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Όινη γλσξίδνπκε πφζν θαζνξηζηηθφ είλαη ηo ππφ ζπδήηεζε ζέκα γηα ηνλ 

ηφπν καο θαη πφζν ζα θαζνξίζεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηεο ησξηλήο γεληάο θαη 

ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. 

 

Όπσο έρεη εμειηρζεί, απνηειεί πιένλ πνιχπινθν δήηεκα, δεδνκέλνπ φηη 

φζνλ αθνξά ηνπο επηθαινχκελνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο, ΟΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ηνπ έξγνπ ειέγρζεθαλ απφ ην αλψηαην Γηθαζηήξην 

ηεο ρψξαο θαη απνθάλζεθε φηη βξέζεθαλ ζχκθσλνη κε ηηο επηηαγέο ηνπ 

πληαγκαηηθνχ λνκνζέηε. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ζην πιαίζην ηνπ αθπξσηηθνχ ειέγρνπ, δελ εμεηάζζεθε 

ε νξζφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, 

αιιά εξεπλήζεθε ην εάλ ηεξήζεθε ζπλλφκσο απφ νπζηαζηηθή θαη ηππηθή 

άπνςε ε δηαδηθαζία απηή. Ζ επζεία, φκσο, αμηνιφγεζε εθ κέξνπο ηνπ 

αθπξσηηθνχ δηθαζηνχ ησλ ζπλεπεηψλ νξηζκέλνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο  

θαη ε θξίζε γηα ην αλ ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπ αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο εμέξρνληαη ησλ νξίσλ ηνπ αθπξσηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο 

πξνυπνζέηνπλ δηαπίζησζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηεξεχλεζε ηερληθψλ 

ζεκάησλ, νπζηαζηηθέο εθηηκήζεηο θ.ι.π.  

 

Έθηνηε γηα ηελ επέλδπζε απηή ε θπβέξλεζε, ε ειιεληθή δηθαηνζχλε, ε 

ειιεληθή αζηπλνκία, ηζρπξίδνληαη φηη είλαη δήζελ «λφκηκε», κε απνηέιεζκα νη 

αληηδξψληεο, γλσξίδνληαο φηη είλαη κε ζχλλνκε, λα ζεσξνχληαη κέιε 

«εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο», πνπ σο ζθνπφ έρνπλ ηε καηαίσζε κηαο δήζελ 

«λφκηκεο» επέλδπζεο. 

 

Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ζε κηα επλνκνχκελε θαη πληεηαγκέλε 

πνιηηεία, «γλψκνλαο» είλαη ν ΝΟΜΟ θαη φρη ε ζπκκφξθσζή καο ζε έλα 

αλαθνηλσζέλ πξνεθινγηθφ πξφγξακκα κηαο Γεκνηηθήο παξάηαμεο (έζησ θη αλ 

είλαη ε παξάηαμε πνπ ςεθίζακε), νχηε ε επηζπκία ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηζζήκαηνο 

ησλ πνιηηψλ πνπ νχησο ή άιισο είλαη δηαηξεκέλνη θαη νη κελ απαηηνχλ «λα γίλεη», 

νη δε αληηηείλνπλ «λα κε γίλεη» θαη γελλάηαη δήηεκα ηνπ πνηνλ ηειηθά ζα 

ηθαλνπνηήζεηο. Δθ’φζνλ γλψκνλαο είλαη ν λφκνο, αλ δηαθσλνχκε κε ηελ 
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νξζφηεηά ηνπ δελ «ζθνησλφκαζηε κεηαμχ καο» γηα λα επηβάινπκε ν θαζέλαο ηε 

ζέιεζή ηνπ σο «λφκν», δηφηη έηζη κεηαηξέπνπκε ηελ θνηλσλία καο ζε «δνχγθια», 

αιιά απνθαζίδνπκε λα αγσληζζνχκε θαηαζέηνληαο σο Γήκνο ηελ αληίζεζή καο 

ζηελ κε νξζφηεηα ηνπ λφκνπ θαη θνηηάκε ή λα θαηαξγήζνπκε ηνλ λφκν ή λα 

αιιάμνπκε ηνλ λνκνζέηε. Δάλ ζέιεηε, γλψκε καο είλαη φηη ζηελ πεξίπησζή καο 

ζέινπλ αιιαγή θαη λφκνο θαη λνκνζέηεο. 

 

Δπεηδή ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ππάξρεη κηα «επηδεκία» θαηάζεζεο 

κελχζεσλ θαη αγσγψλ, αιιά έρνπκε επίζεο δηαπηζηψζεη φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ αληηδξψλησλ δελ έρεη γλσξίζεη επαξθψο ην κέγεζνο ηεο 

αλνκίαο, φρη πνπ πηζαλφλ ζα ππάξμεη, αιιά πνπ ήδε ππάξρεη ζηελ ελ ιφγσ, είλαη 

αλάγθε ινηπφλ, θαζψο εθζέηνπκε ηνπο εαπηνχο καο ζε ηεξάζηηα νηθνλνκηθά θ.ι.π. 

ζπκθέξνληα, λα θαηαζέζνπκε αλαιπηηθά ελψπηφλ ζαο ηηο ζέζεηο καο θαη λα 

παξαζέζνπκε αλαιπηηθά  ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία καο. 

 

Ζ αίηεζε ησλ 311 θαηνίθσλ δελ ζηεξίδεηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπο, ζην 

ζέιεκά ηνπο, αιιά ζηεξίδεηαη ζε δχν απνιχησο λφκηκνπο ιφγνπο. Ξεθηλάκε κε 

ηνλ πξψην καο ιφγν. 

 

       1νο   ιφγνο 

 

1) Πξέπεη λα έρνπκε ππ’φςηλ καο φηη ε πεξηνρή παξέκβαζεο θαη 

επέλδπζεο ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο» πινπνηείηαη φρη επί κηαο 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο, αιιά επί παξαρσξήζεσλ θπξηφηεηαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ γηα ηηο νπνίεο κεηά ην πέξαο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ ρξφλνπ 

παξαρψξεζεο, νθείιεη λα ηα επηζηξέςεη ζην ειιεληθφ δεκφζην. 

 

2)  Σν ελ ιφγσ επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο αθνξά πεξηνρή ζπλνιηθήο 

κεηαιιεπηηθήο παξαρψξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ, φπνπ κε ηηο ηδηνθηεζίεο 

αλέξρεηαη ζηα 317.000 ζηξέκκαηα. Ζ πεξηνρή απηή απνηειεί ην 50% ζρεδφλ ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ νπνίνπ ε έθηαζε είλαη 745.000 

ζηξέκκαηα. 
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3)  Δληφο απηήο ηεο παξαρσξεκέλεο πεξηνρήο  

       α) βξίζθνληαη ηα πινχζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα κε αξρέγνλα 

δάζε, βξίζθνληαη νη θχξηνη νξεηλνί φγθνη ηξαηνληθνχ φξνπο, Καθάβνπ θ.ι.π.  Ζ 

δαζνθάιπςε αλέξρεηαη ζην 95%. Απφ ηα πινχζηα απηά δάζε ιφγσ ηεο πςειήο 

νηθνινγηθήο ηνπο αμίαο, 100.000 ζηξέκκαηα πεξηιακβάλνληαη ζην επξσπατθφ 

πξφγξακκα ΝΑTURA 2000. Σα δάζε απηά είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ θαη φρη κφλν, παξάγνπλ ην απαξαίηεην γηα ηε δσή καο 

νμπγφλν, δεζκεχνπλ ην επηθίλδπλν γηα ηε δσή δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξν θσηνθιίκα, απνξξνθνχλ θαη δεζκεχνπλ επηβιαβείο νπζίεο 

θαη κεγάιν κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Γεκηνπξγνχλ ην κηθξνθιίκα ηεο 

πεξηνρήο. πγθξαηνχλ ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη πξνθπιάζζνπλ απφ ηε δηάβξσζε, 

εληζρχνπλ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο, θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα λεξνχ, 

εμαζθαιίδνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηξνθή θαη 

δηαηήξεζε πνιιψλ δστθψλ νξγαληζκψλ. Παξάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 

βηνκάδαο θαη πξνζθέξνπλ δηάθνξα δαζηθά πξντφληα δεζκεχνληαο ελέξγεηα θ.ι.π. 

    β) Δληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο παξάγνληαη, απνζεθεχνληαη θαη 

θηινμελνχληαη ηα ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά λεξά θαη πδξνθνξείο. Όπσο είλαη 

γλσζηφ, ην κεγαιχηεξν απφ ηα αγαζά πνπ ε θχζε πξνζθέξεη ζην δστθφ θαη 

θπηηθφ βαζίιεην είλαη ην λεξφ, δίρσο ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππάξμεη δσή θαη 

ζπλεπαθφινπζα νχηε αλάπηπμε, γεσξγία, θηελνηξνθία, ηνπξηζκφο θ.ι.π. ηελ 

παξαρσξεκέλε πεξηνρή βξίζθεηαη ην ζχλνιν ησλ παξαπνηάκησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη πδαηνξξεκάησλ κφληκεο θαη πεξηζηαζηαθήο ξνήο, πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα επηθαλεηαθά χδαηα αιιά θαη εκπινπηίδνπλ ηνπο ππφγεηνπο 

πδξνθνξείο· απφ απηή ηελ πεξηνρή εμαξηάηαη ε πδξνδφηεζε ησλ ρσξηψλ καο. 

γ) Σν ζχλνιν ησλ πδαηνξξεκάησλ δηά ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη θπξίσο ε 

απνξξνή πξνο ηε ζάιαζζα ησλ πιενλαδφλησλ πδάησλ ηεο μεξάο, βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη απνηεινχλ νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ ππφ ηνπ άξζξνπ 

24 ηνπ πληάγκαηνο πξνζηαηεπφκελνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Όια απηά ηα 

παξαπνηάκηα ζπζηήκαηα εθβάιινπλ ηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα λεξνχ ζηε 

ζάιαζζα. Απηά ηα παξαπνηάκηα ζπζηήκαηα κεηαθέξνπλ ζηε ζάιαζζα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά, δεκηνπξγψληαο πεξηβάιινλ επλντθφ γηα ηνλ γφλν ησλ ςαξηψλ. 

Απνηεινχλ θπζηθνχο αεξαγσγνχο, ζπιιέθηεο ησλ πδάηηλσλ βξφρηλσλ φγθσλ, 

εκπινπηίδνπλ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο, καδί δε κε ηελ ρισξίδα θαη παλίδα 
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απηψλ είλαη νηθνζπζηήκαηα κε ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ ζπκβάιινπλ πνιιαπιψο 

ζηελ ηζνξξνπία  ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζθέξνληαο πφζηκν χδσξ ζηα άγξηα 

δψα, πηελά θ.ι.π. 

δ) Πεξηιακβάλνληαη θαη επεξεάδνληαη νη αθηέο πνπ απνηεινχλ εππαζή 

νηθνζπζηήκαηα, επθφισο απνζηαζεξνπνηνχκελα, ηα νπνία είλαη δεθηηθά ήπηαο 

κφλν εθκεηάιεπζεο θαη γη’απηφ είλαη πξνζηαηεπφκελα. 

ε) Σέινο εληφο απηήο θηινμελείηαη πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα,  

πνηθηινκνξθία ζχγρξνλσλ κνξθψλ δσήο πνπ είλαη απνηέιεζκα εθαηνληάδσλ 

εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ εμειηθηηθήο ηζηνξίαο θαη αλαθεξφκαζηε ζηε ρισξίδα, 

νξληζνπαλίδα, ακθίβηα εξπεηά, ζειαζηηθά θ.ι.π.    

 

Ζ πεξηνρή επέκβαζεο είλαη έλα εππαζέο νηθνζχζηεκα επθφισο 

απνζηαζεξνπνηνχκελν, είλαη έλα ζχλνιν βηνηηθψλ θαη κε παξαγφλησλ θαη 

ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ δξνπλ ζε νξηζκέλν ρξφλν θαη βξίζθνληαη ζε 

αιιεινεπίδξαζε θαη αιιεινεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο. Ζ πνηφηεηα απηψλ ησλ 

επαίζζεησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ξπζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

δσήο καο, θαη εμ απηψλ εμαξηάηαη ε δσή καο, απφ απηά εμαξηάηαη ην παξφλ θαη 

ην κέιινλ ηεο δσήο ηνπ Γήκνπ καο. 

 Όια απηά ηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο, είλαη θνηλφρξεζηα αγαζά πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηφηεηα 

δσήο θαη απηή ηελ ίδηα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ, ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία απφ ην 

θξάηνο βάζεη ηνπ άξζξ.24 παξ.1 απνηειεί ππνρξέσζε θαη γη’απηφ νθείιεη λα 

παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα. Σν θπζηθφ απηφ 

πεξηβάιινλ έρεη φπσο είλαη γλσζηφ, αλαρζεί ζε απηνηειέο πξνζηαηεπφκελν 

αγαζφ. 

Ζ πνιηηεία θαηαξηίδνληαο ηε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο θαη παξαρψξεζεο 

απηήο ηεο επαίζζεηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, ηειψληαο θάησ απφ ηηο 

απζηεξέο επηηαγέο ηνπ πληαγκαηηθνχ λνκνζέηε, έζεζε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο 

ζηνπο νπνίνπο πξνθεηκέλνπ ιφγσ ζνβαξφηεηνο λα πξνζδψζεη ηδηαίηεξε ηζρχ, 

θχξσζε κε ηνλ εζληθφ Νφκν 3220/2004, θαη σο εθ ηνχηνπ θαηέζηεζε ππφρξεε ηελ 

εηαηξεία γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θαη ε εηαηξεία αλαγλσξίδνληαο φηη νη φξνη είλαη 

ζχκθσλνη κε ηηο επηηαγέο ηνπ πληαγκαηηθνχ λνκνζέηε, αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε 

ηήξεζήο ηνπο ρσξίο λα θέξεη θάπνηα αληίξξεζε. 
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Γηά ηνπ άξζξνπ 3.2 ηνπ Ν.3220/2004 νξίδεην φηη εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη ην αξγφηεξν κέρξη 28-1-2006 πιήξεο θαη άξηην 

επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ. 

Θέινπκε λα ππνκλήζνπκε φηη γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο πξνζηαζίαο απηήο 

πνπ επηβάιιεη ην άξζξ.24 ηνπ πληάγκαηνο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νξηζκέλεο 

αξρέο, ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ πξνζβάιιεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Έρεη πάγηα γίλεη απφ ην ηΔ δεθηφ φηη θάζε επέκβαζε ζηα 

πξνζηαηεπφκελα απηά νηθνζπζηήκαηα πξέπεη λα γίλεηαη γηα ιφγνπο ηδηαηηέξνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη λα εθπιεξψλεη δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, ήηνη ην 

νηθείν έξγν λα είλαη ζπκβαηφ κε ην νηθνζχζηεκα θαη δεχηεξνλ θαη θχξηνλ λα 

εληάζζεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επέκβαζεο απηήο. 

Με ηελ πξψηε πξνυπφζεζε εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο, 

πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξ.24 ηνπ πληάγκαηνο θαη ζπλίζηαηαη ζηελ 

αλάπηπμε εθείλε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο εχινγεο αλάγθεο ηεο παξνχζαο γελεάο, 

ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειινληηθψλ 

γελεψλ. Με ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε –θη εδψ ζέισ λα πξνζέμεηε- ε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ππνρξεσηηθά ππφθεηηαη ζε ζπλνιηθφ θαη φρη πεξηζηαζηαθφ 

ή απνζπαζκαηηθφ κεξηθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλν πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην. 

Με ηελ πινχζηα λνκνινγία πνπ έρεη παξάμεη ην ηΔ, έρεη θαηαζηεί πιένλ 

ζαθέο φηη επεηδή ηα δάζε θ.ι.π. απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο σο εππαζή θαη επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ελφηεηα, ζηελή αιιειεμάξηεζε ησλ αλζξσπνγελψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε πεξίπησζε επέκβαζεο εληφο απηψλ ην επελδπηηθφ 

ζρέδην πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζαθέο, εμεηδηθεπκέλν, νθείιεη λα δηαπλέεηαη 

απφ νινθιεξσκέλε καθξάο πξννπηηθήο πξνζέγγηζε ησλ πηζαλψο αλαθπνκέλσλ 

πξνβιεκάησλ, λα έρεη σο βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξφγλσζε 

ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ θαη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο αλαπηχμεσο. 
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Χο εθ ηνχηνπ, εθ ηνπ λφκνπ δελ επηηξέπνληαη εηο νπδεκία 

πεξίπησζε νη απνζπαζκαηηθέο θαη απξνγξακκάηηζηεο πξάμεηο 

δηαρεηξίζεσο ησλ επαίζζεησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θαη’απφθιηζε απφ ηα πξνεθηεζέληα λφκηκα θξηηήξηα, θαη ηνχην ζην 

πλεχκα ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ε 

πνιηηεία, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε άλαξρε αλάπηπμε ελφο αζαθνχο 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ πξνθαιεί ππνβάζκηζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο (θάησ απφ απηφ ην πλεχκα, ν εζληθφο λνκνζέηεο 

ζπκκνξθνχκελνο εληφο ηεο ζπκβάζεσο πνπ θχξσζε κε ηνλ Νφκν 3220/2004 

, έζεζε ηνλ φξν 3.2 θαη απαηηνχζε ην αξγφηεξν έσο 28-1-2006 λα θαηαζέζεη ε 

εηαηξεία πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ΤΝΟΛΟΤ ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο θαη φρη ηξησλ κφλνλ επηκέξνπο 

κεηαιιείσλ απηψλ, ησλ θνπξηψλ, Οιπκπηάδνο θαη Μαληέκ Λάθθνπ). 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε ζπληαγκαηηθή επηηαγή θαη ν φξνο ηνπ 

εζληθνχ λνκνζέηε 3.2 γηα ζπλνιηθφ πιήξεο επελδπηηθφ ζρέδην, ζα κεηέπηπηε 

ζε απιή ζεσξεηηθή δηαθήξπμε αξρήο, κε απνηέιεζκα παξά ηε ζαθψο 

αληίζεηε βνχιεζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαη εζληθνχ λνκνζέηε, λα παξακέλεη ην 

πεξηβάιινλ ρσξίο νπζηαζηηθή πξνζηαζία, αθνχ επηηξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε 

έλαλ πεξηνξηζκέλν ρψξν πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ κε επξχηεξεο επηπηψζεηο 

ζην πεξηβάιινλ, ρσξίο πξνεγνχκελν  πιήξεο επελδπηηθφ ζρέδην, κε 

ζπλέπεηα, φηαλ ηειηθψο ζα δηακνξθσζεί θαη νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο 

απηφο, είλαη άλεπ αμίαο, αθνχ δελ ζα απνηειεί πξάγκαηη ζρεδηαζκφ, αιιά 

απνδνρή ήδε δηακνξθσζείζαο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο. Δάλ ι.ρ. ε 

παξεκβαίλνπζα εηαηξεία πξνβεί ζηελ αλάπηπμε ησλ  ηξησλ κεηαιιείσλ 

(θνπξηψλ, Οιπκπηάδνο, Μαληέκ Λάθθνπ) θαη έρεη επηθέξεη ηεξάζηηεο πιεγέο 

ζην πεξηβάιινλ, ηφηε ζην κέζνλ ή πξνο ην ηέινο ησλ εμνξχμεσλ 

επξηζθφκελε, ζα κπνξεί ι.ρ. λα εθβηάδεη ηελ πνιηηεία,  πξνηείλνληαο φηη εάλ 

δελ εγθξίλεη ε πνιηηεία ηα κεηαιιεία ΠΗΑΒΗΣΑ-ΦΗΧΚΑ-ΣΗΚΑΡΑ, δελ ζα 

ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ηελ παξεκβαίλνπζα λα ζπλερίζεη θαη φηη  ή ζα εγθξίλεη 

θαη ηα άιια κεηαιιεία, γηα λα είλαη βηψζηκε ε επέλδπζε ή ζα αθήζεη θαη απηά 

ρσξίο απνθαηάζηαζε π.ρ. ιφγσ πηψρεπζεο, ζα επηθαιείηαη ηα έμνδα πνπ έρεη 

θάλεη γηα ηελ πεξηραξάθσζε ησλ θνηηαζκάησλ απηψλ ησλ κεηαιιείσλ θαη 

αλαπφθεπθηα ζα πινπνηείηαη έλα επελδπηηθφ ζρέδην θάησ απφ απφιπηα 
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αδηέμνδα πνπ θπζηθά ζα αληίθεηηαη ζην πλεχκα ηνπ πληαγκαηηθνχ λνκνζέηε, 

ν νπνίνο επηβάιιεη δηά ηνπ άξζξνπ 24 πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα. 

Γηα ηε λνκνινγία ηεο ππνρξεσηηθήο θαηάζεζεο ζπλνιηθνχ θαη φρη 

απνζπαζκαηηθνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ππνκλήνπκε ηηο απνθάζεηο ηΔ 

3396/2010 Οινκέιεηα, ηΔ 878/2012 Σκήκα Δ΄, ηΔ 2425/2000 (298210), 

ηΔ 4033/1998 (267384) θ.ι.π. Βι. θαη Δπηχρηνο Κνξνπγέλεο, επίη. 

Αληηπξφεδξνο ΝΚ, Πεξηνδηθφ «Πεξηβάιινλ θαη Γίθαην» ηεχρνο 20-Απξίιηνο 

2002, έθδνζε «Ννκηθή Βηβιηνζήθε» ζει. 278-281.  

 

Ζ εηαηξεία δελ ηήξεζε απηφλ ηνλ βαζηθφ θαη νπζηαζηηθφ φξν θαη έσο    28-

1-2006 δελ θαηέζεζε πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο θαη κέρξη ζήκεξα πνπ ζπδεηάκε ην 

ζέκα, δελ έρεη θαηαζέζεη. ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, θαηέζεζε 

έλα επελδπηηθφ ζρέδην ειιηπέο γηα ηξία κφλν επηκέξνπο κεηαιιεία, ησλ θνπξηψλ, 

Οιπκπηάδνο, Μαληέκ Λάθθνπ, ρσξίο λα θαηαζέηεη θακκία απνιχησο ηερληθή 

κειέηε θαη γη’απηά αθφκα θαη κε ζνβαξέο ειιείςεηο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνχ 

κέξνπο, νη νπνίεο ειιείςεηο ηξεηο κήλεο κεηά ηελ θαηάζεζε επηζεκάλζεθαλ απφ 

ην ειιεληθφ δεκφζην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Άξζξ.3.3 κε ην απφ 27-3-

2006 κε Α.Π. 6837/1477 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

Γ/λζεο Φπζηθνχ Πινχηνπ, Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ. 

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε ελ ιφγσ ππεξεζία κε ηα έγγξαθά ηεο 10-2-2012 κε 

Α.Π.: Γ8-Α/Φ.7.49/3/2809/349 ΑΠΟΦΑΖ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο. γηα ην 

ππνέξγν ησλ θνπξηψλ θαη ηελ απφθαζε ηνπ ΤΠΔΚΑ-Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο. απφ 10-2-

2012 γηα ηηο κεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο Οιπκπηάδνο. Τπελζπκίδεη ζηελ εηαηξεία 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φηη δελ έρεη αθφκα θαηαζέζεη ηηο ηερληθέο κειέηεο 1) 

Απφζεζεο Καξαηδά Λάθθνπ θαη Λνηζάληθνπ, 2) ηελ Σερληθή Μειέηε Μνλάδαο 

Δκπινπηηζκνχ θνπξηψλ, 3) Σερληθή Μειέηε Μεηαιινπξγηθήο κνλάδαο ραιθνχ-

ρξπζνχ θαη ζεητθνχ νμέσο Μαληέκ Λάθθνπ, 4) Σερληθή κειέηε ρψξνπ απφζεζεο 

Κνθθηλφιαθα, 5) Σερληθή κειέηε ηεο κνλάδαο εκπινπηηζκνχ Μαληέκ Λάθθνπ, 6) 

Σερληθή κειέηε Μεηαιινπξγηθήο Μνλάδαο ραιθνχ, ρξπζνχ θαη ζεητθνχ νμένο 

Μαληέκ Λάθθνπ, ελεκεξψλνπλ δε φηη ην πιήξσκα απηψλ ησλ κειεηψλ θαη νη 

αδεηνδνηήζεηο ηνπο ζα ζπληζηνχλ ην επελδπηηθφ ζρέδην έζησ θαη γηα ηα ηξία κφλν 

κεηαιιεία πνπ θαηέζεζε. 



9 

 

Δλψ ε εηαηξεία δελ ηήξεζε απηφ ηνλ ζεκαληηθφ φξν πνπ αθνξά ηελ 

θαηάζεζε πιήξνπο θαη άξηηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο αλάπηπμεο 

ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, θαη γλσξίδνληαο ηε ζεκαζία απηήο ηεο ζεκαληηθήο 

παξαβάζεσο, ηφζν εληφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο, φζν θαη εληφο ηεο Μ.Π.Δ., 

θαηά ην ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη ζην ηΔ θαη ζηα ινηπά δηθαζηήξηα 

ζε κηα πξνζπάζεηα  εμαπάηεζεο φισλ απηψλ, παξνπζίαζε φηη ην θαηαηεζεηκέλν 

επελδπηηθφ ζρέδηφ ηεο είλαη πιήξεο θαη αθνξά ζην ζχλνιν ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο πνπ ζρεδηάδεη λα αλαπηχμεη, παξνπζηάδνληαο σο ην ζχλνιν ησλ 

Μεηαιιείσλ πνπ πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη ηα ηξία κφλν επηκέξνπο γλσζηά 

κεηαιιεία ησλ θνπξηψλ, Οιπκπηάδνο, Μαληέκ Λάθθνπ. αο αλαθέξσ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηελ Μ.Π.Δ. ζην θεθάιαην κε ηίηιν: «ΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ», θαηέζεζε:  

 «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….. Σν 

Έξγν πνπ πξνηείλεηαη  ζην ζρέδην απηό, αθνξά ζην ζύλνιν ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, ηα 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)». Βεβαηψλεη ινηπφλ, φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην 

αθνξά ζην ζχλνιν ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη. 

 

Σν ειιεληθφ δεκφζην εληφο ηεο ΚΤΑ 201745/26-7-2011 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…... Πξόθεηηαη γηα κία εληαία θαη αδηαίξεηε 
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επέλδπζε, κε επεκβάζεηο αλάπηπμεο πθηζηάκελσλ θαη λέσλ κεηαιιεπηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ…». 

 

 ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο κε ηελ απφ 8-5-2012 Παξέκβαζή ηεο 

θαηά ησλ αηηνχλησλ ηελ αθχξσζε ηεο ΚΤΑ θαηνίθσλ, ε εηαηξεία ζηε ζει. 49 

ηεο αλσηέξσ Παξέκβαζεο, θαηαζέηεη: «Η εηαηξεία Διιεληθόο Υξπζόο, έρεη 

ππνβάιεη ζην ειιεληθό δεκόζην εθηεηακκέλν ζρέδην επέλδπζεο γηα ηελ 

πιήξε αλάπηπμε ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ζηελ Αλαηνιηθή Υαιθηδηθή. 

Σν έξγν πνπ πξνηείλεηαη ζην ζρέδην απηό αθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ηα νπνία εθηείλνληαη εληόο ηεο ζπλνιηθήο 

κεηαιιεπηηθήο παξαρώξεζεο 264.000 ζηξεκκάησλ». 

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

επελδπηηθό ζρέδην απνζθνπεί ζηελ δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ Μεηαιιεπηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο εληαγκέλν ζε κηα 

γεληθή θαη φρη απνζπαζκαηηθή ή θαηά πεξίπησζε ινγηθή. Ο όινο 

ζρεδηαζκόο απνζθνπνύζε ζηελ ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε, φρη κφλν ηνπ 

ζήκεξα αιιά θαη ηνπ αχξην. Βηώζηκε κεηαιιεία δελ απνηειεί ε 

απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε-ζαιακνπνίεζε  ηνπ κεηαιιεπηηθνύ 

δπλακηθνύ κηαο πεξηνρήο». Σνλίδεη ινηπφλ φηη αθνξά ηε ζπλνιηθή επέλδπζε 

πνπ ζα θάλεη θαη δελ πξφθεηηαη γηα απνζπαζκαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην. 

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

επελδπηηθό ζρέδην απνζθνπεί ζηε δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

Μεηαιιεπηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο… Η ΜΠΔ  αθνξά ηελ 

επελδπηηθή πξόηαζε ηεο εηαηξίαο Δι. Υξπζόο Α.Δ. γηα ηελ ΤΝΟΛΗΚΖ 

αλάπηπμε ηνπ κεηαιιεπηηθνύ δπλακηθνύ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο». 

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

Όια απηά απνηεινχλ κία απάηε θαη ε αιήζεηα είλαη φηη εληφο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο εηαηξείαο εκπεξηέρνληαη πιήζνο 

κεηαιιείσλ κεγαιχηεξσλ κάιηζηα ηηλψλ εμ απηψλ ζε έθηαζε απφ ηα γλσζηά 

ηξία πξνηεηλφκελα, ηα νπνία απνθξχβνληαη θαη δελ εηέζεζαλ ζθνπίκσο εληφο 
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ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, γηα λα κε γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο 

ηεο παξέκβαζεο εληφο απηψλ ησλ κνλαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα 

θαηαζηήζεη ζε ζειεληαθφ ηνπίν, κε κηα δηαθνξά, φηη αλ ζην ηνπίν ηεο ζειήλεο 

δηαζέζεηο λεξφ, κπνξείο λα ην αμηνπνηήζεηο, ελψ απηφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

εδψ, ζα είλαη κνιπζκέλν θαη αθαηάιιειν «εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ». Δλψ 

θαηέζεζε φιεο απηέο ηηο αλαιήζεηεο γηα λα ιάβεη ηηο εγθξίζεηο θαη 

αδεηνδνηήζεηο, ζηελ απφ 5-11-2014 παξέκβαζε ηεο εηαηξείαο ελψπηνλ ηνπ 

ηΔ ζε πξνζθπγή ηνπ νκηινχληνο, ζηε ζει.50 γη’απηή ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

θαηαζέηεη: «Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ κεηαιιείσλ 

επηιέρζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαηά θάζεηο. Η 

πξνζέγγηζε απηή γίλεηαη αθ’ελόο κελ γηαηί δηεπθνιύλεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο 

επέλδπζεο, αθ’εηέξνπ δε γηαηί παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη 

ζύκθσλα κε πξαγκαηηθά αμηνινγεκέλα ζηνηρεία……. Η ήδε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ζηα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο πεξηγξάθεηαη ζαλ…… Αλαγθαηόηεηα 

έξεπλαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ησλ παξαρσξήζεσλ κε πξνηεξαηόηεηα ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Πηάβηηζαο, ηεο Φηζώθαο θαη ηνπ ρώξνπ κεηαμύ ησλ θνηηαζκάησλ 

Οιπκπηάδαο θαη Μαληέκ Λάθθνπ». 

Καη ζπλερίδεη ζηε ζει. 56: «εκεηώλνπκε βέβαηα όηη ε πξνζέγγηζε, 

απηή δεδνκέλνπ ηνπ καθξόπλννπ επελδπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε θαη ζηελ αμηνπνίεζε πξόζζεησλ πόξσλ πνπ βάζηκα 

αλακέλνληαη κεηαμύ Σηξαησλίνπ θαη Οιπκπηάδαο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ 

νπνίσλ ε όξπμε ηεο λέαο πξνζπέιαζεο δηεπθνιύλεη ηελ απαηηνύκελε έξεπλα. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό αθξηβώο πηζηεύνπκε όηη ε πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή 

έξεπλα γηα ηελ βηνκεραληθή εθαξκνζηκόηεηα θαη επηβεβιεκέλε είλαη θαη 

θαιύηεξα νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία αλακέλεηαη λα δώζεη».  

Καη ζηε ζει. 57: «Η έξεπλα, είηε επέθηαζεο γλσζηώλ θνηηαζκάησλ 

είηε πξνζδηνξηζκνύ λέσλ, εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηελ όιε 

δξαζηεξηόηεηα……. Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα ρξνληθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζηα 

Μεηαιιεία Καζζάλδξαο επηιέρζεθε ε πινπνίεζε ησλ θαηά θάζεηο κε 

ζηόρν αθελόο κελ  ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

επηπηώζεσλ θαη αθ’εηέξνπ ηελ απνθπγή ηνπ ππέξκεηξνπ δαλεηζκνύ ηνπ 
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θνξέα πινπνίεζεο ώζηε λα ππάξρνπλ ηα ερέγγπα κηαο πγηνύο θαη 

θεξδνθόξαο επηρείξεζεο θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο». (!!!) 

Καηαζέηεη ινηπφλ φηη επειέγε ε πινπνίεζε θαηά θάζεηο θαη φηη απηφ 

ην θάλεη α) γηα ηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ, λα κελ 

αληηδξάζνπκε δειαδή εκείο νη θάηνηθνη, β) κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, γ) απνθπγή ηνπ ππέξκεηξνπ δαλεηζκνχ ηνπ θνξέα πινπνίεζεο, 

ζπλνκνινγεί ινηπφλ ηψξα  ηνπο δηθνχο καο ηζρπξηζκνχο. 

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

Καη αβίαζηα πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο» ζπλεηδεηψο 

δελ ππέβαιε πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην γηα ην ζχλνιν ησλ 

κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, δηφηη εμεηάδεη δηαξθψο ηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε λέα θνηηάζκαηα, ζηαδηαθψο θαη θαηαπψο 

εμππεξεηνχληαη ηα επηρεηξεκαηηθά ηεο ζπκθέξνληα, ελψ είλαη πξνθαλέο φηη 

βάζεη ηνπ λφκνπ φθεηιε λα δειψζεη εμ αξρήο θαη δηά ηνπ επελδπηηθνχ ηεο 

ζρεδίνπ ηη αθξηβψο πξνηίζεηαη λα πξάμεη, πνηα ζα είλαη ηα ζεκεία  θαη ε 

έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεζκεχεηαη αιιά θαη δηθαηνχηαη λα 

αλαπηχμεη, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο θαη 

δηθαηψκαηα, αληηζηνίρσο θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ φινη 

νη ελδηαθεξφκελνη, ησλ νπνίσλ αδηακθηζβεηήησο ζίγνληαη ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληα θαη δε νη θάηνηθνη θαη ε ηνπηθή θνηλσλία λα ιάβνπλ γλψζε γηα ηελ 

αθξηβή έθηαζε ησλ εθαηέξσζελ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. Χζηφζν, ε 

εηαηξεία επζαξζψο απνθαιχπηεη ηελ ππνθξππηφκελε πξφζεζε ηεο κε 

εγθξίζεσο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ηεο παξνρήο δειαδή ζε απηή ηεο 

δπλαηφηεηαο ηεο δηαξθνχο θαη ζηαδηαθήο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ηελ έληαμε λέσλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη λέσλ 

θνηηαζκάησλ, ρσξίο λα δνζεί ε επθαηξία ζε νηνλδήπνηε λα αμηνινγήζεη 

ζπλνιηθά ηηο επηπηψζεηο, πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο, ηεο ζπλνιηθήο 

δξαζηεξηφηεηφο ηεο!!  

Σν δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη απνζπαζκαηηθφ επελδπηηθφ ζρέδην 

αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαη δελ επηηξέπεη αληηθεηκεληθά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ, ηελ νξζή αμηνιφγεζε, ηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο επέλδπζεο πνπ ζα γίλεη ζπλνιηθά ζην πεξηβάιινλ ηεο 
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Β. Υαιθηδηθήο, θαη ζπλεπψο θαζηζηά αλέθηθην ελ ζπλερεία θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ φξσλ πξνζηαζίαο, αιιά θαη δελ επηηξέπεη 

αληηθεηκεληθά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ησλ 

επηβεβιεκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

Όια απηά ηα γλσξίδνπλ θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο πνιηηείαο θαη 

δηεπθνιχλνπλ δπζηπρψο ηελ εηαηξεία. Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά φηη ε Γ/λζε 

Φπζηθνχ Πινχηνπ κε ην απφ 8-11-2011 κε Α.Π. 25339/4423 έγγξαθν, 

ελεκεξψλεη  ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηελ 

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

εληφο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ είλαη ηα κεηαιιεία 

«ΠΗΑΒΗΣΑ» (Γ.Γ. Νενρσξίνπ), «ΣΗΚΑΡΑ» (Γ.Γ.Μεγ.Παλαγίαο) θαη 

«ΦΗΧΚΑ» (Γ.Γ.ηξαηνλίθεο), γηα ηελ πεξηραξάθσζε ραιθνχρσλ-

ρξπζνθφξσλ, καγγαληνχρσλ θαη κηθηψλ ζεηνχρσλ θνηηαζκάησλ. Σν ΤΠΔΚΑ 

κε ηηο κε Α.Π. 6293 απφ 10-11-2014 απφςεηο ηνπ πνπ θαηέζεζε ζην ηΔ, 

αλαθέξεη φηη φζνλ αθνξά ηα κεηαιιεία ΠΗΑΒΗΣΑ-ΦΗΧΚΑ-ΣΗΚΑΡΑ, 

πξφθεηηαη γηα ειπηδνθφξα κεηαιιεία, θαη ζπλνκνινγεί ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

Σψξα εθείλν πνπ είλαη παληειψο ππνηηκεηηθφ ηεο λνεκνζχλεο καο, 

είλαη ην γεγνλφο φηη ελψ ζε εκάο ε εηαηξεία παξνπζηάδεη θαη ελεκεξψλεη φηη ην 

επελδπηηθφ ηεο ζρέδην πνπ θαηέζεζε γηα ηα ηξία κεηαιιεία, αθνξά ζην ζχλνιν 

ηνπ κεηαιιεπηηθνχ δπλακηθνχ θαη φρη ζε απνζπαζκαηηθή ινγηθή θαη φηη 

απνζθνπεί φρη κφλν ζην ζήκεξα αιιά θαη ην αχξην, νη κεγαινκέηνρνη ηεο 

εηαηξείαο αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα ελεκεξψζνπλ κε επίζεκα Γειηία Σχπνπ 

απφ ην Σνξφλην ηνπο αλά ηνλ πιαλήηε κεηφρνπο ηνπο, γηα ηα πξαγκαηηθά 

ζρέδηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο.  

Με ην απφ 13 Ννεκβξίνπ 2006 επίζεκν Γειηίν Σχπνπ ηεο 

Δuropean Goldfields ζην Σνξφλην ζηα αγγιηθά, αλαθνηλψλεη ζηνπο θαλαδνχο 

επελδπηέο φηη δηά ησλ ελαέξησλ γεσθπζηθψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ εξεπλψλ 

πνπ νινθιήξσζε ε εηαηξεία Fugro Airbornes Studies, πξνζδηνξίζηεθαλ 20 

κεηαιιεία (20 ζηφρνη θνηηαζκάησλ θαη κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ κε 20 ρικ. 

δηαδξφκσλ πνιπκεηαιιηθήο ζεηνχρνπ νξπθηνπνηήζεσο. 
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Με ην απφ 19 Μαξηίνπ 2007 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields 

ζην Σνξφλην ζηα αγγιηθά, 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». 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ε Δldorado εθδίδεη θαη δεκνζηεχεη 

δηαδηθηπαθά κεηαιιεπηηθφ ράξηε, φπνπ έρεη ελζέζεη ηα 15 κεηαιιεία πξνο 

έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε. 

Γηα λα κελ πξνθαζηζζνχλ θάπνηνη δηάθνξα, ππνκλήνπκε φηη κε ην απφ 

10 Ηνπλίνπ 2010 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields ζηα αγγιηθά, 

αλαθνηλψλεη –ζην Σνξφλην πάληα- ιεπηνκέξεηεο γηα ην κεηαιιείν 

«ΠΗΑΒΗΣΑ», φπνπ απνδεδεηγκέλα αλαθέξεη φηη 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 ζεηνχρν θνίηαζκα ηεο Οιπκπηάδαο. Δπίζεο γλσζηνπνηεί ηα 

ζηνηρεία θαη ησλ κεηαιιείσλ «ΦΗΧΚΑ» θαη «ΣΗΚΑΡΑ». 

Ο πξψελ πθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ πνπ ππέγξαςε ηε ζχκβαζε θαη 

ηέσο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ καο θ. Πάρηαο, εληφο ηεο ππ’αξηζ. 145/2013 

απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, ζηε ζει. 3 γλσζηνπνηεί ελ έηεη 

2013, δέθα ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο:  «……Απνηεινύκε  έλα 

από ηα πέληε κεγαιύηεξα κεηαιιεπηηθά πεδία ηνπ πιαλήηε»!!! 

 

Δίλαη απνξίαο άμηνλ πσο ηνικνχλ κέρξη ζήκεξα λα κηινχλ πεξί 

«νηθνλνκηθψο ζπκθέξνπζαο επέλδπζεο» ηε ζηηγκή πνπ ζε εκάο δειψλνπλ φηη  

δήζελ αγλννχλ ηελ έθηαζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ηα 

πξνζδνθψκελα έζνδα ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ, ζηα νπνία βέβαηα νπδεκία 

ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνβιέπεηαη!! Αιήζεηα, ηα 11.000.000 

ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θέξεηαη λα θαηέβαιε ε Διιεληθφο Υξπζφο, είλαη 

«επσθειή» γηα ηα ηξία κεηαιιεία πνπ θαηέζεζε ζην επελδπηηθφ ζρέδην, γηα ηα 

έμη «ειπηδνθφξα» πνπ θάλεη ιφγν ε Γηνίθεζε ή γηα ηα είθνζη κεηαιιεία πνπ 
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αλαθνηλψλνπλ νη κεγαινκέηνρνη ηεο εηαηξείαο;  Απηφ είλαη ην ηίκεκα γηα ην έλα 

απφ ηα πέληε κεγαιχηεξα κεηαιιεπηηθά πεδία ηνπ πιαλήηε, πνπ νκνινγεί ν θ. 

Πάρηαο; Δίλαη ηίκεκα γεληθφ θαη αφξηζην γηα νπνηαδήπνηε πνζφηεηα νξπθηνχ 

πινχηνπ απηή ήζειε αληιήζεη;    

Δίλαη π.ρ. πνιχ δηαθνξεηηθφ λα γλσξίδεη θάπνηνο θηελνηξφθνο, 

γεσξγφο, κειηζζνπξγφο, μελνδφρνο, Γήκαξρνο, χκβνπινο ηεο Δπηθξαηείαο 

θ.ι.π., φηη ζα γίλνπλ ζπλνιηθά ηξία κεηαιιεία ζηε 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 ηα 317.000 ζηξ. απφ ηα 740.000 ζηξ. πνπ είλαη ε έθηαζε 

ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε. 

   

Χο παξάδεηγκα ζα ζέιακε λα θέξνπκε θαη ην αθφινπζν, γηα λα γίλνπκε  

απνιχησο θαηαλνεηνί: 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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Αλαιχζεθε ιεπηνκεξψο ζ’απηφλ ηνλ πξψην ιφγν καο φηη ε εηαηξεία δελ 

ηήξεζε ηνλ βαζηθφ φξν 3.2, θαηαθξνλψληαο θαη πληαγκαηηθφ θαη εζληθφ 

λνκνζέηε, θαηαπαηψληαο θαηάθσξα ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ δεκνηψλ θαη φηη εμαπάηεζε θαη ηνπο αδεηνδνηηθνχο κεραληζκνχο θαη ην 

αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην, παξνπζηάδνληαο ην ειιηπέο απηφ επελδπηηθφ ζρέδην 

ησλ ηξησλ κφλν επηκέξνπο κεηαιιείσλ, σο δήζελ «Δπελδπηηθφ ζρέδην πνπ 

απνζθνπεί ζηε δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηαιιεπηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο Β.Α. Υαιθηδηθήο, εληαγκέλν ζε κηα γεληθή θαη φρη 

απνζπαζκαηηθή ή θαηά πεξίπησζε ινγηθή, πνπ ν ζρεδηαζκφο ηνπ απνζθνπεί 

ζηε ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε, φρη κφλν ηνπ ζήκεξα αιιά θαη ηνπ αχξην 

(βεβαηψλνληαο φηη) βηψζηκε κεηαιιεία δελ απνηειεί ε απνζπαζκαηηθή 

πξνζέγγηζε-ζαιακνπνίεζε ηνπ κεηαιιεπηηθνχ δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο. 

Δίλαη ζίγνπξν φηη εάλ ε εηαηξεία ηεξνχζε ηνλ λφκν θαη θαηέζεηε πιήξεο 

επελδπηηθφ ζρέδην φπσο ηεο δεηήζεθε, θαη γλψξηδαλ νη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ 

ηνπ Γήκνπ καο φηη ε εηαηξεία ζθνπεχεη δίπια ηνπο λα αλαπηχμεη κεηαιιεία 

κεγαιχηεξα απφ απηά ησλ θνπξηψλ, θαλέλαο θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ καο δελ ζα 

ζπλαηλνχζε ζε κηα ηέηνηα «επέλδπζε». Άιιν λα ιεο φηη κέζα ζην δάζνο ζα 

θηίζεηο έλα ππξνθπιάθην, άιιν λα θηηάμεηο ηξία ζπίηηα θη άιιν λα έρεηο σο 

ζρέδην λα νηθνδνκήζεηο δέθα νηθηζκνχο. 

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

 

    Ο  2νο  ιφγνο ηεο αηηήζεψο καο είλαη ν εμήο: 

 

Ο δεχηεξνο βαζηθφηεξνο φξνο πνπ ν εζληθφο λνκνζέηεο φξηζε, ήηαλ ν 

φξνο ηνπ Άξζξνπ 3.3 ηεο πκβάζεσο, ν νπνίνο φξηδε φηη ην ειιεληθφ δεκφζην 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάζεη ην ππνβιεζέλ επελδπηηθφ ζρέδην θαη 

ην αξγφηεξν έσο ηηο 28-1-2007 λα εγθξίλεη ην επελδπηηθφ ζρέδην, θαη λα 

εθδψζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κειέηεο. Λφγσ ηνπ 

φηη ε εηαηξεία δελ ηήξεζε ηνλ ζπκβαηηθφ φξν 3.2 θαη δελ θαηέζεζε σο ν λφκνο 

νξίδεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε  ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ε ειιεληθή πνιηηεία δελ πξνέβε ζε έγθξηζε ηνπ 
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επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ κέρξη ζήκεξα, νχηε θαλ ζε έθδνζε άδεηαο γηα 

ηε κεηαιινπξγία πξνέβε. Απηφ, φηη νπδέπνηε ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην 

ελεθξίζε σο ν Ν.3220/2004, άξζξ.3.3 νξίδεη, δελ ην ιέκε εκείο, ην βεβαηψλεη 

αξκνδίσο ε αξκφδηα ππεξεζία πνπ εμέηαζε ην ππνβιεζέλ επελδπηηθφ ζρέδην 

θαη ην βξήθε ειιηπέο, ε Γ/ζε Φπζηθνχ Πινχηνπ Μεηαιιεπηηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄. Καη ην γεγνλφο απηφ ην βεβαηψλεη 

εγγξάθσο, ελππνγξάθσο, ελζθξαγίζησο, δηαρξνληθά. Αλαθέξνπκε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ζην απφ 2-12-2010 κε Α.Π.: Γ8-Α/Φ.7.49.13/22343/3949, 

κε ζέκα: «Παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΜΠΔ ηεο εηαηξείαο» πξνο 

ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.», ζηελ πξψηε ζειίδα πξηλ απφ θάζε ηη άιιν ηεο 

γλσζηνπνηεί φηη: «Σν πεξηερόκελν ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ έρεη θαηαηεζεί 

ζηελ Τπεξεζία καο από 27-1-2006 θαη δελ έρεη αθόκα εγθξηζεί…». 

Όηαλ ε Γηνίθεζε θιήζεθε λα θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηεο ζην ηΔ ζρεηηθά 

κε ηελ αίηεζε αθχξσζεο ππ’αξηζ. 7947/2011, θαηνίθσλ θαηά ηεο ΚΤΑ 

ππ’αξηζ. 201745/26-7-2011 πεξί εγθξίζεσο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζηηο απφ 

31-5-2012 κε Α.Π.: Γ8/Α/Φ.7.49.13/νηθ.11977/873 απφςεηο ηνπο ζηε ζει.7, 

γλσζηνπνηεί φηη νη απφςεηο θαηαηίζεληαη έρνληαο ιάβεη ππ’φςηλ ηεο: «Σν 

πεξηερόκελν ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία 

καο από 27-1-2006 θαη  δελ έρεη αθόκα εγθξηζεί…..». 

Δπίζεο επί ηεο ππ’αξηζ.333/2014 αηηήζεσο ηνπ Αξρηκ.Υξηζηνδνχινπ 

Αγγειφγινπ κε ην απφ 10-11-2014 κε Α.Π. 6293, ε Γηνίθεζε θαηέζεζε ηηο 

απφςεηο ηεο ζην ηΔ. Δληφο απηψλ αθνχ αλαιχεη φια ηα δεδνκέλα, ζηε ζει.4 

θαηαζέηεη: «πλάγεηαη επνκέλσο ξεηά όηη δελ ήηαλ επηηξεπηή ε νξηζηηθή 

έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ…. Η έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ απηνύ δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη δηνηθεηηθή πξάμε, θαζόηη πέξαλ από ην γεγνλόο όηη 

δελ πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξάμε από ηελ ηζρύνπζα κεηαιιεπηηθή λνκνζεζία ζηελ 

νπνία νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, άδεηεο θ.ι.π., γηα ηελ 

πινπνίεζε κεηαιιεπηηθώλ θαη κεηαιινπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ ζηελ πνξεία ηέηνηεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεύζεηο πνπ λα 

αλαηξέςνπλ κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ ηερλνινγηθώλ επηινγώλ γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην». 
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πλνκνινγεί φηη δελ έρεη εγθξηζεί θαη κε δηάθνξεο πξνθάζεηο 

πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ηα φζα παξαλφκσο κέρξη ζήκεξα έρνπλ 

δηελεξγεζεί. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο απφ 1-9-2014 αηηήζεσο ησλ 311 πνιηηψλ πξνο 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, πνπ έιαβε Α.Π. εηζεξρνκέλνπ 

εγγξάθνπ 28052/8-9-2014, ν αμηφηηκνο θ. Γήκαξρνο κε ην ππ’αξηζ. 30057/2-

10-2014 επίζεκν έγγξαθφ ηνπ δήηεζε απφ ηελ εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο 

Α.Δ.», λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Γήκν ηε ζχκθσλε κε ην άξζξ.3.3 έγθξηζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ εηαηξεία απάληεζε κε ην απφ 17-10-2014 κε Α.Π.: Α-

2235. Δληφο απηνχ αθνχ ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ζπλνκνινγεί ηελ 

ππνρξέσζή ηεο έλαληη ηνπ Νφκνπ, κε ηελ παξάγξαθν 3 αλαθέξεηαη ζην ηΔ 

θαη ηελ απφθαζε 1492/2013, ζηελ έθδνζε ΚΤΑ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζηελ 

ΜΠΔ, ζε γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ 144824/24-9-2009 ζηελ Π.Π.Δ. 

482/6-4-2006. Σειεηψλνληαο ηελ επηζηνιή ηεο, θαηαιήγεη: «Γελ γλσξίδνπκε αλ 

ε παξάζεζε ησλ παξαπάλσ βνεζά ζηε δηακόξθσζε πιήξνπο θαη 

νινθιεξσκέλεο άπνςεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, νύηε έρνπκε λα ζαο 

πξνζθνκίζνπκε θάηη πεξηζζόηεξν».  

Οκνιφγεζε ινηπφλ ε εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο» φηη δελ έρεη λα 

πξνζθνκίζεη ζηνλ Γήκν ηε ζχκθσλε κε ην άξζξ.3.3 ηνπ Ν.3220/2004 έγθξηζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ. 

Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ην Δπελδπηηθφ ρέδην ηεο εηαηξείαο δελ έρεη 

ιάβεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηνλ Ν.3220/2004 άξζξ.3.3 έγθξηζε θαη ην 

εξψηεκα πνπ ίζσο ηίζεηαη είλαη ην πψο ην ηΔ, ινηπά δηθαζηήξηα θαηά ηνλ 

αθπξσηηθφ έιεγρν ηεο ΚΤΑ έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, έδσζαλ ην 

«νθέτ» γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κε εγθεθξηκέλεο επέλδπζεο θαη ην πψο ηειηθά 

πινπνηείηαη έλα επελδπηηθφ ζρέδην πνπ δελ έρεη εγθξηζεί. Καη εδψ δπζηπρψο 

ππήξμε απάηε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ππνπξγνί, ε εηαηξεία θαη δπζηπρψο 

θαη ιεηηνπξγνί ηνπ αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο ηνπ ηΔ. 

Ζ εηαηξεία παξνπζίαζε ζην ηΔ ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην σο δήζελ 

εγθεθξηκέλν. Με ηελ απφ 3 Ματνπ 2012 παξέκβαζή ηεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ, ζηε 

ζει. 128 ηεο αλσηέξσ παξέκβαζεο, θαηέζεηε: «… Καηά ην ζθέινο απηό 
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παξαβιέπνπλ όηη ην επελδπηηθό ζρέδην έρεη εγθξηζεί κε άιιε  δηνηθεηηθή 

πξάμε  ηελ νπνία δελ πξνζέβαιαλ θαη δελ πξνζβάιιεηαη παξαδεθηά κε ηελ 

παξνύζα....».  

Καη ζην απφ 10 Ηνπιίνπ 2012 ΤΠΟΜΝΖΜΑ ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο 

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

ππέξ ηνπ Τ.ΠΔ.ΚΑ., ζηε 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 

ζχκβαζε νινθιεξψλεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ κεηά ηελ έγθξηζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Τν 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…». 

Σα ίδηα θαηέζεζε κε ηελ απφ 17-5-2012 παξέκβαζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ 

ηΔ ην «Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Ν. Υαιθηδηθήο». Σα ίδηα θαηέζεζε κε ηελ 

απφ 14-5-2012 παξέκβαζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ ηΔ ν «χλδεζκνο ησλ 

Μεηαιιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ». Δλψ ε Γηνίθεζε φπσο ήδε πξναλαθέξακε, κε 

ηηο απφ 31-5-2012 κε Α.Π.: Γ-8/Α/Φ.7.49.13/νηθ.11977/873 απφςεηο ηεο δηά 

ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη Γ.Φ.Π.Μ.Β.Ο. ελεκέξσζε ην ηΔ ζηε ζει.7 φηη ην επελδπηηθφ 

ζρέδην: «ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΑΚΟΜΖ ΔΓΚΡΗΘΔΗ». Γπζηπρψο  νη αλψηαηνη δηθαζηέο 

ηνπ αλψηαηνπ αθπξσηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο, ην ηΔ, ην νπνίν 

ζεκεησηένλ είλαη αλέιεγθην, δει. κεηά απφ ηελ θξίζε ηνπ νη θάηνηθνη κφλν ζηε 

Θεία Γηθαηνζχλε κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ, δπζηπρψο ζπλεηδεηά δφκεζαλ ηελ 

ππ’αξηζ.1493/2013 απφθαζε ηνπ ηΔ θαη ηελ ππ’αξηζ. 398/2012 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ πάλσ ζε αλαιεζείο παξαδνρέο 

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 Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ «εγθξίζεθε» θαηά ην 

Δ΄ Σκήκα ηνπ ηΔ επ’ απηνχ ππήξμε ζεηηθή γλσκνδφηεζε, πξάγκα ην νπνίν 
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φπσο πξναλαθέξακε, ε ίδηα δηνίθεζε δηαρξνληθά κε πιήζνο εγγξάθσλ ηεο ην 

δηαςεχδεη. 

 

Γπζηπρψο, εληφο ηεο ππ’αξηζ. 398/2012 Απνθάζεσο ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ  ζηε 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….». 

Καηφπηλ απηήο, φζεο απνθάζεηο εθδφζεθαλ, δνκήζεθαλ πάλσ ζην 

ζπλεηδεηφ ςεχδνο, φπσο είλαη θαη νη κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο πνπ 

εθδφζεθαλ απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Υαιθηδηθήο ζηε Γηαδηθαζία 

Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ, φπσο είλαη ε ππ’αξηζ. 376/2013 θ.ι.π., νη νπνίεο φιεο 

κεηαθέξνπλ απηνχζην ην ιαλζαζκέλν ζθεπηηθφ ηνπ ηΔ. 

Οη πξναλαθεξζείζεο θξίζεηο ηνπ ηΔ εθθέξνληαη παξεκπηπηφλησο θαη 

αθεγεκαηηθψο, δεδνκέλνπ φηη νη θξηζείζεο αηηήζεηο αθπξψζεσο δελ 

πξνέβαιαλ σο παξαλνκία ησλ πξνζβαιινκέλσλ κε απηέο πξάμεσλ, ηελ 

έιιεηςε εγθξίζεσο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ. Μεηά ηαχηα επαξθψο 

απνδείμακε φηη είλαη πξνθαλέο φηη ε αθεγεκαηηθή 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. 

 

Όζνλ αθνξά ην γεγνλφο φηη ειιείςεη δηνηθεηηθήο πξάμεο θξαδαίλεη ε 

εηαηξεία θαη επηθαιείηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ ηΔ γηα λα απνδείμνπλ ηε δήζελ 

έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, είλαη γλσζηφ  φηη ην ηΔ έρεη εθδψζεη 

ρηιηάδεο απνθάζεηο θαη έρεη παγίσο κε ηε λνκνινγία ηνπ απνθαλζεί φηη: «Τν 

ΣηΕ δελ δύλαηαη λα πξνβεί ζε ππνθαηάζηαζε ηεο λνκηθήο θαη 
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πξαγκαηηθήο βάζεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο» (βι. απφθαζε 3922/2011 ηΔ 

(566357), 3931/2011 ηΔ (566068) θ.ι.π.). Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ειιείςεη 

κηαο απαηηνχκελεο Γηνηθεηηθήο Πξάμεσο πνπ επηβάιιεηαη κάιηζηα απφ εζληθφ 

λφκν, δελ κπνξεί ε εηαηξεία λα ππνθαζηζηά απηή ηελ έιιεηςε θξαδαίλνληαο 

κία απφθαζε ηνπ ηΔ, ε νπνία εθδφζεθε γηα ηνλ έιεγρν άιιεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεσο, ηεο Κ.Τ.Α. 201745/26.7.2011, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππεηζήιζε 

νπζησδψο ζηνλ έιεγρν δηνηθεηηθήο πξάμεσο εγθξίζεσο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.2,  3.3 θαη 3.4 ηνπ Ν.3220/2004 εζληθήο 

ζπκβάζεσο. 

Γηα ηνλ δεχηεξν ινηπφλ ιφγν, απνδεηθλχεηαη φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην 

ηεο εηαηξείαο δελ έρεη εγθξηζεί σο ην Άξζξ. 3.3 νξίδεη, θαη παξαλφκσο 

πινπνηείηαη αθνχ κεζνδεχηεθε λα παξνπζηαζζεί σο δήζελ εγθεθξηκέλν απφ ην 

2006. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαη  

Δπεηδή ην άξζξν 75§α,1 θαη β,2,8 ηνπ Νφκνπ 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114), 

φπσο ηζρχεη κε ην άξζξ.94 θεθ.Σ΄ ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο)§1, πνπ 

νξίδεη φηη είλαη ππνρξέσζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ε πξνζηαζία θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. 

Δπεηδή ην άξζξν 3.4 ηνπ Νφκνπ 3220/2004 φξηδε φηη: «Σν επελδπηηθό 

ζρέδην όπσο ζα εγθξίλεην (ην αξγφηεξν έσο 28-1-2007) από ηηο αξκόδηεο 

αξρέο, ζα ζεσξείην απηνκάησο αλαπόζπαζην παξάξηεκα ηεο θπξσζείζαο κε 

ηνλ Νόκν ζπκβάζεσο θαη ζα δεζκεύεη ηα κέξε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο 

ηεο έγθξηζεο», θαη απηφ δελ έγηλε γηα λα δεζκεχεη ηελ εηαηξεία. 

Δπεηδή βάζεη ηνπ άξζξ. 3.5, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη θαη δηθαηνχηαη λα 

πινπνηήζεη κφλν ην εγθξηζέλ επελδπηηθφ ζρέδην. 

Δπεηδή βάζεη ηνπ άξζξ. 3.1 πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

ε εηαηξεία δηθαηνχηαη λα εθηειεί κφλν ηηο εμήο εξγαζίεο: α) λα εθηειεί ην ζχλνιν 

ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ππνγείσλ έξγσλ, ζηνψλ, ιηκλψλ, 

ηεικάησλ θαη θξαγκάησλ ησλ Μεηαιιείσλ, β) λα θάλεη έλαξμε φισλ ησλ 



22 

 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ ζε επηκέξνπο κεηαιιεία ή ηκήκαηά ηνπ πνπ 

ηα είρε ελεξγά ε πξνεγνχκελε εηαηξεία ΣVX, γηα ηα νπνία δελ έρνπλ αθπξσζεί 

ή κε δηθαζηηθή απφθαζε αλαζηαιεί νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη νη ζρεηηθέο 

εγθξίζεηο, γ) λα ελεξγεί γεσηερληθέο θαη κεηαιιεπηηθέο έξεπλεο εληφο ησλ 

νξίσλ ησλ κεηαβηβαδφκελσλ παξαρσξήζεσλ. 

Δπεηδή βάζεη ηνπ άξζξ. 4, ν λφκνο νξίδεη φηη ε κε εθπιήξσζε απφ 

νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε κε ηελ 

θπξσζείζα απφ ηνλ Νφκν χκβαζε ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο απηήο θαη απηφ 

ν ηφηε πθππνπξγφο Οηθνλνκίαο, ηέσο Γήκαξρνο (θαη ζήκεξα αξρεγφο ηεο 

κεηνςεθίαο, θ. Πάρηαο), εληφο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ην ηφληζε θαη 

δηεπθξίληζε, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη θαη ζηα απφ 8-1-2004 Πξαθηηθά ηεο 

Βνπιήο (ζει. 16 απφ 19) θαη ζπγθεθξηκέλα είπε ζην λνκνζεηηθφ ζψκα ηεο 

Βνπιήο: «Μηζό ιεπηό, θύξηε Πξόεδξε, γηαηί ζέισ ζε δύν ζεκεία λα απαληήζσ 

αθόκε. Λέεη ην ΚΚΔ όηη δελ πξνβιέπνληαη ζπλέπεηεο, εάλ δελ ηεξήζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ γηα όζα πεξηγξάθνληαη ζηε ζύκβαζε ην λέν ζρήκα. Θέισ λα 

ηνλίζσ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηνπ ΚΚΕ, όηη ππάξρεη εηζεγκέλν 

άξζξν: ην άξζξν 4 ηεο ζύκβαζεο κεηαβίβαζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη σο ζπλέπεηα γηα ηε κε ηήξεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ. Δειαδή ηελ άκεζε επαλαιεηηνπξγία ησλ 

κεηαιιείσλ θαη όηη κέζα ζε δύν ρξόληα πξέπεη λα ππάξμεη 

επελδπηηθό ζρέδην θη έλαο ρξόλνο γηα ηελ Κπβέξλεζε λα 

δώζεη άδεηεο θαη αλ δελ γίλνπλ απηά, ππάξρεη αλαζηξνθή ηεο 

ζύκβαζεο κε επηζηξνθή ησλ κεηαιιείσλ θαη απνδεκίσζε ηνπ 

ειιεληθνύ δεκνζίνπ. Δηαβάζηε ην θαιά: άξζξν 4 ηεο 

ζύκβαζεο». 

Ο κεζνδεχζαο ηε κεηαβίβαζε ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο, ν ζπληάμαο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ν 

ππνγξάςαο απηήλ 12-12-2003 θαη εηζεγεηήο  απηήο θαηά ηελ 

θχξσζή ηεο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, 
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εμεγψληαο ηνπο φξνπο ζην λνκνζεηηθφ ζψκα, δηεπθξηλίδεη φηη 

εάλ ε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία εληφο δχν εηψλ (έσο 28-1-

2006) φπσο νξίδεη ην άξζξ. 3.2, δελ θαηαζέζεη πιήξεο θαη 

άξηην επελδπηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο, ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο κειέηεο θαη σο εθ ηνχηνπ σο νξίδεη ην άξζξν 

3.3 δελ εγθξηζνχλ επελδπηηθφ ζρέδην θαη κειέηεο, ηφηε 

«ππάξρεη αλαζηξνθή ηεο ζύκβαζεο κε επηζηξνθή ησλ 

κεηαιιείσλ θαη απνδεκίσζε ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ». 

 

Δπεηδή νη φξνη ηεο θπξσζείζαο χκβαζεο αθνξνχλ επέκβαζε εληφο 

επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ πξνζηαηεπφκελσλ απφ ην άξζξν 24 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη αθνξνχλ θνηλφρξεζηα επαίζζεηα αγαζά πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο θαη παξάγνπλ ηα ζπζηαηηθά γηα ηε ζχζηαζε θαη δηαηήξεζε 

ηεο δσήο φισλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο θαη εκψλ ησλ αηηνχλησλ, θαη σο 

εθ ηνχηνπ ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ απηψλ δελ είλαη ππφζεζε πνπ αθνξά κφλν 

ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, αιιά θαη εκάο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνλ Γήκν καο, 

φπσο πάγηα απηφ έρεη λνκνινγεζεί απφ ην ηΔ (βι. ηΔ 891/2008 (Οινκ.) 

(456316),   ηΔ 1467/1990, ηΔ 2502/1999 (278372), ηΔ 4033/1998, ηΔ 

2281/1992 (Οινκ.) (59378), ηΔ (Οινκ.) 61/1974,  ηΔ (Οινκ.) 2799/1972,  

ηΔ (Οινκ.) 1377/1971,  ηΔ (Οινκ.) 394/1963,  ηΔ (Οινκ.) 1102/1957,  

ηΔ (Οινκ.) 931/1948. 

 

Δπεηδή ε Μεηέξα ηνπ Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη Βαζίιηζζα 

νπξαλνχ θαη γεο, ζε κία έλδεημε ππεξβνιηθήο ηηκήο πξνο ηνλ ηφπν καο, 

επέιεμε σο πξνζσπηθή θιεξνλνκηά ηεο ηνλ ηφπν καο θαη ηε γεηηληάδνπζα 

Αζσληθή ρεξζφλεζν ηελ θαηέζηεζε Ηεξή θαη Αγία παγθφζκηα θιεξνλνκηά, 

(αλαγλσξηζκέλε θαη απφ ηελ Οπλέζθν), θαη σο εθ ηνχηνπ εθ θηινηίκνπ γηα ηελ 

ηηκή πνπ καο έθαλε ε Βαζίιηζζα ησλ νπξαλψλ, νθείινπκε λα κελ 
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επηηξέςνπκε απηή ηε γεηηληάδνπζα πξν ηνπ Άζσ πεξηνρή λα ηε κεηαηξέςνπλ 

θάπνηνη ζε κηα απέξαληε ραβνχδα ηνμηθψλ απνβιήησλ. 

Δπεηδή ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζηα Αξραία ηάγεηξα βξίζθεηαη ε 

γελέηεηξα ηνπ κεγαιχηεξνπ παλζνκνινγνπκέλσο θηινζφθνπ ηνπ πιαλήηε 

φισλ ησλ επνρψλ θαη δηδαζθάινπ ηνπ κεγαιχηεξνπ απηνθξάηνξα ηεο 

νηθνπκέλεο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, ηνπ Αξηζηνηέιε, θαη απηή ε πεξηνρή δελ ζέιεη 

θαηαζηξνθή, αιιά αλάδεημή ηεο ζε πεξηνρή παγθνζκίνπ θιεξνλνκηάο. 

Δπεηδή ε πεξηνρή παξέκβαζεο απνηειεί θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά πνπ έρνπκε εζηθή ππνρξέσζε λα ηε δηαθπιάμνπκε κε 

ππεπζπλφηεηα θαη λα ηελ παξαδψζνπκε ζηηο επφκελεο γελεέο φρη κφλν κε 

ππνβαζκηζκέλε, αιιά θαη αλαβαζκηζκέλε θαη κάιηζηα αλαγλσξηζκέλε ζε 

παγθφζκηα θιεξνλνκηά. 

Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο αηηνχκεζα θαη πξνηείλνπκε: 

1) Ζ παξνχζα εηζήγεζή καο (ηελ νπνία θαηαζέηνπκε ζήκεξα  ελψπηφλ 

ζαο, πξνθνξηθά, εγγξάθσο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα λα κελ θνπηάζεηε 

λα γξάθεηε), αηηνχκεζα απηνχζηα, νιφθιεξε θαη φρη απνζπαζκαηηθή λα 

ηεζεί εληφο ησλ Πξαθηηθψλ ηεο πλεδξίαζεο θαη ηεο απνθάζεσο πνπ ζα 

εθδνζεί. 

2) Σν Γεκνηηθφ καο πκβνχιην λα ιάβεη απφθαζε γηα φζα αλαιπηηθψο 

εθζέζακε, δειψλνληαο φηη είλαη θαηά ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, φπσο απηφ ειιηπέο θαηαηέζεθε ην 2006 θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 

εγθξηζεί απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία. 

3) Μαδί κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. θαηά ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξάλνκνπ 

θαη κε εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, παξαθαινχκε λα αλαθιεζνχλ νη 

απνθάζεηο ηνπ Γ.. πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή:    

α) Ζ ππ’αξηζ. 332/11-9-2011 (ΑΓΑ: 450ΔΧΦ2—ΧΜΥ), δηά ηεο νπνίαο 

απνθαζίζζεθε ε ζηήξημε ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

    β) Ζ ππ’αξηζ. 145/2013 (ΑΓΑ:ΒΛ9ΡΧΦ2-ΚΦΥ) θαη ππ’αξηζ. 

293/2013 (ΑΓΑ:ΒΗΡΝΧΦ2-9Β2), φπνπ νξίζζεθαλ φξνη ζπλεξγαζίαο ζηα 
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πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο επζχλεο γηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ Γήκνπ. Δίλαη ληξνπή 

ην ειιεληθφ δεκφζην λα δσξίδεη ακχζεην νξπθηφ πινχην αμίαο εθαηνληάδσλ 

δηζεθαηνκκπξίσλ ζηελ εηαηξεία θαη λα θαζηζηά απηή ηελ εηαηξεία ρνξεγφ κε 

ςπρία ζηνλ Γήκν, ζηνπ νπνίνπ ηα φξηα βξίζθεηαη ν ακχζεηνο νξπθηφο 

πινχηνο. 

 

4) Ο Γήκνο καο λα εμεηάζεη ην γεγνλφο θαηάζεζεο αγσγήο γηα 

απνδεκίσζε εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ θαηά ηεο εηαηξείαο θαη θαηά 

παληφο ππεπζχλνπ. Δίλαη ζαθέο φηη ε παξεκβαίλνπζα επζχλεηαη 100% γηα ηελ 

κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ α) δελ εθήξκνζε ην 

άξζξ.3.2 θαη δελ θαηέζεζε πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην ην αξγφηεξν 

έσο 28-1-2006. 

β) Καζαξά εμ ππαηηηφηεηφο ηεο δελ ηεξήζεθε ην άξζξ.3.3 θαη δελ έιαβε 

ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ ην αξγφηεξν έσο ηηο 28-1-2007 θαη 

δελ έρεη κέρξη ζήκεξα εγθξηζεί. 

γ) πινπνηεί εληφο ηνπ Γήκνπ καο παξαλφκσο έλα κε εγθεθξηκέλν 

επελδπηηθφ ζρέδην θαη παξαλφκσο εθπνηεί απνζέκαηα ρξπζνχ (απνζέκαηα 

αξζελνππξηηψλ Οιπκπηάδνο,  ηέικαηα Οιπκπηάδνο θ.ι.π.) αμίαο 

εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ, δεκηψλνληαο ην ειιεληθφ δεκφζην. Δλψ δελ έρεη 

ιάβεη έγθξηζε ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην, ρξεκαηνδνηείηαη κε δεθάδεο 

εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην πξφγξακκα ΔΠΑ. 

δ) Δπηθέξεη ηεξάζηηεο κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

Γήκνπ. 

ε) Έρεη επηθέξεη ηεξάζηηα εζηθή βιάβε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ 

Αξηζηνηέιε, αθνχ κε ηελ παξάλνκε πινπνίεζε ηνπ κε εγθεθξηκέλνπ 

επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ, έρεη ζρεδφλ δηαιχζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

εηξήλε ησλ δεκνηψλ πνπ απνηειεί ην κείδνλ δεκφζην ζπκθέξνλ. 

ζη) Παξακφξθσζε -φπσο θαηαγγέιιεη ην ειιεληθφ «Παξαηεξεηήξην 

Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ»- ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηεο Outotec 

ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηεθκεξίσζεο ηεο κεζφδνπ ―flash smelting‖  κε ζθνπφ λα 

πεηχρεη ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 
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κε απνηέιεζκα ε Γηνίθεζε λα κελ δηθαηνχηαη λα εγθξίλεη θαη λα αδεηνδνηήζεη 

ηε κέζνδν απηή ηεο κεηαιινπξγίαο θαη απηφ θαζαξά εμ ππαηηηφηεηνο ηεο 

παξεκβαίλνπζαο. 

δ) Αθφκα θαη απηή θαζ’ εαπηή ε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο ησλ κεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο έρεη ήδε απνδεηρζεί φηη απνηειεί φλησο νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν, 

αθνχ έρεη ηνπιάρηζηνλ απνδεηρζεί φηη έρεη ηχρεη παξάλνκεο θξαηηθήο 

ελίζρπζεο θαη απηή ηε ζηηγκή φιεο νη παξάκεηξνη θαη ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά πξν θαη κεηά ηεο ζπκβάζεσο εξεπλψληαη απφ ηνλ Δηζαγγειέα 

δηαθζνξάο. 

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

5) Μεηά ηελ απφθαζε πνπ ζα ιάβεη ην Γ.. θαηά ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, πξέπεη ζήκεξα λα ιάβεη απφθαζε φηη εηο ην εμήο ν 

Γήκνο ζα επηιακβάλεηαη άκεζα γηα φ,ηη αθνξά ηελ ελ ιφγσ επέλδπζε, ι.ρ. επί 

απνθάζεσλ θαη αδεηνδνηήζεσλ πνπ ζα εθδίδνληαη, δελ ζα αθήλεη ηνλ παπά, 

ηνλ λνηθνθχξε, ηνλ ςαξά, ηνλ θνηηεηή λα κπαίλεη κπξνζηά, ν Γήκνο ζα 

πξνζθεχγεη ζην ηΔ αλαζέηνληαο ηε ζηήξημε ησλ αηηήζεψλ ηνπ, πξνζθπγψλ 

θαη παξεκβάζεψλ ηνπ ζε έκπεηξνπο, έγθξηηνπο θαη εηδηθνχο λνκηθνχο 

ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ηεο ππνζέζεσο. Να δνζεί πιένλ ε αίζζεζε 

ζηνλ θφζκν φηη έρεη Γεκνηηθή αξρή. Ζ αξρή είλαη αξρή, κπαίλεη κπξνζηά· ι.ρ. 

δελ πεξηκέλεη λα θαηαζέηεη ν παπάο αίηεζε αθχξσζεο ζην ηΔ θαη ε Αξρή 

θαηφπηλ αλ θιεζεί, λα θαηαζέηεη απφςεηο, γηαηί έηζη δεκηνπξγείηαη αθαηαζηαζία 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ Γήκνπ, άξρνπλ νη πνιίηεο θαη ε αξρή αθνινπζεί. 

Δπίζεο πέξαλ ηεο απνθάζεσο πνπ ιακβάλεηαη, ζα πξέπεη απηή ε 

απφθαζε λα ζπλνδεπηεί θαη απφ ελέξγεηεο γηα λα εθαξκνζζεί ν Νφκνο θαη λα 

ζηακαηήζεη άκεζα ε παξάλνκε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

6) Οη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο ζε έλαλ ηίκην αγψλα θαηά  ηεο 

παξάλνκεο πινπνίεζεο ηεο θαηαζηξνθηθήο κε εγθεθξηκέλεο επέλδπζεο, 

ππέζηεζαλ ηελ αγξηφηεξε θαηαζηνιή πνπ ππέζηε ηνπηθή θνηλσλία θαη θαηά 

εθαηνληάδεο δηψθνληαη πνηληθά, κε θαηεγνξίεο βαξηέο γηα ζχζηαζε δήζελ 

εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη  κέιε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. Σηο δηθνγξαθίεο 



27 

 

ηηο ζπλέηαμαλ ππάιιεινη  ησλ ζσκάησλ Αζθαιείαο, γηα ηα νπνία  ζψκαηα 

Αζθαιείαο ε εηαηξεία αλαθνίλσζε φηη είλαη ρνξεγφο ηνπο θαη ηνπο παξέρεη 

νηθνλνκνηερληθή ππνζηήξημε. Ο Γήκνο καο πξέπεη λα είλαη θαζ’νηνλδήπνηε 

ηξφπν ζπκπαξαζηάηεο ζε φινπο απηνχο ηνπο αγσληδφκελνπο έσο ηελ ηειηθή 

αζψσζή ηνπο. 

Σειεηψλνληαο, ζέινπκε λα αλαθεξζνχκε ζε φινπο απηνχο ηνπο 

αγαπεηνχο ζπλδεκφηεο καο, πνπ ην δηεθζαξκέλν θξάηνο θάησ απφ ηα 

νηθνλνκηθά αδηέμνδα πνπ ηνπο επέβαιε, ηνπο νδήγεζε εμ αλάγθεο λα 

δνπιέςνπλ ζε έλα θαηαζηξνθηθφ γηα ηνλ ηφπν ηνπο έξγν θαη ηνπο έζεζε 

απέλαληη απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη ηνπο ζπλδεκφηεο ηνπο. Απηφ ην 

δηεθζαξκέλν θξάηνο είλαη ππεχζπλν πνπ επέηξεςε λα πινπνηείηαη παξαλφκσο 

κία επέλδπζε πνπ δελ ηελ ελέθξηλε, απηφ ην δηεθζαξκέλν θξάηνο δελ ηεξεί ην 

χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο, απηφ ην θξάηνο δελ επέβαιε ζηελ εηαηξεία ηελ 

εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, εμππεξεηψληαο φρη ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

θαη ην ζπκθέξνλ εκψλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ, αιιά ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα, δελ θξφληηζε πνηέ λα δηαζθαιίζεη ηηο λφκηκεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Ο δε επελδπηήο επηζεκαίλνπκε φηη ην δηάζηεκα απηφ απφ 28-1-2004 έσο θαη 

ηηο 28-1-2007 πνπ έπξεπε λα θάλεη ηηο γεσηερληθέο έξεπλέο ηνπ, λα εθπνλήζεη 

πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθφ ζρέδην ζπλνδεπφκελν απφ φιεο ηηο ηερληθέο 

κειέηεο γηα ην ζχλνιν ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο θαη λα έρεη ιάβεη έγθξηζε 

ην επελδπηηθφ ζρέδην, απηφο πινπνηνχζε ην κεζνδεπκέλν δηθφ ηνπ 

«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 δελ έιαβε νχηε έλα 

επξψ γηα ην Γεκφζην Σακείν απφ ηε κεηαβίβαζε ηεο ακχζεηεο νξπθηήο κε 

αλαλεψζηκεο πεξηνπζίαο ηνπ, αμίαο εθαηνληάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ν 

«επελδπηήο» πνπ ελ ηνηο πξάγκαζη εηζέπξαμε απηφο θαη φρη ην ειιεληθφ 
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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 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 ηεο νπνίαο πνζνζηφ 21% αγφξαζε ζηηο 9-2-2004 

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

εηαηξεία έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 77.000.000 επξψ. 

ηηο 28-1-2007 έπξεπε 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 ΑΚΣΧΡ ΑΣΔ) κεηαβηβάδεη θαη ην ππφινηπν 30% ζηελ European 

Goldfields έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 137.000.000 επξψ. Δίρε «θαηά 95% 

εθαξκφζεη ην επελδπηηθφ ζρέδηφ ηνπ» άλεπ αλάπηπμεο νηαζδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη εθπνλήζεη ζπλνιηθφ πιήξεο  

επελδπηηθφ ζρέδην, εηζπξάηηνληαο ππεξαμίεο απνηηκψκελεο ζε  226.000.000 

επξψ θαη θαηέρεη πιένλ ην 5% ζε κηα κεγάιε εηαηξεία ηελ Δldorado. Απηά είλαη 

κφλν έλα κηθξφ ηζηνξηθφ απφ ηελ εμέιημε απηνχ ηνπ «επελδπηηθνχ» 

εγρεηξήκαηνο, αλαθέξνληαη σζηφζν πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί φηη θαηά ηνλ 

ρξφλν πνπ φθεηιε λα ηεξεί ηνλ λφκν γηα λα θαηνρπξψζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, 

νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο ήηαλ άιιεο απφ ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ξεηψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είρε εθ ηνπ λφκνπ αλαιάβεη. 

Δμάιινπ απηφο ν επελδπηήο θαη ν ηφηε πθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. 

Πάρηαο, είραλ απνδείμεη φηη δελ ηνπο ελδηέθεξε ε θαηνρχξσζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, γη’απηφ θαη εληφο ηεο απφ 12-12-2003 πκβάζεσο, δελ έζεζαλ φξν 

θαηνρχξσζεο γηα ηνπο ηφηε 470 κεηαιισξχρνπο ηνπο νπνίνπο 

αλαγθαζζήθακε εκείο λα πιεξψζνπκε , πιεξψλνληαο ηξεηο θνξέο πάλσ απφ 

ηελ θνζηνιφγεζε πνπ έθαλε ν θ. Πάρηαο ηνπ ελφο απφ ηα πέληε κεγαιχηεξα 

κεηαιιεπηηθά πεδία ηνπ πιαλήηε. 
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Δίλαη ζαθέο φηη θαη ε εηαηξεία θαη ε θπβέξλεζε δελ λνηαδφηαλ γηα ηε 

λνκηκφηεηα θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Αλ ινηπφλ θάπνηνο 

είλαη ππαίηηνο πνπ θαηαγγέιιεηαη ε επέλδπζε, πξνθαλψο δελ είλαη νη 

επηθαινχκελνη θαη δεηνχληεο ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ πνιίηεο θαη ν Γήκνο, αιιά 

νη παξαλνκνχληεο θαη θαηαθξνλνχληεο χληαγκα, λφκν, θνηλσλία θαη 

εξγαδνκέλνπο.- 

αο επραξηζηψ. 

 

Καηαζέηνπκε κε πίλαθα 70 απνδεηθηηθά έγγξαθα, φπνπ απνδεηθλχνπκε  

ηελ αιήζεηα ησλ φζσλ εθζέζακε: 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΜΔΝΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

- Σν ΦΔΚ ππ’αξηζ. 15/28.1.2004 κε ηνλ Ν. 3220/ 2004  (ΥΔΣΗΚΟ 1) 
 

- Ζ απφ 27-3-2006 κε Α.Π.: Γ8-Α/Φ7.49.13/νηθ.6837/1477 επηζηνιή πνπ εζηάιε πξνο 
ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο» απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γελ. Γ/λζε Φπζηθνχ Πινχηνπ, 
Γ/λζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, Σκήκα Α΄ (ΥΔΣΗΚΟ 2) 
 
- 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) εηαηξεία «Διιεληθφο 
Υξπζφο Α.Δ.» (ΥΔΣΗΚΟ 3) 
 
- Ζ απφ 13 Ηνπιίνπ 2010 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ηνπ Τ.ΠΔ.ΚΑ. 
(ΥΔΣΗΚΟ 4) 
 
- Ζ απφ 10-2-2012 κε Α.Π.  Γ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349 ΑΠΟΦΑΖ ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α., δηά 
ηεο νπνίαο εγθξίλεηαη ε Σερληθή Μειέηε ηνπ ππνέξγνπ «Μεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
θνπξηψλ» (ΥΔΣΗΚΟ 5) 
 
- 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 (ΥΔΣΗΚΟ 6) 
 
- Ζ απφ 21-10-2014 Αίηεζή κνπ πξνο ηνλ Γήκν Αξηζηνηέιε αξηζκφ πξση. 
εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 32057/21-10-2014 (ΥΔΣΗΚΟ 6Α) 
 
- Σν απφ 21-10-2014 κε Α.Π.32057 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε (ΥΔΣΗΚΟ 6Β) 
 
-  κε επηζπλαπηφκελν 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 ππ’αξηζ. 398/ 2012 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ (ΥΔΣΗΚΟ 7) 
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- Ζ ππ’αξηζ. 1492/2013 Απφθαζε ηνπ ηΔ  (ΥΔΣΗΚΟ 8)  
 
- 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). 
 
- Σν απφ 10 Ηνπιίνπ 2012 ΤΠΟΜΝΖΜΑ ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο» ελψπηνλ 
ηνπ ηΔ θαηά ηεο αηηήζεσο Αλαζηνιήο ησλ θαηνίθσλ (ΥΔΣΗΚΟ 10) 

 
- Ζ απφ 17-5-2012 Παξέκβαζε ελψπηνλ ηνπ ηΔ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
«Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Ννκνχ Υαιθηδηθήο (ΥΔΣΗΚΟ 11) 
 
- Ζ απφ 14-5-2012 Παξέκβαζε ελψπηνλ ηνπ ηΔ ηνπ πλδέζκνπ Μεηαιιεπηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ  ππέξ ηεο ΚΤΑ 201745/26-7-2011 θαη θαηά ησλ θαηνίθσλ (ΥΔΣΗΚΟ 
12)  
 
- 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 (ΥΔΣΗΚΟ 13) 
 
- 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  (ΥΔΣΗΚΟ 14) 
 
-  Απφζπαζκα ηνπ Κεθ.1 κε ηίηιν:  «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ» ηεο Μ.Π.Δ. ηεο εηαηξείαο (ΥΔΣΗΚΟ 15) 
 
- Σν απφ 17-12-2012 κε Α.Π.: Γ8/Α/Φ.9.36/νηθ.25045/4580 έγγξαθν ηνπ πθππνπξγνχ 
ΠΔ.ΚΑ. θ. Αζεκάθε Παπαγεσξγίνπ (ΥΔΣΗΚΟ 16) 

 
- Ζ απφ 12-12-2003 χκβαζε πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν.3220/2004, άξζξν 52 
(ΥΔΣΗΚΟ 17) 

- Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 257/27 επηεκβξίνπ 1976 –Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ.702 
(ΥΔΣΗΚΟ 18) 

- Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 81/ 8 Ματνπ 1965 –Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ.334 (ΥΔΣΗΚΟ 19) 

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

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

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

- Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 484/ 1 Γεθεκβξίνπ 1937 (ΥΔΣΗΚΟ 23) 

- Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 18/ 27 Ηαλνπαξίνπ 1943, ηεχρνο πξψην (ΥΔΣΗΚΟ 24) 

- Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 241/ 24 Οθησβξίνπ 1950 (ΥΔΣΗΚΟ 25) 

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

- Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 81/ 8 Ματνπ 1965 (ΥΔΣΗΚΟ 27) 

- Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 30/ 12 Φεβξνπαξίνπ 1968 (ΥΔΣΗΚΟ 28) 
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- Σν ΦΔΚ ππ’ αξηζ. 32/ 27 Φεβξνπαξίνπ 1969 (ΥΔΣΗΚΟ 29) 

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

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

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

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

- Σνλ Πίλαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Παξαρσξήζεσλ ησλ Μεηαιιείσλ, κε 
αλαγξαθφκελα ΦΔΚ θαη Φηξκάληα (ΥΔΣΗΚΟ 34-Α), κε επηζπλαπηφκελν ηνλ ράξηε κε 
ην ζθαξίθεκα ησλ κεηαιιείσλ Καζζάλδξαο ζηηο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ (ΥΔΣΗΚΟ 
34-Β) 

- Απφ ηελ Μ.Π.Δ. ηεο εηαηξείαο, «ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ» (ΥΔΣΗΚΟ 35) 
 
- Απφ ηελ Μ.Π.Δ. ηεο εηαηξείαο,  θεθάιαην κε ηίηιν: «ΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ» 
(ΥΔΣΗΚΟ 36) 
 
- Ζ ΚΤΑ 201745/ 26 Ηνπιίνπ 2011, κε ζέκα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
(ΥΔΣΗΚΟ 37) 

      
- Απφζπαζκα ηεο απφ 8-5-2012 Παξέκβαζεο ηεο εηαηξείαο πξνο ην ηΔ (Δ΄ Σκήκα) 
(ΥΔΣΗΚΟ 38) 
 
- Ζ απφ 14-5-2012 Παξέκβαζε ηνπ πλδέζκνπ Μεηαιιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
ελψπηνλ ηνπ ηΔ (Δ΄ Σκήκα) (ΥΔΣΗΚΟ 39) 
 
- Ζ απφ 9-11-2012 ΠΡΟΘΖΚΖ-ΑΝΣΗΚΡΟΤΖ ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο 
Α.Δ.» (ΥΔΣΗΚΟ 40) 
 
- Σν απφ 29 Ματνπ 2006 κε Α.Π. 523 έγγξαθν ηεο «Διιεληθφο Υξπζφο» πξνο ηνλ 
Γήκν Παλαγίαο, πνπ έιαβε αξ.πξση. Φ29νπ αξρείνπ/ΑΠ1960/2-6-2006 (ΥΔΣΗΚΟ 
41) 
 
- 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 (ΥΔΣΗΚΟ 42) 
 
- Σν απφ 4-12-2013 κε Α.Π. 3292 έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΔ.ΚΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 
ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ Β. ΔΛΛΑΓΟ πξνο ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ.» (ΥΔΣΗΚΟ 43) 

 
- Ζ απφ 20-10-1997 κε Α.Π. 873 ΑΠΟΦΑΖ ηεο Γ/ζεο Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ΥΔΣΗΚΟ 44) 

 
- Ζ απφ 4-5-1998 κε Α.Π. 3108 ΑΠΟΦΑΖ ηεο Γ/ζεο Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ΥΔΣΗΚΟ 45) 

 
- 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) 

 
- Απφζπαζκα ηεο απφ 8-5-2012 Παξέκβαζεο ηεο «Διιεληθφο Υξπζφο» πξνο ην 
ηΔ (Δ΄ Σκήκα) (ΥΔΣΗΚΟ 47)   
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- Σν απφ 13 Ννεκβξίνπ 2006 επίζεκν Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields ζην 
Σνξφλην, κε ζπλεκκέλε ζε απηφ ειιεληθή κεηάθξαζε (ΥΔΣΗΚΟ 48)  
 
- Σν απφ 19 Μαξηίνπ 2007 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields κε ζπλεκκέλε ζε 
απηφ ειιεληθή κεηάθξαζε (ΥΔΣΗΚΟ 49) 

 
- Σν απφ 19 Μαξηίνπ 2009 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields ζην Σνξφλην κε 
ζπλεκκέλε ζε απηφ ειιεληθή κεηάθξαζε (ΥΔΣΗΚΟ 50) 

 
- Σν απφ 13 Απγνχζηνπ 2009 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields, κε 
ζπλεκκέλε ζε απηφ ειιεληθή κεηάθξαζε  (ΥΔΣΗΚΟ 51) 
- Ο Μεηαιιεπηηθφο Υάξηεο πνπ εμέδσζε δηαδηθηπαθά ηνλ επηέκβξην 2012 ε 
Eldorado, γηα 15 κεηαιιεία ζηε κεηαιιεπηηθή πεξηνρή ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο 
(ΥΔΣΗΚΟ 52) 

 
- 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 (ΥΔΣΗΚΟ 52-Α, 52-Β, 52-Γ) 

- H Eldorado Gold αλήξηεζε ηνλ Ηνχλην 2014 ζην δηαδίθηπν ζηελ επίζεκε ειεθηξνληθή 
ηεο ζειίδα http://www.eldoradogold.com, ην πξφγξακκά ηεο γηα ηα κεηαιιεία 
Οιπκπηάδαο (ΥΔΣΗΚΟ 52-Γ). 

- Σν απφ 10 Ηνπλίνπ 2010 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δuropean Goldfields, κε ζπλεκκέλε ζε 
απηφ ειιεληθή κεηάθξαζε (ΥΔΣΗΚΟ 53) 
 
- Ζ Απφθαζε 145/ 2013 ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε (ΥΔΣΗΚΟ 54) 
 
- Ζ απφ 24 Ηνπιίνπ 2012 Αλαθνίλσζε ηεο ELDORADO GOLD γηα ηελ ππ’αξηζ. 
398/2012 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ (ΥΔΣΗΚΟ 55) 

 
- Ζ απφθαζε 15/2007 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παλαγίαο, κε ζέκα: 
«Σν Δπελδπηηθό ρέδην αλάπηπμεο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο… πεξηβαιινληηθέο θαη 
θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο» (ΥΔΣΗΚΟ 56) 

 
- Σν απφ 16-5-2012 κε αξ.πξση. 1028 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 
Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλεξγείαο, θ. Μαξγαξίηαο Καξαβαζίιε, πξνο εκέλα 
(ΥΔΣΗΚΟ 57) 

 
- Ζ ΚΤΑ 201745/26 Ηνπιίνπ 2011 κε ζέκα ηελ έγθξηζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ (ΥΔΣΗΚΟ 58) 

 
- Ζ απφ 19 Ννεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΥΔΣΗΚΟ 59) 

 
- Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδνο «Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία» ηεο 24 Ννεκβξίνπ 
2013 ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θ. άθε Απνζηνιάθε, κε ηίηιν: «Παξάλνκα μεθίλεζε ε 
εμφξπμε ρξπζνχ» (ΥΔΣΗΚΟ 60) 

 
- Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδνο «ΑΤΓΖ» ηεο Κπξηαθήο 24 Ννεκβξίνπ 2013 ηνπ θ. 
Πέηξνπ Καηζάθνπ, κε ηίηιν: «Ζ επέλδπζε ζηηο θνπξηέο είλαη παξάλνκε» (ΥΔΣΗΚΟ 
61) 

 

http://www.eldoradogold.com/
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- Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» ηεο 24 Ννεκβξίνπ 
2013 απφ ηνλ θ. Γεξάζηκν Κφλην, κε αλαθνξά ζηε Γεκφζηα Αλαθνξά  (ΥΔΣΗΚΟ 62) 

 
- Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «ΣΟ ΥΧΝΗ» ηεο Κπξηαθήο 12 Ηαλνπαξίνπ 2014 ηνπ 
θ. Μάλνπ Καθιακάλνπ, κε ηίηιν: «ΣΟ ΥΧΝΗ απνδεηθλχεη… φηη δελ ππάξρεη έγθξηζε ηνπ 
Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ηεο Διιεληθφο Υξπζφο…» (ΥΔΣΗΚΟ 63) 

 
- 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;» (ΥΔΣΗΚΟ 
64) 
 
- Ζ απφ 1-9-2014 αίηεζε 311 πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, πνπ έιαβε Α.Π. 
εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ απφ ηνλ Γήκν 28052/18.9.2014 (ΥΔΣΗΚΟ 65) 
 
- Ζ απφ 14-10-2014 κε Α.Π. 28052 απάληεζε ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε πξνο ηνπο 
311 δεκφηεο (ΥΔΣΗΚΟ  66), κε επηζπλαπηφκελν:   

-  Σν απφ 2-10-2014  κε Α.Π. 30057 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε 
πξνο ηελ εηαηξεία «Διιεληθφο Υξπζφο» θαη πξνο ην ΤΠΔΚΑ (ΥΔΣΗΚΟ 67). 

- Ζ ππ’αξηζ. 81/2007 Απφθαζε ηνπ Γήκνπ Παλαγίαο, δηά ηεο νπνίαο πήξε αξλεηηθή 
ζέζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (ΥΔΣΗΚΟ 68-Α), κε 
επηζπλαπηφκελε: 
 
- Απφθαζε  ηεο Λατθήο πλέιεπζεο ηνπ Γήκνπ ηεο 10-7-2009  (ΥΔΣΗΚΟ 68-Β) 

 
- Ζ απφ 28-3-2006 κε Α.Π.82 επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ ηαγείξσλ-Αθάλζνπ 
(ΥΔΣΗΚΟ 69Α) 
 
- Ζ απφ 23-7-2007 κε Α.Π. 286 επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ ηαγείξσλ-
Αθάλζνπ πξνο ηνλ πθππνπξγφ Αλάπηπμεο θ. Νεξάηδε (ΥΔΣΗΚΟ 69-Β) 
 
- Ζ απφ 4-11-2013 ΔΚΘΔΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ηνπ «Διιεληθνχ 
Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» (ΥΔΣΗΚΟ 70) 
 

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

 

Παξαθαινχκε λα καο δνζεί απνδεηθηηθφ  παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ 

αλσηέξσ 70 απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ. 

   

 

  Αξρηκ. π. Υξηζηφδνπινο Αγγειφγινπ 

 


