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AITHΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: 
Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης:
1. Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δασαρχείο Αρναίας
2. Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδας
3. Δήμο Αριστοτέλη

ΘΕΜΑ: “Περίφραξη δημόσιας δασικής έκτασης από την Ελληνικός Χρυσός με Δασική 
Αστυνομική Διάταξη”

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

α. Η 11604/58/31.05.2016 Δασική Αστυνομική Διάταξη του Δασάρχη Αρναίας.
β. Το άρθρο 107 του Ν.Δ. 86/1969 “Περί Δασικού Κώδικα”
γ. Η τροποποίηση του Σχετ. (β) με το Ν. 4264/2014
δ. Δορυφορική απεικόνιση της επίμαχης έκτασης το 2014 και το 2005 από το το Google Earth
ε. Δύο (2) φωτογραφίες της επίμαχης έκτασης με τμήμα της περίφραξης της Ελληνικός Χρυσός

Ιερισσός, 4 Ιουλίου 2016

Με τη ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, σχετ. (α), απαγορεύεται η βοσκή όλων των ζώων και 
η υλοτομία σε  δημόσια δασική έκταση εμβαδού 193 στρεμμάτων στη θέση “Μαύρες Πέτρες” 
Στρατονίκης, με την αιτιολογία ότι εκεί γίνονται εργασίες αναδάσωσης από την Ελληνικός Χρυσός. 
Από την επόμενη  μέρα της ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, η Ελληνικός Χρυσός 
ξεκίνησε  να περιφράσσει με συρματοπλέγματα την επίμαχη έκταση, απαγορεύοντας την πρόσβαση 
όχι μόνο στα ζώα αλλά και στους πολίτες. 

Κατά το άρθρο 107 του Ν.Δ. 86/69, σχετ. (β), το οποίο επικαλείται η ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ:

"Βοσκή εις καέντα δάση. Απαγορεύεται: α) Εντός καέντων δασών και β) Εντός καεισών 
προστατευτικών μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, υπερκειμένων χωρίων ή συνοικισμών ή 
κειμένων εντός λεκανών σχηματισμού χειμάρρων, η βοσκή των μεν προβάτων και μεγάλων 
ζώων επί πενταετίαν, των δε αιγών επί δεκαετίαν από της ημέρας της πυρκαϊάς". 

http://antigoldgreece.wordpress.com/


Η προσεπίκληση του άρθρου αυτού από τον Δασάρχη Αρναίας προϋποθέτει πρόσφατη πυρκαγιά, 
που να έκαψε τη δασική ή μακκία βλάστηση στην επίμαχη έκταση λίγες μέρες μόνο πριν από την 
έκδοση της ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, την 31η Μαΐου 2016. Προϋποθέτει επίσης 
την άμεση κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας. Όμως η πλέον πρόσφατη πυρκαγιά στην 
περιοχή ήταν το Μάιο 1985 – πριν από 31 χρόνια! Ακόμα και αυτή δεν έκαψε την επίμαχη 
έκταση των 200 στρεμμάτων, επειδή δεν υπήρχε τότε όπως δεν υπάρχει και σήμερα δάσος ή μακκία 
βλάστηση για να καεί. 

Στις ανωτέρω πρόσφατα καείσες και αναδασωτέες εκτάσεις – αλλά όχι στην επίμαχη έκταση που 
ποτέ δεν κάηκε - το ν.δ. 86/69 απαγορεύει  την βοσκή κατσικιών αμέσως μετά την πυρκαγιά και  
για διάστημα δέκα ετών. Αλλά με το Ν. 4264/2014 σχετ. (γ) το διάστημα απαγόρευσης της βοσκής 
μειώθηκε στα 7 χρόνια ενώ προστέθηκε και η εξής παράγραφος: 

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου και σε άλλες αναδασωτέες λόγω 
πυρκαγιάς εκτάσεις, εφόσον επήλθε πλήρης αναγέννηση μετά την πυρκαγιά, δύναται να 
ρυθμίζεται ο χρόνος της απαγόρευσης της βοσκής των κτηνοτροφικών ζώων αναλόγως των 
σταθμολογικών συνθηκών του οικοσυστήματος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη και σύμφωνη 
γνώμη του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δια της βοσκής αυτών δεν κινδυνεύει η επελθούσα αναγέννηση 
των δασικών οικοσυστημάτων και η ομαλή αποκατάστασή τους.»

Είναι σαφές ότι ο Δασάρχης Αρναίας είναι πλήρως αναρμόδιος να “ρυθμίσει χρόνο απαγόρευσης 
βοσκής” 31 ολόκληρα χρόνια μετά από μία πυρκαγιά - η οποία μάλιστα δεν έκαψε τα επίμαχα 193 
στρέμματα - και οπωσδήποτε δεν έχει καμία αρμοδιότητα να επιτρέψει σε ιδιώτη να περιφράξει μια 
δημόσια δασική έκταση.

Από το φωτογραφικό υλικό και τις δορυφορικές απεικονίσεις που επισυνάπτουμε αποδεικνύεται 
αυτό που ο Δασάρχης, η Ελληνικός Χρυσός και οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν καλά: οτι η  
περιοχή “Μαύρες Πέτρες” δεν έχει πρόσφατα καεί και οτι εκεί δεν υπάρχει ούτε υπήρχε ποτέ 
δάσος, παρά μόνο λίγα σκόρπια πουρνάρια και φρύγανα. Επιπλέον της περίφραξης με 
συρματοπλέγματα, στην περιοχή περιπολούν αυτοκίνητα της ιδιωτικής ασφάλειας της εταιρείας 
που δεν επιτρέπουν σε κανέναν να περάσει. Επαναλαμβάνουμε οτι πρόκειται για δημόσια έκταση 
και όχι για ιδιοκτησία της Ελληνικός Χρυσός.

Η  υποψία ότι δεν πρόκειται περί αναδάσωσης, αλλά οτι η Ελληνικός Χρυσός κάτι προσπαθεί 
να κρύψει από τα μάτια του κόσμου με την περίφραξη της επίμαχης έκτασης στις “Μαύρες 
Πέτρες”, κάθε άλλο παρά αβάσιμη είναι.

Ολόκληρος ο οικισμός Στρατονίκης και η επίμαχη έκταση βρίσκονται πάνω από το κοίτασμα 
μικτών θειούχων μεταλλευμάτων “Μαύρες Πέτρες”. Η εξόρυξη του κοιτάσματος κάτω από το 
δομημένο οικισμό ξεκίνησε το 2000 από την προηγούμενη εταιρεία TVX και μετά από μια παύση 
σχεδόν τριών ετών (Ιανουάριος 2003 – Οκτώβριος 2005) συνεχίστηκε από την Ελληνικός Χρυσός. 
Η εξόρυξη γίνεται αποκλειστικά με εκρηκτικά (φουρνέλα), που ήταν παράνομα μέχρι τον Ιούλιο 
2011 αλλά “νομιμοποιήθηκαν” με την ΚΥΑ 201745/2011. 

Από το 2002  στη Στρατονίκη άρχισαν να παρατηρούνται ανησυχητικά “φαινόμενα”: έντονες 
ρηγματώσεις σε σπίτια και δρόμους, παραμορφώσεις της επιφάνειας και τρύπες (sinkholes) στο 
έδαφος, δηλωτικές καθιζήσεων στο εξορυσσόμενο κοίτασμα. Τα φαινόμενα αυτά αυξήθηκαν 
εκθετικά από το 2005 που η Ελληνικός Χρυσός ξανάρχισε την εξόρυξη, με δεκάδες σπίτια του 
χωριού να παρουσιάζουν πλέον σοβαρότατες ρηγματώσεις. Επικίνδυνες ζημίες έχει υποστεί ο 
ναός/αρχαίο μνημείο του Αγίου Νικολάου Στρατονίκης, για τον οποίο έγγραφο του ΙΤΣΑΚ από το 
2003 ανέφερε οτι “βρίσκεται υπό καθεστώς κατάρρευσης”. Τον Αύγουστο 2015, το παλιό πέτρινο  



δημοτικό σχολείο της Στρατονίκης, στο κέντρο του χωριού και δίπλα στο ναό, κρίθηκε επικίνδυνο 
δομικά και στατικά και εκκενώθηκε1. 

Ο κύριος ύποπτος για όλα αυτά είναι γνωστός: η εξόρυξη με εκρηκτικά στο υπέδαφος του 
οικισμού, σε γεωλογικό περιβάλλον ιδιαίτερα επιβαρυμένο λόγω  των ιστορικών εξορύξεων. Τα 
υπόγεια κενά που δημιουργούνται από την αφαίρεση του μεταλλεύματος και την αδιάκοπη άντληση 
των υπόγειων υδάτων μερικώς μόνο επαναπληρώνονται (λιθογομώνονται) και αυτό με ακατάλληλο 
θειούχο υλικό, αμφίβολης μακροπρόθεσμης σταθερότητας2. Αλλά ενώ δεν έχει γίνει καμία 
ενδελεχής διερεύνηση των αιτίων των ρηγματώσεων και καθιζήσεων του εδάφους στη Στρατονίκη 
– μόλις τον Οκτώβριο 2015 το δημοτικό συμβούλιο Αριστοτέλη ενέκρινε τη σύμβαση σχετικής 
προγραμματικής σύμβασης με το Α.Π.Θ. - η εξόρυξη συνεχίζεται. Η Ελληνικός Χρυσός ουδέποτε 
αποδέχθηκε οτι υπάρχει πρόβλημα στη Στρατονίκη το οποίο δημιουργείται ή επιδεινώνεται από την 
εξορυκτική της δραστηριότητα, αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε να το αποκρύψει και να 
το υποβαθμίσει προκειμένου να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η λειτουργία του μεταλλείου.

Επειδή τα φαινόμενα των ρηγματώσεων είναι ιδιαίτερα έντονα στην περιοχή της Αγίας 
Παρασκευής που γειτνιάζει με την περιφρασσόμενη από την Ελληνικός Χρυσός έκταση των 200 
στρεμμάτων. 

Επειδή εικάζουμε οτι η - άλλως ακατανόητη - ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ επιχειρεί 
να συγκαλύψει την εμφάνιση επιφανειακών διαρρήξεων του εδάφους στην περιοχή που 
περιφράσσεται.

Επειδή αγνοούμε αν η Ελληνικός Χρυσός απολαμβάνει ειδικού δασικού νομικού καθεστώτος 

και έχοντας υπ’όψη τους κάτωθι νόμους/διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση των Υπηρεσιών να 
αποκρίνονται άμεσα στο σύννομο αίτημα του πολίτη:

1. Ν.3463/2006/ΦΕΚ 114 άρ.86 παρ. 1, άρ. 215 παρ, 1,2 και άρ. 214 παρ. 1.
2. Άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος. 
3. Νόμος 3422/12.12.2005 ΦΕΚ 303 Α’/2005 Κύρωση Σύμβασης Aarhus. 
4. Άρθρα 6 και 7 παρ.1 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ 102/τ.Α’/24-5-2004, όπως ισχύουν. 
5. Άρθρα 4 και 10 και άρ. 2 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’), όπως ισχύουν.
6. Άρθρο 5 του Ν. 1943/91, ΦΕΚ 5/τ.Α/1991, όπως ισχύει. 
7. Άρθρο 11 παρ. 1,2 του Ν. 3230/2004. 
8. ΚΥΑ 11764/653/2006 ΦΕΚ Β ́327/17-3-2006. 
9. Άρθρο 1 της υπ’αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170 ΦΕΚ 1226/τ.Β/10.8.2004. 
10. Εγκύκλιος του Υπ. Εσ. “ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” – Ενημέρωση πολιτών για τα 

δικαιώματά μας – με αρ. 10384/9.5.2001.
11. Εγκύκλιος Εισ. ΑΠ 6/2006 (421843) για υποχρέωση της διοίκησης χορήγησης δημοσίων 

εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα εξής:

1. Αν νομίμως εκδόθηκε από τον Δασάρχη Αρναίας το σχετ. (α) βάσει του σχετ. (β).

2. Από ποια διάταξη προκύπτει οτι με το σχετ. (α) η Ελληνικός Χρυσός νομιμοποιείται στην 
περίφραξη με συρματοπλέγματα της επίμαχης δημόσιας έκτασης.

1 Seleo.gr, Επικίνδυνο δομικά και στατικά το δημοτικό σχολείο Στρατονίκης Χαλκιδικής- Πιθανή αιτία των βλαβών, 
η λειτουργία του μεταλλείου, σύμφωνα με έκθεση, 21.8.2015 

2 Γ. Ψυχογιόπουλος, Η χρησιμοποίηση τελμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε θειούχα ορυκτά ως υλικό 
λιθογόμωσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, Φεβρουάριος 2014

http://www.iekemtee.gr/el/%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B1%CF%82/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/8536-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%83-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%85%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.iekemtee.gr/el/%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B1%CF%82/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/8536-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%83-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%85%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.seleo.gr/voreia-ellada/xalkidiki/185459-epikindyno-domika-kai-statika-to-dimotiko-sxoleio-stratonikis-xalkidikis-pithano-aitio-ton-vlavon-i-leitourgia-tou-metalleiou-symfona-me-ekthesi-tis-poleodomias#.V3lLCjVvFPb
http://www.seleo.gr/voreia-ellada/xalkidiki/185459-epikindyno-domika-kai-statika-to-dimotiko-sxoleio-stratonikis-xalkidikis-pithano-aitio-ton-vlavon-i-leitourgia-tou-metalleiou-symfona-me-ekthesi-tis-poleodomias#.V3lLCjVvFPb


3. Με ποια απόφαση κηρύχθηκε αναδασωτέα η επίμαχη έκταση.

4. Με ποια απόφαση ανατέθηκε στην Ελληνικός Χρυσός η αναδάσωση της επίμαχης έκτασης.

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε κάθε έγκριση σχετική με την επίμαχη ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε για περαιτέρω 
νόμιμες ενέργειές μας.

Σε κάθε περίπτωση, λόγω της πιθανής αστάθειας της περιοχής και για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας, θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση παρέμβαση και  διενέργεια αυτοψίας από την 
Επιθεώρηση Μεταλλείων Β.Ελλάδας.

Με τιμή,

Για το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων

Ο Πρόεδρος

Τόλης Παπαγεωργίου


