισλ ησλ αλσηέξσ επηζήκσλ εγγξάθσλ ηεο Γηνίθεζεο, απνδεηθλχεηαη 

φηη ην 2006 δελ έιαβε έγθξηζε ην επελδπηηθφ ζρέδην απφ ηελ Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο. ηνπ 

ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, αληηζέησο ζηελ εηαηξεία επεζεκάλζε δηά ηεο απφ 27-3-

2006 απιήο επηζηνιήο φηη ην θαηαηεζέλ επελδπηηθφ ζρέδην αληίθεηηαη ζηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δηφηη δελ είλαη πιήξεο θαη άξηην. Έθηνηε ε ελ ιφγσ 

ππεξεζία ηνλίδεη ζηα επίζεκα έγγξαθά ηεο φηη: «Έσο ζήκεξα ην επελδπηηθφ 

ζρέδην ηεο εηαηξείαο δελ έρεη αθφκα εγθξηζεί». Σαπηφρξνλα αδεηνδνηεί 

παξαλφκσο ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Δίλαη άμηνλ παξαηεξήζεσο ηα ςεχδε πνπ θάζε θνξά εθεπξίζθνληαη, γηα 

λα δηθαηνινγεζεί ε κε έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ην ζρεη. λν.3 

έγγξαθν, ην απφ 2-12-2010, εθεί αλαθέξεηαη: «δελ έρεη αθόκα εγθξηζεί επεηδή 

πξνεγείηαη ε παξνύζα πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηεο Μ.Π.Δ.». Μεηά απφ δχν 

έηε ε ίδηα ππεξεζία ζην απφ 10-2-2012 έγγξαθφ ηεο (βι. ΥΔΣΗΚΟ 5), αλαθέξεη 

(ελψ ε ΜΠΔ έρεη πιένλ εγθξηζεί), φηη έσο ην 2015!!! πξέπεη λα έρεη θαηαζέζεη ηηο 

ηερληθέο κειέηεο φισλ ησλ έξγσλ πνπ ππνιείπνλην θαη απηή ε έγθξηζε ησλ 

ηερληθψλ κειεηψλ ζα ζπληζηά ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σξεηο κήλεο 

κεηά, ε ίδηα ππεξεζία κε ην απφ 31-5-2012 έγγξαθφ ηεο πξνο ην ηΔ (βι. 

ΥΔΣΗΚΟ 6), αλαθέξεη: «δελ έρεη αθόκε εγθξηζεί επεηδή πξνεγείηαη ε παξνύζα 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε» (ελλνψληαο ηελ έγθξηζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ ηνπ έξγνπ). 

Σξία ζρεδφλ ρξφληα κεηά εθδίδεη ηελ πξνζβαιιφκελε απφ 17-9-2014 (βι. 

ΥΔΣΗΚΟ Α), φπνπ αλαθέξεη φηη κε κία απιή επηζηνιή, εζσηεξηθή απφ 2-8-

2011, δεηήζεθε απφ ηελ Διιεληθφο Υξπζφο λα θαηαζέζεη  -άγλσζηνλ πφηε- 

αλαζεσξεκέλν επελδπηηθφ ζρέδην, ζπλνδεπφκελν απφ ηερληθή κειέηε ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ ΚΜΛΔ. 

Σελ ίδηα ζηηγκή είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο απνδεηθλχεηαη ην απφ 13 

Ηνπιίνπ 2010 ΝΟΝ PAPER ησλ Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ (βι. 

ΥΔΣΗΚΟ 4), φηη ζηηο 13-5-2010 κεηέβεζαλ ζηελ εηαηξεία νη Δπηζεσξεηέο, 
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πξνθεηκέλνπ «να εξεηαζθούν οι πποθέζειρ ηηρ εηαιπείαρ ζσεηικά με ηο νέο 

επενδςηικό ζσέδιο για ηο ζύνολο ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ». 

Οπδέπνηε κέρξη ζήκεξα αλαθνηλψζεθε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία λα 

απνθαζίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, πνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε ζα ήηαλ κε λφκηκε, θαζψο ν λφκνο δελ παξέζρε εμνπζηνδφηεζε γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε φξσλ ηεο ζπκβάζεσο κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νχηε ερψξεζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ κε άιινλ λεφηεξν λφκν. Αληηζέησο, φπσο 

απνδεηθλχεηαη απφ ηα παξαηηζέκελα έγγξαθα ηνπ Β΄ Σκήκαηνο πξνο ην 

ειιεληθφ θνηλφ, φινη παξνπζίαδαλ ην επελδπηηθφ ζρέδην σο λφκηκα εγθεθξηκέλν 

απφ ην 2006!!! 

 

     ---------------------------- 
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      Β΄   Σ Μ Ζ Μ Α 
 
        ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΟΤΝ ΟΣΗ 
Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ, Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ«ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ», 
φινη νη θνξείο πνπ επειήθζεζαλ ηεο"επελδχζεσο" 
 
                       ΔΝΧ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΟΣΗ  
ΟΤΓΔΠΟΣΔ ΔΚΓΟΘΖΚΔ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ 
       ΔΓΚΡΗΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ, 
 
             ΤΝΔΗΓΖΣΑ ΣΟ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ  
                  Χ ΓΖΘΔΝ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 
 
 

 

7) Ζ ππ’αξηζ. 398/ 2012 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ 

ηΔ. Δληφο ηεο ζει.3 ζηελ παξ.5, απνθαίλεηαη:  «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 ηε Γ/λζε 

Μεηαιιεπηηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Οξπθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. ηε 

ζπλέρεηα, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο επέλδπζεο, πεξηιακβάλνπζα ηελ εθπόλεζε θαη ηελ έγθξηζε Πξνκειέηεο 

Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Π.Π.Δ.), θαζώο επίζεο θαη ηελ εθπόλεζε Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.), δηαδηθαζία ε νπνία θαηέιεμε ζηελ έθδνζε 

ηεο ππ’αξηζ. Πξση. νηθ.201745/20-7-2011 Κ.Τ.Α…………. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ 

νη πεξηβαιινληηθνί όξνη……» (ΥΔΣΗΚΟ  7). 
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8) Ζ ππ’αξηζ. 1492/2013 Απφθαζε ηνπ ηΔ, πνπ απέξξηςε ηελ 

πξνζθπγή ησλ θαηνίθσλ επί ηεο ΚΤΑ 201745/20-7-11. ηε ζει.3 απφ 41 ηεο ελ 

ιφγσ απνθάζεσο, ην ηΔ απνθαίλεηαη: «Πξνο εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο ηεο 

ππνρξέσζεο ε παξεκβαίλνπζα ππέβαιε νινθιεξσκέλν επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο 

ησλ Μεηαιιείσλ 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 Οιπκπηάδνο, Μαύξσλ Πεηξώλ 

θαη θνπξηώλ, κε ηελ ππνβνιή Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

(Π.Π.Δ.)….» (ΥΔΣΗΚΟ 8). 

 
 

9) Ζ απφ 3 Ματνπ 2012 Παξέκβαζε ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο 

Α.Δ.» ελψπηνλ ηνπ ηΔ επί ηεο πξνζθπγήο ησλ θαηνίθσλ θαη ππέξ ηεο 

νηθ.201745/26-7-2011 ΚΤΑ πνπ θαηαηέζεθε ζηηο 8-5-2012 (ΥΔΣΗΚΟ 9). 

ηε 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 ωρ ππώηο 

ζςμβαηικό βήμα πνπ ιακβάλεη ρώξα κε ηελ θαηάζεζε θαη έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνύ 

ζρεδίνπ». ηε δε ζει. 45 ηεο αλσηέξσ παξέκβαζεο, αλαθεξφκελε ζηελ 

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

θνηλήο πείξαο αληηκεησπίδνληαη νη εζθαικέλεο εθηηκήζεηο ηεο πκθσλίαο ηνπ 2004 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην επελδπηηθό ζρέδην ην νπνίν θαη απνηειεί 

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

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

έρνπλ νξηζζεί κε ην ήδη εγκεκριμένο επενδσηικό ζτέδιο… Σν επελδπηηθό ζρέδην 

απνηειεί κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ύκβαζεο, νπόηε ε παξαδνρή 

ηεο αίηεζεο γίλεηαη….θαηά πξνθαλή πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα, θαη ιόγσ αδπλακίαο 

θαηαλόεζεο ηεο ζύκβαζεο όπσο θπξώζεθε ην 2004» !!! 
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ηε 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…..» (ΥΔΣΗΚΟ  9). 

 

10) Σν απφ 10 Ηνπιίνπ 2012 ΤΠΟΜΝΖΜΑ ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο 

Υξπζφο» ελψπηνλ ηνπ ηΔ θαηά ηεο αηηήζεσο Αλαζηνιήο ησλ θαηνίθσλ θαη ππέξ 

ηνπ Τ.ΠΔ.ΚΑ.  ηε 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 η ζύμβαζη 

ολοκληπώνεηαι ωρ ππορ ηο πεπιεσόμενό ηος μεηά ηην έγκπιζη ηος 

επενδςηικού ζσεδίος. Σν επελδπηηθό ζρέδην κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ αο ζεκεησζεί από 

ηνύδε νπδέπνηε πξνζβιήζεθε κε αίηεζε αθπξώζεσο κέρξη ζήκεξα... (ζει.8). Σν 

ειιεληθό δεκόζην έτει εγκρίνει 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…» 

(ΥΔΣΗΚΟ  10). 

 

11)  Ζ απφ 17-5-2012 Παξέκβαζε ελψπηνλ ηνπ ηΔ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία «Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Ννκνχ 

Υαιθηδηθήο»  ππέξ ηεο ΚΤΑ 201745/26-7-2011 θαη θαηά ησλ θαηνίθσλ πνπ 

θαηέζεζαλ ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο ΚΤΑ. ηε ζει. 3 παξ.2, θαηαζέηεη: «ε 
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εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εγθξίζεθε εθηεηακκέλν επελδπηηθό ζρέδην ηεο αλαδόρνπ γηα 

ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ… κεηαιιείσλ». Και σσνετίζει στην παρ.3: «Με ηελ 

έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ μεθίλεζε ε καθξά δηαδηθαζία, ε νπνία θαηέιεμε 

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

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

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

(πνπ  θπξψζεθε κε ηνλ Ν.3220/2004)  εγκπίθηκε 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» (ΥΔΣΗΚΟ 11). 

 

12) Ζ απφ 14-5-2012 Παξέκβαζε ελψπηνλ ηνπ ηΔ ηνπ πλδέζκνπ 

Μεηαιιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  ππέξ ηεο ΚΤΑ 201745/26-7-2011 θαη θαηά ησλ 

θαηνίθσλ. ηε ζει. 9 θαηαζέηεη: «Η Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ. πξνρώξεζε, σο όθεηιε, 

ζηε ζύληαμε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ γηα ηα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο, ην νπνίν 

εγκπίθηκε από ην ειιεληθό δεκόζην. Ακολούθωρ, ε δηνίθεζε πξνρώξεζε ζηελ 

έθδνζε Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (Π.Π.Δ.) ηνπ πξνθείκελνπ 

έξγνπ….» (ΥΔΣΗΚΟ 12). 

 

13) Σν απφ 12 Απγνχζηνπ 2013 εκείσκα ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο 

Υξπζφο Α.Δ.» ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο θαηά ηε 

δηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ ηεο βνπιεπηνχ Ληάλαο Καλέιιε θαη ινηπψλ 

θαηνίθσλ  (ΥΔΣΗΚΟ 13).  

ηηο ζει. 16-17 θαηαζέηεη ηα φζα θη εκείο ηζρπξηδφκαζηε ζηελ αίηεζή καο:  

«…Η ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ επελδπηή θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ όπσο θπξώζεθε κε 

ηνλ λόκν 3220/2004 Μέηξα αλαπηπμηαθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο…… ξεηά 

πξνβιέπεη όηη ηελ επζύλε ζύλλνκεο αδεηνδόηεζεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πιήξνπο 

θαθέινπ θέξεη ε δηνίθεζε, θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε λόκηκεο αδεηνδόηεζήο 

ηεο…... 3.4. Σν επελδπηηθό ζρέδην, όπσο ζα εγθξηζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο, 

ζεσξείηαη παξάξηεκα ηεο παξνύζαο θαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαη ζα δεζκεύεη ηα 
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κέξε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο έγθξηζεο θαη ηεο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.2601/ 1998, όπσο ζα ηζρύεη. 3.5. Η αγνξάζηξηα ππνρξενύηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ην εγθξηζέλ επελδπηηθό ζρέδην…………. Άξζξν 4. πλέπεηεο από ηε κε ηήξεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ ησλ κεξώλ. Η κε εθπιήξσζε από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο 

ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε, ζπληζηά ιόγν 

θαηαγγειίαο απηήο» (ΥΔΣΗΚΟ  13). 

 

14)  Ζ ππ’ αξηζ. 376/2013 ΑΠΟΦΑΖ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Υαιθηδηθήο (Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ) επί ηεο αηηήζεσο ηεο βνπιεπηνχ 

ηνπ ΤΡΗΕΑ θαο Ηγγιέδε θαη ινηπψλ θαηνίθσλ (βι. ΥΔΣΗΚΟ  14). Δληφο απηήο 

ηεο απνθάζεσο ην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη φηη: «… από όια ηα έγγξαθα… 

πηζαλνινγήζεθαλ ηα αθόινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (ελλ. κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ θαη ηεο Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.) ζπλήθζε ζύκβαζε, θπξσζείζα κε ην 

άξζξν 52 ηνπ Ν.3220/2004, δη’απηήο κεηαβηβάζζεθε…. ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνύ ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ηειεπηαίαο λα 

εθπνλήζεη θαη λα ππνβάιεη ζρέδην εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ. πκκνξθνύκελε 

πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεώζεηο, ε θαζήο ε αίηεζε ππέβαιε ολοκληπωμένο 

επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ, ην νπνίν εγκπίθηκε ζηηο 27-3-2006 

από ηελ Γ/λζε Μεηαιιεπηηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Οξπθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο. ηε ζπλέρεηα μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο…».  ηηο ζει. 7-8 απνθαίλεηαη:  «…κεηαβηβάζηεθε δε 

ζηελ εηαηξία απηή, έλαληη ηηκήκαηνο 11.000.000,00 επξώ, ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνύ ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ηειεπηαίαο λα 

εθπνλήζεη θαη λα ππνβάιεη ζρέδην εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ. πκκνξθνύκελε 

πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεώζεηο, ε θαζ’εο ε αίηεζε ππέβαιε νινθιεξσκέλν 

επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο ησλ παξαπάλσ κεηαιιείσλ, ην νπνίν  εγθξίζεθε ζηηο 

27-03-2006 από ηε Γηεύζπλζε  Μεηαιιεπηηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Οξπθηώλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. ηε ζπλέρεηα μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδόηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, πεξηιακβάλνπζα ηελ εθπόλεζε θαη 
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ηελ έγθξηζε Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Π.Π.Δ.), θαζώο επίζεο θαη 

ηελ εθπόλεζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.), δηαδηθαζία ε νπνία 

θαηέιεμε ζηελ έθδνζε ηεο ππ’αξηζ.πξση.νηθ. 201745/ 20.07.2011 θνηλήο απόθαζεο 

ησλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο-Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο- Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ 

νη πεξηβαιινληηθνί όξνη γηα ην έξγν……» (ΥΔΣΗΚΟ 14). 

 

15)  Σν Κεθ.1 κε ηίηιν:  «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ» ηεο Μ.Π.Δ. ηεο εηαηξείαο, φπνπ ζηε ζει. 1.1-1 αλαθέξεη:  «Η 

εηαηξεία Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ. έρεη ππνβάιεη ζην Διιεληθό Γεκόζην έλα 

εθηεηακκέλν επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο γηα ηα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο ζηελ 

Αλαηνιηθή Υαιθηδηθή εληόο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, γηα ην νπνίν 

έρεη ιάβεη ζεηηθή γλώκε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ (ΤΠΑΝ/Γελ.Γλζε Φπζηθνύ 

Πινύηνπ/Γλζε κεηαιιεπηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ νξπθηώλ/Σκήκα Β΄, α.π.Γ8-

Α/Φ7.49.13/νηθ.6837/1477/27-3-2006)» (ΥΔΣΗΚΟ 15).                                                                                                                                                                                                 

 

16)  Σν απφ 17-12-2012 κε Α.Π.: Γ8/Α/Φ.9.36/νηθ.25045/4580 έγγξαθν 

ηνπ πθππνπξγνχ ΠΔ.ΚΑ. θ. Αζεκάθε Παπαγεσξγίνπ, πνπ απαληά ζηελ 

επεξψηεζε κε Α.Π. 4238/384/22-11-2012 ηεο βνπιεπηνχ Καηεξίλαο Ηγγιέδε, 

φπνπ ςεπδφκελνο ππνβάιιεη σο δήζελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ηελ 

απιή επηζηνιή ηεο απφ 27-3-2006 ηεο Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο (ΥΔΣΗΚΟ 16).                                                                                                                                                                                                 

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

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΚ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ Β΄ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

 

Δμ φισλ ησλ αλσηέξσ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, πξνθχπηεη φηη φιεο νη 

αδεηνδνηήζεηο γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, δνκήζεθαλ 
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πάλσ ζηελ αλαιεζή θαη κε πθηζηάκελε πξνυπφζεζε ηεο δήζελ εγθξίζεσο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ ην 2006 σο νξίδεη ν Νφκνο 3220/2004, άξζξ.3. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη εξσηψκελνο ν ππνπξγφο ΠΔΚΑ ζηελ ίδηα ηε Βνπιή, ην «λαφ 

ηεο Γεκνθξαηίαο» (βι. ΥΔΣΗΚΟ 16), κε ην απφ 17-12-2012 επίζεκν έγγξαθφ 

ηνπ βεβαηψλεη φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο εγθξίζεθε ην 

2006. Καη ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «…. 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» !!! Καη απηφ φηαλ ην ίδην ην 

ΤΠΔΚΑ κε ην απφ 31-5-2012 έγγξαθφ ηνπ (βι. ΥΔΣΗΚΟ 6 ηεο παξνχζεο) πξνο 

ην ηΔ, ζηε ζει.7 επί ιέμεη γλσζηνπνηεί: «Σν πεξηερόκελν ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία καο από 27-1-2006 και δεν έτει ακόμα 

εγκριθεί…». Σν ίδην θπζηθά πξνθχπηεη θαη απφ φια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ 

Α΄ Σκήκαηνο ηεο παξνχζεο λν. 2 έσο 6. Ζ ππ’αξηζ. 398/2012 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ (βι. ΥΔΣΗΚΟ 7 ζηελ παξνχζα), απνθαίλεηαη:  

«Δπεηδή, θαηά ηα πξνθύπηνληα από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (απνδεηθλύεηαη όηη) 

πκκνξθνύκελε πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεώζεηο ε εηαηξεία ςπέβαλε 

ολοκληπωμένο επενδςηικό ζσέδιο ανάπηςξηρ ηων μεηαλλείων Καζζάνδπαρ, ηο 

οποίο εγκπίθηκε ζηιρ 27-3-2006 από ηη Γ/ζη ΜΒΟ ηος Υποςπγείος 

Ανάπηςξηρ. ηε ζπλέρεηα (λνκίκσο δειαδή) μεθίλεζε ε δηαδηθαζία 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο…». Σα ίδηα 

αλαθέξεη θαη ε ππ’αξηζ. 1492/2013 απφθαζε ηνπ ηΔ (βι. ΥΔΣΗΚΟ 8 ζηελ 

παξνχζα). Σα ίδηα αλαθέξεη θαη ε ππ’αξηζ. 376/2013 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Πνιπγχξνπ ζηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

 

Σα αλσηέξσ Γηθαζηήξηα απνθαίλνληαη α) φηη ην 2006 ε εηαηξεία θαηέζεζε 

πιήξεο θαη άξηην, νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην, θαη β) φηη ην 2006 έιαβε ηελ 

θαηά λφκν έγθξηζε ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην. Οη παξαδνρέο απηέο σζηφζν 

εξείδνληαη επί εζθαικέλεο θαη κε ππαξθηήο πξνυπνζέζεσο, αθνχ απφ ηα ίδηα ηα 

έγγξαθα ηεο Γηνίθεζεο (π.ρ. βι. ΥΔΣΗΚΟ 5 ζηελ παξνχζα), ηελ απφ 10-2-2012 

ΑΠΟΦΑΖ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ηεο Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο., δηά ηεο νπνίαο επηζεκαίλεη ζηελ 
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εηαηξεία φηη δελ έρεη θαηαζέζεη αθφκα σο φθεηιε 1) ηηο Σερληθέο Μειέηεο 

απφζεζεο απνβιήησλ ζην θξάγκα Καξαηδά Λάθθνπ θαη Λνηζάληθνπ, 2) ηελ 

Σερληθή Μειέηε ηεο κνλάδαο εκπινπηηζκνχ ηνπ κεηαιιείνπ θνπξηψλ, 3) ηελ 

Σερληθή Μειέηε κεηαιινπξγηθήο κνλάδαο ραιθνχ-ρξπζνχ θαη ζεητθνχ νμέσο 

Μαληέκ Λάθθνπ !!! Τπνκλήνπκε φηη ν Ν.3220/2004 δηά ηνπ άξζξνπ 3.2 (βι. 

ΥΔΣΗΚΟ 1), απαηηεί φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην πξέπεη λα είλαη «ζπλνδεπόκελν από 

όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ έθδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ». 

 

ην απφ 27-3-2006 έγγξαθφ ηεο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ε 

Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο. (βλ. ΣΧΕΤΙΚΟ 2 ζηεν παπούζα, ηο οποίο ηο ΣηΕ παποςζιάδει ωρ 

έγκπιζε ηος επενδςηικού ζσεδίος), αλαθέξεη: «Δπηθπιαζζόκεζα γηα ηελ δηαηύπσζε 

πεξαηηέξσ απόςεσλ ηεο ππεξεζίαο καο, ηόζν επί ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηεο 

εηαηξείαο ζαο, όζν θαη επί ησλ ζπλαθώλ ηερληθώλ κειεηώλ, ηηο νπνίεο κέρξη ηε 

ζύληαμε ηνπ παξόληνο δελ καο έρεηε ππνβάιεη». Κακκία απνιχησο κειέηε ινηπφλ, 

δελ είραλ ππνβάιεη. 

 

Σα ίδηα απνθαίλεηαη ζηα έγγξαθά ηεο θαη ε εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο» 

ζην απφ 10 Ηνπιίνπ 2012 Τπφκλεκά ηεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ (βι. ΥΔΣΗΚΟ 10 ζηελ 

παξνχζα). ηε 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 η ζύμβαζη 

ολοκληπώνεηαι ωρ ππορ ηο πεπιεσόμενό ηος μεηά ηην έγκπιζη ηος 

επενδςηικού ζσεδίος. Σν επελδπηηθό ζρέδην κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ αο ζεκεησζεί από 

ηνύδε νπδέπνηε πξνζβιήζεθε κε αίηεζε αθπξώζεσο κέρξη ζήκεξα... (ζει.8). Σν 

ειιεληθό δεκόζην έτει εγκρίνει 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…». 
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Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ αβίαζηα απφ ηα θαηαηηζέκελα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα ηνπ Σκήκαηνο Β΄ ηεο παξνχζαο απφ 7-16, φηη ε αδεηνδφηεζε 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δνκήζεθε επί ηνπ θαηαθαλψο 

αλαιεζνχο ηζρπξηζκνχ ηεο δήζελ χπαξμεο έγθξηζεο κε δηνηθεηηθή πξάμε 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ην 2006, φπσο ζαθέζηαηα νξίδεη ν Νφκνο 

3220/2004. 

 

Δίλαη απνιχησο ζαθέο φηη νχηε δηνηθεηηθή πξάμε έγθξηζεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ππήξμε, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο 

ησλ θαηνίθσλ, νχηε ε  νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή πξάμε ή ηξνπνινγία 

ππήξμε, δηά ηεο νπνίαο λα ηξνπνπνηήζεθαλ νη φξνη ηνπ Νφκνπ 

3220/2004. Τπήξμε φκσο ζαθέζηαηα θαηάθσξε παξαβίαζε ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη εμαπάηεζε εκψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πνπ 

πινπνηείηαη ε επέλδπζε. 

 

      --------------------------- 
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      Γ΄   Σ Μ Ζ Μ Α 
 
        ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΟΤΝ ΟΣΗ:  
  ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ ΚΑΑΝΓΡΑ 
 
  ΓΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ Ο ΝΟΜΟ 3220/2004, ΑΡΘΡΟ 3, 
   ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΠΛΖΡΟΤ ΚΑΗ 
             ΑΡΣΗΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
          ΜΔΥΡΗ ΣΗ 28-1-2006 ΣΟ ΑΡΓΟΣΔΡΟ,  
  
  ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΣΡΗΑ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΜΔΣΑΛΛΔΗΑ 
α) ΚΟΤΡΗΧΝ, β) ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ, γ) ΜΑΤΡΧΝ ΠΔΣΡΧΝ, 

      ΑΛΛΑ ΟΗ ΑΝΧ ΣΧΝ 30 ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΧΝ 
ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΧΝ ΠΟΤ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔ ΣΟ ΚΡΑΣΟ 

 

 

17)  Ζ απφ 12-12-2003 χκβαζε πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν.3220/2004, 

άξζξν 52, φπνπ εληφο απηήο ζηε ζει.150 ηνπ ΦΔΚ, αλαθέξεη φηη κεηαβηβάδεη ην 

ειιεληθφ δεκφζην πξνο ηελ Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ. «όια ηα δηθαηώκαηα 

κεηαιιεηνθηεζίαο ησλ άλσ πεξηγξαθνκέλσλ κεηαιιείσλ…. (ζει.151). Σα αθίλεηα 

πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Αγνξάζηξηα κε ηελ παξνύζα ζπληζηνύλ ηελ κεηαιιεπηηθή 

πεξηνρή εληόο ηεο νπνίαο αλαπηύζζνληαη δξαζηεξηόηεηεο εμόξπμεο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εκπινπηηζκνύ θαη κεηαιινπξγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

κεηαιιεπκάησλ πξνο εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ησλ κεηαιιηθώλ 

αμηώλ» . Απφ ηε ζει.151 κε ηίηιν:  «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ -  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

ΜΔΣΑΛΛΔΗΩΝ ΚΑΑΝΓΡΑ», ην ειιεληθφ δεκφζην δηεπθξηλίδεη φηη ην ζχλνιν 

ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ κεηαιιεηνθηεζηψλ απνηεινχλ ηα «ΜΔΣΑΛΛΔΗΑ 

ΚΑΑΝΓΡΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ», απφ δε ηε ζει.152 έσο ηε ζει.347 πεξηγξάθεη 

αλαιπηηθά (70) εβδνκήληα κεηαιιεπηηθέο παξαρσξήζεηο. ηε ζει. 347 ζηελ 
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παξ.1.3, είλαη ελδεηθηηθφ φηη αλαθέξεη:  «Η παξαπάλσ πεξηγξαθή θαη απαξίζκεζε 

ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ κε ην παξόλ ζηνηρείσλ είλαη εληειώο ελδεηθηηθή θαη όρη 

πεξηνξηζηηθή… πεξηιακβαλνκέλσλ …. ησλ δηθαησκάησλ κεηαιιεηνθηεζίαο, είηε 

αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξόλ είηε όρη, είηε πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ή γίλεηαη απιώο 

κλεία, είηε δελ αλαθέξεηαη θαζόινπ ζηελ παξνύζα σο ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθό 

ζηνηρείν…» (ΥΔΣΗΚΟ 17).                                                                                                                                                          

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

 

Σν ειιεληθφ δεκφζην έρεη παξαρσξήζεη ηα «ΜΔΣΑΛΛΔΗΑ ΚΑΑΝΓΡΑ 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ» κε έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Βαζηιηθψλ 

Γηαηαγκάησλ, πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζε ΦΔΚ. Όπσο έρνπκε αλαιπηηθά θαηαζέζεη, 

ε θάζε παξαρψξεζε είλαη θαη έλα κεηαιιείν ραξαθηεξηζκέλν· ην ζχλνιν φισλ 

ησλ κεηαιιείσλ απνηεινχλ ηα «ΜΔΣΑΛΛΔΗΑ ΚΑΑΝΓΡΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ». 

 

18)  Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 257/27 επηεκβξίνπ 1976 –Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ππ’ αξηζ.702 πεξί νξηζηηθήο παξαρσξήζεσο κεηαιιείνπ εηο ηελ πεξηθέξεηαλ ησλ 

θνηλνηήησλ Νενρσξίνπ, Μ.Παλαγίαο θαη Βαξβάξαο ηνπ Ν. Υαιθηδηθήο 

(ΥΔΣΗΚΟ 18). 

 

19)  Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 81/ 8 Ματνπ 1965 –Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ππ’ 

αξηζ.334 πεξί νξηζηηθήο παξαρσξήζεσο κεηαιιείνπ ζηελ πεξηθέξεηα Αξλαίαο, 

Παιαηνρσξίνπ θαη Πξαβίηαο θαη ππ’αξηζ. 335 Β.Γηαηάγκαηνο πεξί νξηζηηθήο 

παξαρσξήζεσο κεηαιιείνπ ζηδεξνππξίηνπ κεηά κηθηψλ ζεηνχρσλ ζηελ πεξηνρή 

Μ. Παλαγίαο (ΥΔΣΗΚΟ 19). 

 

20) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 229/ 5 Ηνπιίνπ 1930 –Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

παξαρψξεζεο κεηαιιείνπ καγγαλίνπ ζηελ πεξηνρή Ρεβεληθίσλ Μ. Παλαγίαο 

Υαιθηδηθήο (ΥΔΣΗΚΟ  20). 
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21) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 240/ 14 Ηνπιίνπ 1930 –Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

παξαρψξεζεο κεηαιιείνπ κνιχβδνπ ζηελ θνηλφηεηα Νενρσξίνπ (ΥΔΣΗΚΟ 

21). 

 

22) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 462/ 20 Οθησβξίνπ 1936 –Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 

πεξί παξαρψξεζεο κεηαιιείνπ ζηηο θνπξηέο ζηε Μεγάιε Παλαγία (ΥΔΣΗΚΟ   

22). 

 

23) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 484/ 1 Γεθεκβξίνπ 1937 –πεξί νξηζηηθήο 

παξαρψξεζεο δχν κεηαιιείσλ ζηδήξνπ, ζηδεξνππξίηνπ θ.ι.π. ζηε ηξαηνλίθε 

(ΥΔΣΗΚΟ 23). 

 

24) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 18/ 27 Ηαλνπαξίνπ 1943, ηεχρνο πξψην –πεξί 

νξηζηηθήο παξαρψξεζεο κεηαιιείνπ καγγαλίνπ θαη ινηπψλ κεηαιιεπκάησλ ζηελ 

πεξηθέξεηα Αξλαίαο- ηξαηνλίθεο (ΥΔΣΗΚΟ 24). 

 

25) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 241/ 24 Οθησβξίνπ 1950, πεξί νξηζηηθήο 

παξαρψξεζεο επηά κεηαιιείσλ ζηδεξνππξίηνπ θαη ινηπψλ κεηαιιεπηηθψλ 

νξπθηψλ ζηηο πεξηνρέο ηαλνχ, Βαξβάξαο (ΥΔΣΗΚΟ 25). 

 

26) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 131/ 21 Απγνχζηνπ 1962- Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 

πεξί νξηζηηθήο παξαρψξεζεο δχν κεηαιιείσλ ζηδήξνπ ραιθνχ ζηελ πεξηθέξεηα 

Μ. Παλαγίαο θαη Νενρσξίνπ (ΥΔΣΗΚΟ 26). 

 

27) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 81/ 8 Ματνπ 1965- πεξί νξηζηηθήο παξαρψξεζεο 

δχν κεηαιιείσλ ζηδεξνππξίηνπ κεηά κηθηψλ ζεηνχρσλ θαη ινηπψλ 

κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ησλ ρσξηψλ Αξλαίαο, Παιαηνρσξίνπ 

θαη Πξαβίηαο θαη Μ. Παλαγίαο (ΥΔΣΗΚΟ  27). 
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28) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 30/ 12 Φεβξνπαξίνπ 1968- πεξί νξηζηηθήο 

παξαρψξεζεο κεηαιιείνπ ραιθνχ, ζηδήξνπ θαη ινηπψλ κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ 

ζηελ πεξηθέξεηα Παιαηνρσξίνπ θαη Μ. Παλαγίαο (ΥΔΣΗΚΟ 28). 

 

29) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 32/ 27 Φεβξνπαξίνπ 1969- πεξί νξηζηηθήο 

παξαρψξεζεο δχν κεηαιιείσλ ζηδεξνππξίηνπ θαη ινηπψλ κεηαιιεπηηθψλ 

νξπθηψλ ζην ρσξηφ Βαξβάξα (ΥΔΣΗΚΟ  29). 

 

30) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 215/ 25 Οθησβξίνπ 1969- Βαζηιηθφ Γηάηαγκα πεξί 

νξηζηηθήο παξαρψξεζεο κεηαιιείνπ ραιθνχ θαη ινηπψλ κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ 

ζηελ πεξηθέξεηα Μ.Παλαγίαο-Γνκαηίνπ (ΥΔΣΗΚΟ 30). 

 

31) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 7/ 16 Ηαλνπαξίνπ 1973- Βαζηιηθφ Γηάηαγκα πεξί 

νξηζηηθήο παξαρψξεζεο κεηαιιείνπ καγγαλίνπ ζηελ θνηλφηεηα Νενρσξίνπ 

Βαξβάξαο (ΥΔΣΗΚΟ  31). 

 

32) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 66/ 21 Μαξηίνπ 1973- Βαζηιηθφ Γηάηαγκα πεξί 

νξηζηηθήο παξαρψξεζεο κεηαιιείνπ καγγαλίνπ θαη ινηπψλ κεηαιιεπηηθψλ 

νξπθηψλ ζηελ πεξηνρή Νενρσξίνπ, Παιαηνρσξίνπ Βαξβάξαο (ΥΔΣΗΚΟ  32). 

 

33) Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 257/ 27 επηεκβξίνπ 1976- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

πεξί νξηζηηθήο παξαρψξεζεο κεηαιιείνπ καγγαλίνπ θαη ινηπψλ κεηαιιεπηηθψλ 

νξπθηψλ ζηελ πεξηνρή Νενρσξίνπ, Μ. Παλαγίαο Βαξβάξαο (ΥΔΣΗΚΟ 33). 

 

34) Σνλ Πίλαθα θαηαγξαθήο ησλ νξηζηηθψλ παξαρσξήζεσλ ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, κε αλαγξαθφκελα ΦΔΚ θαη Φηξκάληα, κε 

επηζπλαπηφκελν ηνλ ράξηε κε ην ζθαξίθεκα ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο 

ζηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ (ΥΔΣΗΚΟ 34-Α θαη 34-Β ). 

    --------------------------------- 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΚ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ   Γ΄  ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

 

Δθ ησλ απνδεηθηηθψλ θαηαηηζεκέλσλ εγγξάθσλ ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο ηεο 

παξνχζεο απφ λν. 17 έσο 34-Β, απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο Υαιθηδηθήο είλαη ην πιήζνο ησλ Μεηαιιείσλ πνπ 

κεηαβηβάζζεθαλ 12-12-2003 κε ηε χκβαζε κεηαβίβαζεο πνπ θπξψζεθε κε ηνλ 

Ν.3220/2004 θαη πνπ κε πιήζνο ΦΔΚ έρνπλ δεκνζηεπζεί νη νξηζηηθέο 

παξαρσξήζεηο ησλ Μεηαιιείσλ απηψλ, ηα νπνία κεηαιιεία είλαη άλσ ησλ 

ηξηάληα.  

 

Δλψ ν Ν.3220/2004, άξζξ. 3.2 ππνρξέσζε ηελ αγνξάζηξηα «λα εθπνλήζεη 

πιήξεο θαη άξηην Δπελδπηηθό ζρέδην… γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο…». Όπσο ζα απνδεηρζεί εθ ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ 

Σκήκαηνο Γ΄, παξνπζίαζαλ σο δήζελ Μεηαιιεία Καζζάλδξαο κφλν ηξία επί 

κέξνπο κεηαιιεία (απηφ ησλ θνπξηψλ, ηεο Οιπκπηάδνο θαη ησλ Μαχξσλ 

Πεηξψλ). 
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      Γ΄   Σ Μ Ζ Μ Α 
 
      ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΦΔΤΓΧ  
 
       ΟΣΗ ΔΝΣΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 
     ΣΑ ΣΡΗΑ ΜΟΝΟΝ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΜΔΣΑΛΛΔΗΑ 
   ΚΟΤΡΗΧΝ, ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ, ΜΑΤΡΧΝ ΠΔΣΡΧΝ, 
 
   ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ  
                               ΚΑΑΝΓΡΑ 
 

 

35) Απφ ηελ Μ.Π.Δ. ηεο εηαηξείαο, ζην «ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ», αλαθέξνπλ: «Σν πξνηεηλόκελν έξγν 

αθορά ζηο ζύνολο ηων Μεηαλλείων Καζζάνδρας, ηα οποία εκηείνονηαι ενηός 

ζσνολικής μεηαλλεσηικής παρατώρηζης 264.000 ζηρεμμάηων… Η εηαηξεία 

Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ. έρεη ππνβάιεη ζην ειιεληθό δεκόζην έλα εθηεηακκέλν 

επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο για ηα Μεηαλλεία Καζζάνδρας ζηελ αλαηνιηθή 

Υαιθηδηθή….» (ΥΔΣΗΚΟ  35). 

 

36) Απφ ηελ Μ.Π.Δ. ηεο εηαηξείαο,  ζην θεθάιαην κε ηίηιν: «ΜΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ», θαηέζεζαλ: «Η εηαηξεία Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ. έρεη 

ππνβάιεη ζην Διιεληθό Γεκόζην έλα εθηεηακκέλν επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο γηα 

ηα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο ζηελ Αλαηνιηθή Υαιθηδηθή εληόο ηεο πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, γηα ην νπνίν έρεη ιάβεη ζεηηθή γλώκε γηα ηελ πινπνίεζή 

ηνπ (ΤΠΑΝ/Γελ.Γλζε Φπζηθνύ Πινύηνπ/Γλζε κεηαιιεπηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ 

νξπθηώλ/Σκήκα Β΄, α.π.Γ8-Α/Φ7.49.13/νηθ.6837/1477/27-3-2006). Σν Έξγν πνπ 

πξνηείλεηαη  ζην ζρέδην απηό, αθνξά ζην ζύλνιν ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ηα 
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νπνία εθηείλνληαη εληόο ζπλνιηθήο κεηαιιεπηηθήο παξαρώξεζεο 264.000 

ζηξεκκάησλ, θάηνρνο ηεο νπνίαο είλαη ν θνξέαο ηνπ Έξγνπ (Διιεληθόο Υξπζόο 

ΑΔ), κε βάζε ζρεηηθή ζύκβαζε πνπ έρεη ππνγξαθεί κε ην Διιεληθό Γεκόζην (αξ. 

ζύκβαζεο: 22138 12-12-2003) θαη θπξώζεθε κε ηνλ Νόκν 3220/18.01.2004 (ΦΔΚ 

15Α/2004) (ΥΔΣΗΚΟ 36). 

 

37) Ζ ΚΤΑ 201745/ 26 Ηνπιίνπ 2011, κε ζέκα ηελ έγθξηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζηε ζει.18 απφ 100, κε ηίηιν:  «α1. Γεληθή πεξηγξαθή 

ηνπ έξγνπ», αλαθέξεη: «Η εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ Α.ΔΜ.Β.Υ. (θύξηνο 

ηνπ Έξγνπ), έρεη ππνβάιεη ζην Διιεληθό Γεκόζην εθηεηακκέλν ζρέδην επέλδπζεο 

(εηο ην εμήο: επέλδπζε) γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ζηελ 

Αλαηνιηθή Υαιθηδηθή εληόο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν έξγν πνπ 

πξνηείλεηαη ζην ζρέδην απηό, αθνξά ζην ζύλνιν ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ηα 

νπνία εθηείλνληαη εληόο ζπλνιηθήο κεηαιιεπηηθήο παξαρώξεζεο 264.000 

ζηξεκκάησλ. Σν ζπγθξόηεκα ησλ πξνο αδεηνδόηεζε κεηαιιεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

βξίζθεηαη ζηελ Αλαηνιηθή αθηή ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Υαιθηδηθήο πεξίπνπ 110km 

αλαηνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα όξηα ησλ πεξηνρώλ επέκβαζεο ησλ 

πξνηεηλόκελσλ έξγσλ παξνπζηάδνληαη ζην ράξηε 17-1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο 

ζρεηηθήο 91 ΜΠΔ. Πξόθεηηαη γηα κία εληαία θαη αδηαίξεηε επέλδπζε, κε επεκβάζεηο 

αλάπηπμεο πθηζηάκελσλ θαη λέσλ κεηαιιεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ…» (ΥΔΣΗΚΟ   

37). 

      

38) Ζ απφ 8-5-2012 Παξέκβαζε ηεο εηαηξείαο ηεο πξνο ην ηΔ (Δ΄ 

Σκήκα), (ΥΔΣΗΚΟ 38), φπνπ ε εηαηξεία ζηε ζει.3 θαηαζέηεη: «Σα Μεηαιιεία 

Καζζάλδξαο βξίζθνληαη ζηελ ΒΑ Υαιθηδηθή, ζε κία επξύηεξε πεξηνρή ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 200 km² κεηαμύ Οιπκπηάδαο, Σηανού, Μ.Παλαγίαο θαη Ιεξηζζνύ. Σα 

Μεηαιιεία Καζζάλδξαο πεξηιακβάλνπλ ηα θνηηάζκαηα ζεηνύρσλ βαζηθώλ θαη 

πνιύηηκσλ κεηάιισλ… θνηηάζκαηα καγγαλίνπ-ρξπζνύ ηεο Πιάβιηζαρ θαη 

Βαπβάπαρ θαη….».  
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ηε δε ζει. 49 ηεο αλσηέξσ Παξέκβαζεο, θαηαζέηεη: «Η εηαηξεία 

Διιεληθόο Υξπζόο, έρεη ππνβάιεη ζην ειιεληθό δεκόζην εθηεηακκέλν ζρέδην 

επέλδπζεο για ηην πλήπη ανάπηςξη ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ζηελ 

Αλαηνιηθή Υαιθηδηθή. Σν έξγν πνπ πξνηείλεηαη ζην ζρέδην απηό αθοπά ζηο 

ζύνολο ηων Μεηαλλείων Καζζάνδπαρ, ηα νπνία εθηείλνληαη εληόο ηεο ζπλνιηθήο 

κεηαιιεπηηθήο παξαρώξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ». 

ηε δε ζει. 58 ηεο αλσηέξσ Παξέκβαζεο, θαηαζέηεη: «Σν επίδηθν 

επελδπηηθό ζρέδην απνζθνπεί ζηελ δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηος ζςνόλος ηος 

Μεηαλλεςηικού δςναμικού ηηρ ΒΑ Φαλκιδικήρ ενηαγμένο ζε μια γενική και 

όσι αποζπαζμαηική ή καηά πεπίπηωζη λογική. Ο όινο ζρεδηαζκόο 

απνζθνπνύζε ζηελ ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε, όσι μόνο ηος ζήμεπα αλλά και ηος 

αύπιο. 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 ηος ζςνόλος ηος 

Μεηαλλεςηικού δςναμικού ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο… Η ΜΠΔ  αθνξά ηελ επελδπηηθή 

πξόηαζε ηεο εηαηξίαο Δι. Υξπζόο Α.Δ. γηα ηελ ΣΥΝΟΛΙΚΗ αλάπηπμε ηνπ 

κεηαιιεπηηθνύ δπλακηθνύ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο» 

(ΥΔΣΗΚΟ  38). 

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

 

39) Ζ απφ 14-5-2012 Παξέκβαζε ηνπ πλδέζκνπ Μεηαιιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ ελψπηνλ ηνπ ηΔ (Δ΄ Σκήκα)  (βι. ΥΔΣΗΚΟ 39), φπνπ ζηε 

ζει. 44, θαηαζέηεη: «Σν άξζξν 3 ηεο σο άλσ ζχκβαζεο πξνβιέπεη φηη «ε 

Αγνξάζηξηα (εηαηξεία) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη πλήπερ και 

άπηιο  επενδςηικό ζσέδιο (…) για ηην ανάπηςξη  ηων Μεηαλλείων 

Καζζάνδπαρ καθώρ και ηην καηαζκεςή-λειηοςπγία Δπγοζηαζίος 

Μεηαλλοςπγίαρ Φπςζού,  ζπλνδεπόκελν από όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ 

θείκελε λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ 
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αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ», ελώ ην ειιεληθό Γεκόζην αλέιαβε  «ηελ ππνρξέσζε λα 

εμεηάζεη ην ππνβιεζέλ θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν 

επελδπηηθό ζρέδην». Όπσο πξνθύπηεη από ηε δηάηαμε απηή, ν θπξσηηθόο λόκνο 

3224/2004 ζέιεζε λα ππνρξεώζεη ηελ «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ Α.Δ.»  ζηην 

ανάπηςξη ηος ζςνόλος ηων Μεηαλλείων Καζζάνδπαρ, ηα οποία καηά ηην 

έννοια ηηρ Σύμβαζηρ Μεηαβίβαζηρ ζςνιζηούν μια ενόηηηα, και όσι απλώρ 

μέποςρ αςηών». 

Σνλίδνπλ ινηπφλ θαη απηνί φηη ν λφκνο ππνρξεψλεη ηελ εηαηξεία «ζηεν 

ανάπηςξε ηνπ ζπλφινπ ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο…» θαη φρη κφλν ηξησλ 

επηκέξνπο κεηαιιείσλ.  

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

 

40) Ζ απφ 9-11-2012 ΠΡΟΘΖΚΖ-ΑΝΣΗΚΡΟΤΖ ηεο εηαηξείαο 

«Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» θαηά ηνπ λπλ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε 

θ. Ησάλλε Μίρνπ ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζ/ληθεο (βι. 

ΥΔΣΗΚΟ 40). Αθφκα θαη ζε δηθαζηήξηα φπνπ εμεηάδνλην ζέκαηα ζπθνθαληηθήο 

δπζθήκηζεο, ε εηαηξεία αλαθέξεη θαη θαηαζέηεη ζηε ζει. 5 φηη:  «Τα Μεηαλλεία 

Καζζάνδπαρ βξίζθνληαη ζηελ ΒΑ Υαιθηδηθή, ζε κηα επξύηεξε πεξηνρή ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 200km2…. Σα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο πεξηιακβάλνπλ ηα θνηηάζκαηα… 

καγγαλίνπ-ρξπζνύ ηεο Πηάβηηζαο θαη Βαξβάξαο….». ηε ζει.26 θαηαζέηεη φηη κε 

ηε χκβαζε πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ κεηαβηβαδφκελσλ κεηαιιείσλ.  

ηε δε ζει.36, κεηαμχ άιισλ θαηαζέηεη:  «Η αδεηνδόηεζε αθνξά ζην 

ζύλνιν ησλ έξγσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ΜΠΔ. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ξεηή 

αλαθνξά ησλ ΔΠΟ, αθνξά ζην ζύλνιν ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ηα νπνία 

εθηείλνληαη εληόο ζπλνιηθήο κεηαιιεπηηθήο παξαρώξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ θαη 

αθνξνύλ ζε κία εληαία θαη αδηαίξεηε επέλδπζε κε επεκβάζεηο αλάπηπμεο 

πθηζηακέλσλ θαη λέσλ κεηαιιεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ αιιά θαη επεκβάζεηο 

εθηεηακκέλεο απνθαηάζηαζεο».  
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Καη ζηε ζει.55 θαηαζέηεη:  «Καη βέβαηα, ην 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. Βηώζηκε 

κεηαιιεία δελ απνηειεί ε θαηαζθεπή κηαο κεηαιινπξγίαο γηα ην ζήκεξα, 

πνηληθνπνηώληαο ηελ αμηνπνίεζή ηεο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ζπλέρεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ αύξην!» 

ηε ζει. 27 θαηαζέηεη ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζ/ληθεο 

ζηηο 9-11-2012 φηη: «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 

πεξηερόκελν κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ. Σν επελδπηηθό ζρέδην κεηά 

ηελ έγθξηζή ηνπ αο ζεκεησζεί από ηνύδε νπδέπνηε πξνζβιήζεθε κε αίηεζε 

αθπξώζεσο κέρξη ζήκεξα….».  

Καη ζηε ζει. 34 θαηαζέηεη:  «Σν Διιεληθό Γεκόζην έρεη εγθξίλεη θαη’ αξρήλ 

κε ην έγγξαθν από 27.3.06 ην επελδπηηθό ζρέδην, αιιά έρεη επηθπιαρζεί λα εμεηάζεη 

κηα ζεηξά ζηνηρεία ρσξίο πνηέ κέρξη ζήκεξα λα εθπιεξώζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπ 

ππνρξέσζε θαη ηδίσο λα εθδώζεη ηηο απαηηνύκελεο εγθξίζεηο θαη άδεηεο  εληόο ηεο 

ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο». 

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

 

41) Σν απφ 29 Ματνπ 2006 κε Α.Π. 523 έγγξαθν ηεο «Διιεληθφο 

Υξπζφο» πξνο ηνλ Γήκν Παλαγίαο, πνπ έιαβε αξ.πξση. εηζεξρνκέλνπ 

εγγξάθνπ Φ29νπ αξρείνπ/ΑΠ1960/2-6-2006, εληφο ηεο νπνίαο βεβαηψλεη φηη: «ν 

γεληθόο ζρεδηαζκόο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ ππνβιήζεθε ζηηο 27-1-2006 

πεξηιακβάλεη όλα ηα γνωζηά κοιηάζμαηα πος αναθέπονηαι ζαν «Μεηαλλεία 

Καζζάνδπαρ» (ΥΔΣΗΚΟ 41). 



28 

 

41Α) ην ΥΔΣΗΚΟ 6-Γ ζηελ παξνχζα, ζηελ απάληεζε ηεο “Hellas Gold” 

πξνο ηνλ Γήκν Αξηζηνηέιε απφ 17-10-2014, ζηε ζει. 2 παξ.3, βεβαηψλεη φηη ε 

ΜΠΔ θαη ε ΚΤΑ 201745/26-7-2011 αθνξνχζαλ «ην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ… 

ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο». 

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

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΚ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ   Γ΄  ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

Με ηα έγγξαθα λν. 35 έσο 41 ηνπ παξφληνο Σκήκαηνο Γ΄ ηεο παξνχζεο, 

απνδεηθλχεηαη φηη ε θαηάζεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κφλν γηα ηα ηξία επί κέξνπο 

Μεηαιιεία (ησλ θνπξηψλ, ηεο Οιπκπηάδνο θαη Μαχξσλ Πεηξψλ), 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε θαη ην ειιεληθφ θνηλφ 

(βι. ΥΔΣΗΚΟ 35 εληφο ηεο ΜΠΔ, φπνπ βεβαηψλνπλ φηη: «Σν πξνηεηλόκελν έξγν 

αθοπά ζηο ζύνολο ηων Μεηαλλείων Καζζάνδπαρ, ηα οποία εκηείνονηαι ενηόρ 

ζςνολικήρ μεηαλλεςηικήρ παπασώπηζηρ 264.000 ζηπεμμάηων».  Επίσης εντός 

της ΚΥΑ 201745/26 Ιοσλίοσ 2011 (βλ. ΣΦΕΤΙΚΟ 37 στην παρούσα), αναυέρει: 

«Η εηαηξεία Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.Μ.Β.Υ., έρεη ππνβάιεη ζην ειιεληθό δεκόζην 

εθηεηακκέλν (απνθεχγνπλ ηνλ φξν πιήξεο) ζρέδην επέλδπζεο για ηην πλήπη 

ανάπηςξη ηων Μεηαλλείων Καζζάνδπαρ.. Σν έξγν πνπ πξνηείλεηαη ζην ζρέδην 

απηφ, αθοπά ζηο ζύνολο ηων Μεηαλλείων Καζζάνδπαρ, ηα οποία εκηείνονηαι 

ενηόρ ζςνολικήρ μεηαλλεςηικήρ παπασώπηζηρ 264.000 ζηπεμμάηων… 

Ππόκειηαι για μία ενιαία και αδιαίπεηη επένδςζη κε επεκβάζεηο αλάπηπμεο 

πθηζηακέλσλ θαη λέσλ κεηαιιεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ…». 

ηελ απφ 8-5-2012 παξέκβαζή ηεο ε εηαηξεία πξνο ην ηΔ θαηαζέηεη  (βι. 

ΥΔΣΗΚΟ 38) ζηε ζει.58: «Σν επίδηθν επελδπηηθό ζρέδην απνζθνπεί ζηελ 

δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηος ζςνόλος ηος Μεηαλλεςηικού δςναμικού ηηρ ΒΑ 

Φαλκιδικήρ ενηαγμένο ζε μια γενική και όσι αποζπαζμαηική ή καηά 

πεπίπηωζη λογική. Ο όινο ζρεδηαζκόο απνζθνπνύζε ζηελ ζπλδπαζηηθή 

πξνζέγγηζε, όσι μόνο ηος ζήμεπα αλλά και ηος αύπιο. Βηώζηκε κεηαιιεία δελ 

απνηειεί ε απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε-ζαιακνπνίεζε  ηνπ κεηαιιεπηηθνύ 
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δπλακηθνύ κηαο πεξηνρήο».   ηελ δε ζει. 130 ηεο αλσηέξσ Παξέκβαζεο, 

θαηαζέηεη: «Σν επίδηθν επελδπηηθό ζρέδην απνζθνπεί ζηε δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε 

ηος ζςνόλος ηος Μεηαλλεςηικού δςναμικού ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο… Η ΜΠΔ  

αθνξά ηελ επελδπηηθή πξόηαζε ηεο εηαηξίαο Δι. Υξπζόο Α.Δ. γηα ηελ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

αλάπηπμε ηνπ κεηαιιεπηηθνύ δπλακηθνύ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο». 

 

Με ηα έγγξαθα ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο απνδεηθλχεηαη φηη ζηελ Διιάδα 

παξνπζηάδνπλ φηη ην ζχλνιν ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο είλαη ηα ηξία 

κφλν πξνηεηλφκελα, ελψ ζην εμσηεξηθφ αλαθνηλψλνπλ πνιχ κεγαιχηεξα 

Μεηαιιεία, θαη ήδε έρεη αξρίζεη εξγαζίεο ζε απηά θαη αλαθνηλψλνπλ κε 

αθξίβεηα ηηο πνζφηεηεο ησλ κεηαιιεπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ. 

 

   ------------------------------
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      Δ΄   Σ Μ Ζ Μ Α 
 
      ΔΠΗΖΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗΑ ΣΤΠΟΤ 
ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΓΗΑ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 
ΣΖ, ΠΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΝ ΣΟΤ ΚΑΝΑΓΟΤ 
ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΣΔ ΟΣΗ ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΗΑ 
ΚΑΑΝΓΡΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΧ ΣΧΝ ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ  
 
   ΓΝΧΣΟΠΟΗΟΤΝ ΑΚΡΗΒΔΗ ΠΟΟΣΖΣΔ  
   ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΧΝ, ΚΑΗ ΔΚΓΗΓΟΤΝ ΥΑΡΣΔ  
  ΜΔ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΔ ΘΔΔΗ ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ 
                                                      ΚΑΑΝΓΡΑ  
(πιελ απηψλ ησλ θνπξηψλ,Οιπκπηάδαο,  
Μαχξσλ Πεηξψλ, πνπ ηα παξνπζηάδνπλ σο  
δήζελ ην ζχλνιν ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο), 
 
            ΚΑΗ  ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΣΗΓΜΖ ΟΛΑ ΑΤΣΑ 
     ΣΑ ΑΠΟΚΡΤΠΣΟΤΝ ΔΠΗΜΔΛΧ ΑΠΟ ΣΟΤ 
         ΔΛΛΖΝΔ  ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ηΔ 
 

 

42) Σν απφ 8-11-2011 κε Α.Π.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/νηθ.25339/4423 ηεο Γελ. 

Γ/λζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, δηά 

ηνπ νπνίνπ ελεκεξψλεη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο- Θξάθεο θαη 

ηελ Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Β. Διιάδνο, φηη επηηξέπεη ηελ επέκβαζε ηεο 

εηαηξείαο  «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.»  εληφο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηηο πεξηνρέο 

φπνπ είλαη ηα κεηαιιεία «ΠΗΑΒΗΣΑ» (Γ.Γ. Νενρσξίνπ), «ΣΗΚΑΡΑ» (Γ.Γ. 

Μ.Παλαγίαο) θαη «ΦΗΧΚΑ» (Γ.Γ. ηξαηνλίθεο), γηα ηελ πεξηραξάθσζε θαη 

έξεπλα ραιθνχρσλ-ρξπζνθφξσλ, καγγαληνχρσλ θαη κηθηψλ ζεηνχρσλ 
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θνηηαζκάησλ. Σξία πνιχ κεγάια κεηαιιεία πνπ δελ έβαιαλ ζθνπίκσο εληφο ηνπ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, ελψ εξγάδνληαη ζε απηά (ΥΔΣΗΚΟ 42). 

 

43) Σν απφ 4-12-2013 κε Α.Π. 3292 έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΔ.ΚΑ 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΜΔΣΑΛΛΔΗΩΝ Β. ΔΛΛΑΓΟ πξνο ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο 

Α.Δ.», κε ζέκα:  «Μεηαιιεπηηθέο εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή «Φηζψθα» (Ο.Π. 

24/Υαιθηδηθήο) (ΥΔΣΗΚΟ 43). 

 

44) Ζ απφ 20-10-1997 κε Α.Π. 873 ΑΠΟΦΑΖ ηεο Γ/ζεο Γαζψλ 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, δηά ηεο νπνίαο εγθξίλεη ζηελ ΣVX Hellas 

A.E. έγθξηζε έξεπλαο ζηα κεηαιιεία «ΥΩΡΟΤΓΑ» θαη «ΠΗΑΒΗΣΑ» ησλ 

πεξηνρψλ Κνηλφηεηαο ηαγείξσλ θαη Νενρσξίνπ, πνπ απνδεηθλχεηαη φηη είραλ ηα 

ζηνηρεία ησλ κεηαιιείσλ απηψλ απφ ην 1997 (ΥΔΣΗΚΟ 44). 

 

45) Ζ απφ 4-5-1998 κε Α.Π. 3108 ΑΠΟΦΑΖ ηεο Γ/ζεο Γαζψλ 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, δηά ηεο νπνίαο παξέρεη έγθξηζε επέκβαζε 

ζην κεηαιιείν «ΦΗΩΚΑ» ηεο θνηλφηεηαο ηξαηνλίθεο γηα δηελέξγεηα 

εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ, πνπ απνδεηθλχνπλ φηη είραλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

κεηαιιείνπ απηνχ απφ ην 1998 (ΥΔΣΗΚΟ 45). 

 

46) Σν απφ 8-12-2012 δεκνζίεπκα απφ ην blog 

“politesaristoteli.blogspot.gr”,  κε  ηίηιν: «Άγλσζηνη έθαςαλ γεσηξχπαλν ηεο 

Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.  ζηε Φηζψθα Υαιθηδηθήο» (ΥΔΣΗΚΟ 46). 

 

47) Ζ απφ 8-5-2012 Παξέκβαζε ηεο «Διιεληθφο Υξπζφο» πξνο ην ηΔ 

(Δ΄ Σκήκα), φπνπ ε εηαηξεία ζηε ζει. 3 θαηαζέηεη:  «Σα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο 

βξίζθνληαη ζηελ ΒΑ Υαιθηδηθή, ζε κία επξύηεξε πεξηνρή ζπλνιηθήο έθηαζεο 200 km² 

κεηαμύ Οιπκπηάδαο, Σηανού, Μ.Παλαγίαο θαη Ιεξηζζνύ. Τα Μεηαλλεία 

Καζζάνδπαρ πεπιλαμβάνοςν ηα κοιηάζμαηα θειούσων βαζικών και πολύηιμων 
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μεηάλλων… θνηηάζκαηα καγγαλίνπ-ρξπζνύ ηεο Πιάβιηζαρ θαη Βαπβάπαρ θαη….» 

(ΥΔΣΗΚΟ 47).    

 

48) Σν απφ 13 Ννεκβξίνπ 2006 επίζεκν Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean 

Goldfields ζην Σνξφλην ζηα αγγιηθά, κε επηζπλαπηφκελε ηε κεηάθξαζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζηα ειιεληθά, φπνπ αλαθνηλψλεη ζηνπο θαλαδνχο επελδπηέο φηη δηά ησλ 

ελαέξησλ γεσθπζηθψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ εξεπλψλ πνπ έθαλε ε εηαηξεία Fugro 

Airbornes Studies θαη νινθιεξψζεθε, πξνζδηνξίζηεθαλ 20 κεηαιιεία (20 ζηφρνη 

θνηηαζκάησλ θαη κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ κε 20 ρικ. δηαδξφκσλ πνιπκεηαιιηθήο 

ζεηνχρνπ νξπθηνπνηήζεσο, φπσο έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή 

ζειίδα http://www.resourceinvestor.com/2006/11/13/european-goldfields-limited-

results-for-q3-2006 (ΥΔΣΗΚΟ 48).   

 

48Α) Σν σο άλσ απφ 13 Ννεκβξίνπ 2006 επίζεκν Γειηίν Σχπνπ ηεο 

Δuropean Goldfields ζην Σνξφλην ζηα αγγιηθά, κε επηζπλαπηφκελε ηε 

κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηα ειιεληθά, πνπ είρε αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ 

επίζεκε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δuropean Goldfields ηνλ Ννέκβξην 2006, 

αιιά κε ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ εηαηξεία Eldorado, έπαπζε λα είλαη ζε 

ιεηηνπξγία ε ηζηνζειίδα ηεο (ΥΔΣΗΚΟ 48Α). 

 

49) Σν απφ 19 Μαξηίνπ 2007 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields 

ζην Σνξφλην ζηα αγγιηθά, κε επηζπλαπηφκελε ηε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηα 

ειιεληθά. Δληφο απηνχ αλαθνηλψλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην δπλακηθφ ηνπ κεηαιιείνπ 

«ΦΗΧΚΑ» πνπ πεξηιακβάλεη ηξία πνξθπξηθά θνηηάζκαηα, αλαθνηλψλεη 

ιεπηνκέξεηεο απφ ην θνίηαζκα ραιθνχ θαη ρξπζνχ, θαη επίζεο αλαθνηλψλεη ηηο 

έξεπλεο γηα ην κεηαιιείν «ΠΗΑΒΗΣΑ», φπσο έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ 

ειεθηξνληθή ζειίδα http://www.prnewswire.com/news-releases/results-for-2007---

strong-financial-performance---436m-operating-cash-flow--219m-cash-balance---

solid-platform-for-growth-56994002.html (ΥΔΣΗΚΟ 49). 
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49Α) Σν σο άλσ απφ 19 Mαξηίνπ 2007 επίζεκν Γειηίν Σχπνπ ηεο 

Δuropean Goldfields ζην Σνξφλην ζηα αγγιηθά, κε επηζπλαπηφκελε ηε 

κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηα ειιεληθά, πνπ είρε αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ 

επίζεκε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δuropean Goldfields ηνλ Μάξηην 2007, αιιά 

κε ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ εηαηξεία Eldorado, έπαπζε λα είλαη ζε ιεηηνπξγία ε 

ηζηνζειίδα ηεο (ΥΔΣΗΚΟ 49Α). 

 

50) Σν απφ 19 Μαξηίνπ 2009 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields 

ζην Σνξφλην ζηα αγγιηθά, κε επηζπλαπηφκελε ηε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηα 

ειιεληθά. Δληφο απηνχ αλαθνηλψλεη ηα πεξί ηνπ κεηαιιείνπ «ΠΗΑΒΗΣΑ» φπσο 

έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα 

http://www.newswire.ca/en/story/555703/european-goldfields-limited-results-for-

2008 (ΥΔΣΗΚΟ  50). 

 

50Α) Σν σο άλσ απφ 19 Mαξηίνπ 2009 επίζεκν Γειηίν Σχπνπ ηεο 

Δuropean Goldfields ζην Σνξφλην ζηα αγγιηθά, κε επηζπλαπηφκελε ηε 

κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηα ειιεληθά, πνπ είρε αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ 

επίζεκε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δuropean Goldfields ηνλ Μάξηην 2009, αιιά 

κε ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ εηαηξεία Eldorado, έπαπζε λα είλαη ζε ιεηηνπξγία ε 

ηζηνζειίδα ηεο (ΥΔΣΗΚΟ 50Α). 

 

51) Σν απφ 13 Απγνχζηνπ 2009 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean 

Goldfields ζην Σνξφλην ζηα αγγιηθά, κε επηζπλαπηφκελε ηε κεηάθξαζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζηα ειιεληθά. Δληφο απηνχ αλαθνηλψλεη φηη ε έξεπλα επηβεβαίσζε 8 ρηι. 

ζεηνχρν κεηαιιείν ζηελ «ΠΗΑΒΗΣΑ» θ.ι.π. φπσο έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν 

ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα http://www.bloomberg.com/apps/news?pid= 

newsarchive&sid=ap3BtoiQw73I (ΥΔΣΗΚΟ  51). 

51Α) Σν σο άλσ απφ 13 Aπγνχζηνπ 2009 επίζεκν Γειηίν Σχπνπ ηεο 

Δuropean Goldfields ζην Σνξφλην ζηα αγγιηθά, κε επηζπλαπηφκελε ηε 

κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηα ειιεληθά, πνπ είρε αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=%20newsarchive&sid=ap3BtoiQw73I
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=%20newsarchive&sid=ap3BtoiQw73I
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επίζεκε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δuropean Goldfields ηνλ Αχγνπζην 2009, 

αιιά κε ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ εηαηξεία Eldorado, έπαπζε λα είλαη ζε 

ιεηηνπξγία ε ηζηνζειίδα ηεο (ΥΔΣΗΚΟ 51Α). 

 

52) Ο Μεηαιιεπηηθφο Υάξηεο πνπ εμέδσζε δηαδηθηπαθά ηνλ επηέκβξην 

2012 ε Eldorado, φπνπ γλσζηνπνηεί δεθαπέληε (15) κεηαιιεία ζηε κεηαιιεπηηθή 

πεξηνρή ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο (ΥΔΣΗΚΟ 52). 

 

52Α) Σξεηο ράξηεο πνπ έρεη αλαξηήζεη ε Eldorado Gold ζην δηαδίθηπν ζηελ 

επίζεκε ειεθηξνληθή ηεο ζειίδα http://www.eldoradogold.com/news-

media/news/eldorado-gold-corporation-exploration-update ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2012 

ζην αξρείν ηεο κε ηίηιν: «Eldorado Gold Corporation-Exploration Update» 

(Δηαηξεία Δldorado Gold-Δλεκέξσζε Eμεξεπλήζεσλ), φπνπ παξνπζηάδεη ζηε 

κεηαιιεπηηθή πεξηνρή Υαιθηδηθήο ζε ράξηε ηα κεηαιιεία Πηάβηηζα, Φηζψθα, 

Σζηθάξα (ΥΔΣΗΚΟ 52-Α), θαη παξαζέηεη  θαη 2 αλαιπηηθνχο ράξηεο γηα ηα 

θνηηάζκαηα ηνπ κεηαιιείνπ Πηάβηηζα (ΥΔΣΗΚΟ 52-Β  θαη 52-Γ). 

 

52-i) H Eldorado Gold έρεη επίζεο αλαξηήζεη ηνλ Ηνχλην 2014 ζην δηαδίθηπν 

ζηελ επίζεκε ειεθηξνληθή ηεο ζειίδα http://www.eldoradogold.com, ην 

πξφγξακκά ηεο γηα ηελ Οιπκπηάδα, φπνπ πάιη δεκνζηεχεη ράξηεο κε ηα 

κεηαιιεία Πηάβηηζα, Φηζψθα θαη Σζηθάξα (ΥΔΣΗΚΟ 52-Γ). 

 

53) Σν απφ 10 Ηνπλίνπ 2010 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields 

ζηα αγγιηθά, κε επηζπλαπηφκελε ηε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηα ειιεληθά, φπσο 

αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.newswire.ca/fr/story/597249/european-goldfields-limited-group-

exploration-update. Δληφο απηνχ αλαθνηλψλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην κεηαιιείν 

«ΠΗΑΒΗΣΑ», φπνπ απνδεδεηγκέλα έρεη 3,7 εθαηνκκχξηα νπγθηέο ρξπζνχ, 1,2mt 

κνιχβδνπ θαη 52,1 εθαη. νπγθηέο αξγχξνπ. Γλσζηνπνηεί φηη ην κεηαιιείν ηεο 

«ΠΗΑΒΗΣΑ» θέξεη κήθνο θνηηάζκαηνο ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην ζπκπαγέο 

http://www.eldoradogold.com/news-media/news/eldorado-gold-corporation-exploration-update
http://www.eldoradogold.com/news-media/news/eldorado-gold-corporation-exploration-update
http://www.eldoradogold.com/
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ζεηνχρν θνίηαζκα ηεο Οιπκπηάδαο (εκ παπαδπομήρ εγπάθε όηι αςηό αναθέπεηαι 

ζηο από 19-3-2007 Δ.Τ. ηερ Εuropean Goldfields). Δπίζεο γλσζηνπνηεί ηα 

ζηνηρεία θαη ησλ κεηαιιείσλ «ΦΗΩΚΑ» θαη «ΣΗΚΑΡΑ» (ΥΔΣΗΚΟ 53). 

 

54) Ζ Απφθαζε 145/ 2013 ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, φπνπ ζηελ ηξίηε 

ζειίδα αλαθέξεη ν θ. Πάρηαο, ν πθππνπξγφο πνπ ππέγξαςε ηε ζχκβαζε 

κεηαβίβαζεο, φηη:  «Απνηεινύκε έλα από ηα πέληε κεγαιύηεξα κεηαιιεπηηθά πεδία 

ηνπ πιαλήηε». Καη θπζηθά δελ αλαθέξεηαη ζηα ηξία κεηαιιεία, αιιά ζην ζχλνιν 

ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, πνπ είλαη πεξί ηα 30 (ΥΔΣΗΚΟ 54). 

 

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

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΚ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ   Δ΄  ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

Απφ ηα θαηαηηζέκελα έγγξαθα ηνπ Σκήκαηνο Δ΄ (λν. 42 έσο 54), 

απνδεηθλχεηαη φηη επηκειψο απνθξχπηεηαη απφ ην ειιεληθφ θνηλφ θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία φηη κέζα ζην πξαγκαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο, είλαη ε 

εθκεηάιιεπζε δεθάδσλ κεηαιιείσλ πνιχ κεγαιχηεξσλ ζε έθηαζε θαη 

πεξηεθηηθφηεηα ζε νξπθηά κεηαιιεχκαηα ρξπζνχ, ραιθνχ, αξγχξνπ θ.ι.π. Με ην 

απφ 8-11-2011 έγγξαθφ ηεο ε Γελ. Γ/ζε Φ.Π.Μ.Β.Ο. ηνπ ΤΠΔΚΑ (βι. ΥΔΣΗΚΟ 

42), ελεκεξψλεη φηη επηηξέπεη ηελ επέκβαζε εληφο δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ 

πεξηραξάθσζε θαη έξεπλα ραιθνχρσλ, ρξπζνθφξσλ, θαη κηθηψλ ζεηνχρσλ 

θνηηαζκάησλ ζηα κεηαιιεία «ΠΗΑΒΗΣΑ», «ΦΗΩΚΑ», «ΣΗΚΑΡΑ».  Έλαλ φκσο 

ρξφλν πξηλ, κε ην απφ 10 Ηνπλίνπ 2010 Γειηίν Σχπνπ (βι. ΥΔΣΗΚΟ 53), ε 

European Goldfields ζην Σνξφλην αλαθνηλψλεη φηη ην κεηαιιείν «ΠΗΑΒΗΣΑ» έρεη 

απνδεδεηγκέλα 3,7 εθαηνκκχξηα νπγθηέο ρξπζνχ, 1,2mt κνιχβδνπ θαη 52,1 

εθαηνκκχξηα νπγθηέο αζεκηνχ, θαη γλσζηνπνηεί φηη απηφ ην κεηαιιείν θέξεη κήθνο 

θνηηάζκαηνο ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην ζπκπαγέο ζεηνχρν θνίηαζκα ηεο 

Οιπκπηάδνο. Με ην απφ 13 Ννεκβξίνπ 2006 Γειηίν Σχπνπ ηεο European 

Goldfields αλαθνηλψλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 20 κεηαιιείσλ!! Ζ δε εηαηξεία 
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«Διιεληθφο Υξπζφο» κε ηελ απφ      8-5-2012 παξέκβαζή ηεο πξνο ην ηΔ (βι. 

ΥΔΣΗΚΟ 47 ζηελ παξνχζα), ζηε ζει.3 θαηαζέηεη: «Σα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο 

βξίζθνληαη ζηελ ΒΑ Υαιθηδηθή, ζε κία επξύηεξε πεξηνρή ζπλνιηθήο έθηαζεο 200 km² 

κεηαμύ Οιπκπηάδαο, Σηανού, Μ.Παλαγίαο θαη Ιεξηζζνύ. Τα Μεηαλλεία 

Καζζάνδπαρ πεπιλαμβάνοςν ηα κοιηάζμαηα θειούσων βαζικών και πολύηιμων 

μεηάλλων… θνηηάζκαηα καγγαλίνπ-ρξπζνύ ηεο Πιάβιηζαρ θαη Βαπβάπαρ θαη….» 

 

 

Απηά φκσο δελ ηα ζπκπεξηέιαβε ζην «επελδπηηθφ ηεο ζρέδην». 

 

Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην πνπ θαηέζεζε ε εηαηξεία, δελ 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, αθνξά κφλν ηξία επηκέξνπο 

κεηαιιεία, πνπ είλαη έλα κηθξφ κέξνο απφ ην ζχλνιν, ελψ ζαθψο ζθνπεχεη ηε 

ζηαδηαθή εθκεηάιιεπζε θαη ησλ ινηπψλ. Σν παξνπζηάδεη φκσο εληφο Διιάδνο φηη 

απηφ αθνξά ην ζχλνιν ησλ Μεηαιιείσλ Κζζάλδξαο, δεζκεπφκελε φηη δελ έρεη 

ζρέδην αλάπηπμεο άιισλ κεηαιιείσλ. ηνπο επελδπηέο ηνπ Σνξφλην αλαθνηλψλεη 

φηη έρεη ζην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην λα εθκεηαιιεπηεί 20 ηνπιάρηζηνλ κεηαιιεία. ε 

πνηνλ επνκέλσο ιέεη ηελ αιήζεηα; ην ειιεληθφ θνηλφ ή ηνπο επελδπηέο; 

 

   ---------------------------------- 
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   Σ΄   Σ Μ Ζ Μ Α 
 
           ΛΟΗΠΑ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ  
ΠΟΤ ΔΠΗΚΑΛΟΤΜΑΣΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΜΑ 
                ΚΑΗ ΠΟΤ ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΝΟΤΝ  
    ΣΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΔΝΟΤ ΛΟΓΟΤ  
                           ΑΚΤΡΧΔΧ 
 

  

55) Ζ απφ 24 Ηνπιίνπ 2012 Αλαθνίλσζε ηεο ELDORADO GOLD γηα ηελ 

ππ’αξηζ. 398/2012 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ, φπνπ ν Ρaul N. 

Wright, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Eldorado, δήισζε: «Δίκαζηε πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ απόθαζε ηνπ ηΔ… Έρνπκε πιήξε εκπηζηνζύλε ζηε λνκηθή 

αθεξαηόηεηα ησλ αδεηώλ καο, ζην δηθαζηηθό ζώκα, όπσο επίζεο ζηνπο λνκνζεηηθνύο 

θαη εθηειεζηηθνύο ζεζκνύο ηεο ειιεληθήο Γεκνθξαηίαο» (ΥΔΣΗΚΟ  55). 

 

56) Ζ απφθαζε 15/2007 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Παλαγίαο, κε ζέκα: «Το Επενδςηικό Σσέδιο ανάπηςξερ ηων Μεηαλλείων 

Καζζάνδπαρ… πεπιβαλλονηικέρ και κοινωνικέρ πποεκηάζειρ», φπνπ ζηε ζει.4 θαη 

5 έρεη θαηαγεγξακκέλε ηελ παξέκβαζή κνπ θαη νκηιία κνπ, δεδνκέλνπ ηνπ 

έλλνκνπ ζπκθέξνληφο κνπ πνπ δηαρξνληθά φινη αλαγλσξίδνπλ (ΥΔΣΗΚΟ 56). 

 

57) Σν απφ 16-5-2012 κε αξ.πξση. 1028 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλεξγείαο, θ. Μαξγαξίηαο 

Καξαβαζίιε, πξνο εκέλα ηνλ πξνζθεχγνληα, φπνπ αλαγλσξίδνληαο ην έλλνκν 

ζπκθέξνλ κνπ, κνπ απαληά κε έγγξαθν επηά ζειίδσλ ραξαθηεξηδφκελν σο 

«εμαηξεηηθά επείγνλ» (ΥΔΣΗΚΟ 57). 
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58) Ζ ΚΤΑ 201745/26 Ηνπιίνπ 2011 κε ζέκα ηελ έγθξηζε ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. Οη αξκφδηνη ππνπξγνί 

αλαθέξνληαο ηνπο λφκνπο πνπ έρνπλ ππ’φςηλ ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε 

ηεο ΚΤΑ, ζηε ζει. 15 απφ 100 ζηελ παξάγξαθν 1, αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ιάβεη 

ππ’φςηλ ηνπο αλαγλσξίδνληαο ην έλλνκν ζπκθέξνλ κνπ «Σελ από 5-11-2010 

αίηεζε ηνπ Αξρηκαλδξίηε Υξηζηόδνπινπ Αγγειόγινπ πξνο ΤΠΔΚΑ (α.π. 

ΤΠΔΚΑ/ΔΤΠΔ/132099/5-11-2010» (ΥΔΣΗΚΟ 58). 

 

59) Ζ απφ 19 Ννεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, δηά ηεο νπνίαο 

θαηήγγεηια ηε ζθαλδαιψδε πινπνίεζε κεδέπνηε εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Σεο Αλαθνξάο επειήθζεζαλ ν Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο θαη ινηπνί 

Δηζαγγειείο (ΥΔΣΗΚΟ 59). 

 

60) Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδνο «Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία» ηεο 

24 Ννεκβξίνπ 2013 ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θ. άθε Απνζηνιάθε, κε ηίηιν: 

«Παξάλνκα μεθίλεζε ε εμφξπμε ρξπζνχ». Κάλεη ιφγν γηα ην φηη ε εηαηξεία 

πινπνηεί ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην ρσξίο απηφ πξνεγνπκέλσο λα έρεη εγθξηζεί 

(ΥΔΣΗΚΟ  60). 

 

61) Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδνο «ΑΤΓΖ» ηεο Κπξηαθήο 24 Ννεκβξίνπ 

2013 ηνπ θ. Πέηξνπ Καηζάθνπ, κε ηίηιν: «Ζ επέλδπζε ζηηο θνπξηέο είλαη 

παξάλνκε» (ΥΔΣΗΚΟ 61). 

 

62) Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» ηεο 

24 Ννεκβξίνπ 2013 απφ ηνλ θ. Γεξάζηκν Κφλην, κε αλαθνξά ζηε Γεκφζηα 

Αλαθνξά  πνπ θαηέζεζα (ΥΔΣΗΚΟ 62). 

 

63) Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «ΣΟ ΥΧΝΗ» ηεο Κπξηαθήο 12 

Ηαλνπαξίνπ 2014 ηνπ θ. Μάλνπ Καθιακάλνπ, κε ηίηιν: «ΣΟ ΥΩΝΗ απνδεηθλχεη… 
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φηη δελ ππάξρεη έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ηεο Διιεληθφο Υξπζφο…» 

(ΥΔΣΗΚΟ 63). 

 

64) Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «ΣΟ ΥΧΝΗ» ηεο 19 Ηαλνπαξίνπ 2014 

ηνπ θ. Μάλνπ Καθιακάλνπ, κε ηίηιν: «Καη αλ δελ ππάξρεη έγθξηζε, ηη λα θάλνπκε 

ηψξα;», αλαθέξνληαο ζην εθηελέο ξεπνξηάδ φηη απηή ήηαλ ε άηππε απάληεζε ηεο 

εηαηξείαο, κεηά ηελ απνθάιπςε ηεο εθεκεξίδαο φηη δελ έρεη εγθξηζεί ην 

επελδπηηθφ ζρέδην (ΥΔΣΗΚΟ 64). 

65) Ζ απφ 1-9-2014 αίηεζε 311 πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, πνπ 

έιαβε Α.Π. εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ απφ ηνλ Γήκν 28052/18.9.2014 θαη δεηνχλ ε 

λέα Γεκνηηθή Αξρή λα πξνβεί ζε φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο, γηα λα ζηακαηήζεη 

ηελ παξάλνκε πινπνίεζε ηνπ κε εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, εληφο ησλ 

εκεξψλ ζα γίλεη Γεκνηηθφ πκβνχιην έθηαθην κε κνλαδηθφ ζέκα απηή ηελ αίηεζε 

ησλ δεκνηψλ» (ΥΔΣΗΚΟ 65). 

 

66) Ζ απφ 14-10-2014 κε Α.Π. 28052 απάληεζε ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε 

πξνο ηνπο 311 δεκφηεο (ΥΔΣΗΚΟ  66), κε επηζπλαπηφκελν:   

 

67)  Σν απφ 2-10-2014  κε Α.Π. 30057 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ Γήκνπ 

Αξηζηνηέιε πξνο ηελ εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο» θαη πξνο ην ΤΠΔΚΑ, δηά ηνπ 

νπνίνπ δεηά λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ Γήκν ηε δηνηθεηηθή πξάμε ηεο έγθξηζεο ηνπ 

Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ (ΥΔΣΗΚΟ 67). 

 

68) Ζ ππ’αξηζ. 81/2007 Απφθαζε ηνπ Γήκνπ Παλαγίαο, δηά ηεο νπνίαο 

πήξε αξλεηηθή ζέζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κε 

επηζπλαπηφκελε θαη ηελ απφθαζε γη’απηφ ηεο Λατθήο πλέιεπζεο ηνπ Γήκνπ 

ηελ απφ 10-7-2009  (ΥΔΣΗΚΟ 68-Α θαη ΥΔΣΗΚΟ  68-Β). 

 

69) Ζ απφ 28-3-2006 κε Α.Π.82 επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ 

ηαγείξσλ-Αθάλζνπ, φπνπ ζρεηηθά κε ην επελδπηηθφ ζρέδην δεηά ελεκέξσζε 
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απφ ηνλ πθππνπξγφ Αλάπηπμεο θ. Αλαζηάζην Νεξάηδε, κε επηζπλαπηφκελε ηελ 

απφ 23-7-2007 κε Α.Π. 286 επηζηνιή ηνπ ίδηνπ Γεκάξρνπ πάιη πξνο ηνλ 

πθππνπξγφ Αλάπηπμεο θ. Νεξάηδε, φπνπ δηακαξηχξεηαη δηφηη δελ δέρζεθε ν 

πθππνπξγφο λα εθθξάζεη ν Γήκνο ηηο απφςεηο ηνπ θαη θαηαγγέιιεη ην γεγνλφο φηη 

απφ δειηία ηχπνπ καζαίλεη φηη εγθξίζεθε ην επελδπηηθφ ζρέδην Αλάπηπμεο 

(ΥΔΣΗΚΟ 69-Α θαη  ΥΔΣΗΚΟ 69-Β). 

 

70) Ζ απφ 4-11-2013 ΔΚΘΔΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ηνπ 

«Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ», φπνπ 

απνθαίλεηαη φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην πινπνηείηαη παξαλφκσο ρσξίο λα έρεη 

εγθξηζεί σο ν λφκνο νξίδεη (ΥΔΣΗΚΟ 70). 

 

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

 

Δπεηδή κεηά ηαχηα πιήξσο απνδεηθλχεηαη ην λφκσ θαη νπζία βάζηκν, 

παξαδεθηφ θαη αιεζέο ηεο θξηλφκελεο αηηήζεσο αθπξψζεσο θαη αλαζηνιήο 

εθηειέζεσο, ζην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο αλαθεξφκεζα θαη πάιη εμ’νινθιήξνπ. 

 

Δπεηδή έρεη θαηαηεζεί ε κε αξηζκφ θαηαζ. 3.348/13-10-2014 αίηεζε 

αθπξψζεσο, ε νπνία είλαη λφκηκε, βάζηκε θαη αιεζηλή. 

 

Δπεηδή ε θξηλφκελε αίηεζε πξέπεη λα γίλεη δεθηή γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηήλ. 

 

Δπεηδή πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε επδνθίκεζε ηεο άλσ αζθεζείζαο αίηεζήο 

κνπ αθχξσζεο. 

  

Δπεηδή επηπξνζζέησο, ε κε αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ησλ 

πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ ζα πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηε βιάβε ζε βάξνο 

κνπ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αίηεζή κνπ. 
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ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Καη κε ηε ξεηή επηθχιαμε παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηφο κνπ 

    Ε Ζ Σ Χ 

 

Να γίλεη δεθηφ ην παξφλ Τπφκλεκα θαη ε ππφ θξίζε Αίηεζε Αλαζηνιήο 

εθηειέζεσο ζε φιν ηεο ην αηηεηηθφ. 

Να απνξξηθζνχλ νη πξνηάζεηο, ελζηάζεηο θαη ελ γέλεη ηζρπξηζκνί ησλ 

αληηδίθσλ κνπ. 

Να θαηαδηθαζζνχλ νη αληίδηθνη ζηε δηθαζηηθή κνπ δαπάλε θαη ηελ ακνηβή 

ηεο πιεξεμνχζηαο δηθεγφξνπ κνπ. 

       Αζήλα, 24-10-2014 

       Ζ Πιεξεμνχζηα Γηθεγφξνο  

 


