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1. ΓΕΝΙΚΑ

Η νέα εγκατάσταση διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στον άνω ρου του Κοκκινόλακκα
που ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής προορίζεται να δεχθεί τα απόβλητα
των  Υποέργων  Ολυμπιάδας,  Μαύρων  Πετρών  και  Εμπλουτισμού-Μεταλλουργίας  χαλκού-
χρυσού-αργύρου  και  θειικού  οξέος  Μαντέμ  Λάκκου  των  “Μεταλλευτικών-Μεταλλουργικών
Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας”. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι προγραμματίζει
την έναρξη λειτουργίας της Φάσης ΙΙ του Υποέργου Ολυμπιάδας τον Απρίλιο του 2017, με την
επεξεργασία αρχικά 400.000 τόνων μεταλλεύματος κατ’έτος στο αναβαθμισμένο – υφιστάμενο
–  εργοστάσιο  εμπλουτισμού  Ολυμπιάδας  για  την  παραγωγή  συμπυκνωμάτων  γαληνίτη,
σφαλερίτη και χρυσοφόρων αρσενοπυρίτη/πυρίτη. 

Ο  ΧΥΤΕΑ  Κοκκινόλακκα  θα  πρέπει  συνεπώς  τον  Απρίλιο  του  2017  να  έχει  νομίμως
αδειοδοτηθεί, να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το πρώτο στάδιο κατασκευής του και να είναι
έτοιμος  να  δεχθεί  280.000 τόνους  αποβλήτων εμπλουτισμού ετησίως από την  Ολυμπιάδα,
πλέον των ποσοτήτων λεπτομερών αποβλήτων εμπλουτισμού  Mαύρων Πετρών και της ιλύος
κατεργασίας νερών μεταλλείου από τα εργοστάσια του Στρατωνίου και της Ολυμπιάδας. 

Στην τηλεδιάσκεψη της 24 Φεβρουαρίου 2017, μεταξύ της διοίκησης της  Eldorado Gold και
οικονομικών αναλυτών, ο  CEO Paul Wright, ερωτηθείς σχετικά με το νέο χώρο απόθεσης του
Κοκκινόλακκα δήλωσε τα εξής1:

“Το περισσότερο από το υλικό θα οδηγείται στα υπόγεια ως λιθογόμωση. Μόνο ένα
πολύ μικρό τμήμα του μπορεί να πάει στον Κοκκινόλακκα... Δεν το βλέπουμε αυτό ως
πρόβλημα για να ξεκινήσουμε την Ολυμπιάδα”.

Όμως η υποχρέωση της προηγούμενης λήψης όλων των νόμιμων αδειών δεν εξαρτάται από
την ποσότητα των προς απόθεση αποβλήτων.  Επιπλέον, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια,
υπάρχουν  ισχυρές  ενδείξεις  ότι  το  υλικό  αυτό,  το  τέλμα  εμπλουτισμού  του  μεταλλείου
Ολυμπιάδας,  είναι  στην  πραγματικότητα  “επικίνδυνο”,  ενώ  η  Ελληνικός  Χρυσός  το  έχει
χαρακτηρίσει “μη επικίνδυνο”.  Σε περίπτωση που επαληθευθεί ο χαρακτηρισμός του τέλματος
ως επικίνδυνου είναι προφανές ότι το ζήτημα της λιθογόμωσης με τέλματα εμπλουτισμού αλλά
και  το  συνολικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων  της  Ελληνικός  Χρυσός  θα  πρέπει  να
επανεξεταστεί.

Κατά την “Έγκριση  Τεχνικής Μελέτης Χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα”, σχετ. (γ): 

«Γενικοί όροι: 

“1. Τα στοιχεία της μελέτης και των σχεδιαγραμμάτων, που τη συνοδεύουν, υπόκεινται
σε έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου και τα λοιπά αρμόδια ελεγκτικά

1  http://seekingalpha.com/article/4049601-eldorado-golds-ego-ceo-paul-wright-q4-2016-
results-earnings-call-transcript?part=single 
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όργανα του Κράτους.

2.  Την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή της μελέτης αυτής στο σύνολό της έχουν η
εκμεταλλεύτρια  εταιρία,  ο  κατά  περίπτωση  υπεύθυνος  επιβλέπων  μηχανικός
μεταλλείων και τα λοιπά στελέχη της ιεραρχίας του έργου.

3. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η πιο πάνω μελέτη δεν εφαρμόζεται ή ότι τα
στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή, η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί από την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου. 

4.  Η  έγκριση  αυτή  μπορεί  να  ανακληθεί  για  λόγους  γενικότερου  Δημοσίου
συμφέροντος».

Με όσα παρουσιάζουμε στην παρούσα τεκμηριώνουμε ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ανάκληση της έγκρισης (όρος 4), διότι:

A) Η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε προς έγκριση στο ΥΠΕΝ σκόπιμα ανακριβή “στοιχεία και
σχεδιαγράμματα” για  το  ΧΥΤΕΑ  Κοκκινόλακκα  και  τον  χώρο  εγκατάστασης  των
εργοστασίων  εμπλουτισμού,  μεταλλουργίας  flash smelting και  παραγωγής  θειϊκού
οξέως Μαντέμ Λάκκου (όρος 3).

B) Η Ελληνικός Χρυσός συνειδητά, με ευθύνη της και εν γνώσει του Υπουργείου σας δεν
εφαρμόζει πιστά την παραπάνω τεχνική μελέτη (όρος 2).

C) Τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Κράτους  (Επιθεωρητές  Περιβάλλοντος)  έχουν
διαπιστώσει ότι η Ελληνικός Χρυσός δεν εφαρμόζει ούτε την τεχνική μελέτη ούτε τη
ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ (όρος 1).

D) Η μη εφαρμογή της μελέτης και της ΑΕΠΟ από την Ελληνικός Χρυσός  συνιστά λόγο
προσβολής  του  Δημοσίου  συμφέροντος εξ  αιτίας  της  επικινδυνότητας  της
εγκατάστασης και του κινδύνου πρόκλησης σημαντικού βιομηχανικού ατυχήματος και
σημαντικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Κατά συνέπεια, κρίνουμε ότι συντρέχουν όλοι οι λόγοι των ως άνω όρων (3) και (4) της σχετ.(γ)
Απόφασής  σας.  Ο  ΧΥΤΕΑ  Κοκκινόλακκα  όχι  μόνο  δεν  νομιμοποιείται  να  λάβει  την  Άδεια
Λειτουργίας του άρ 104. ΚΜΛΕ, αλλά αντίθετα πρέπει να ανακληθεί η σχετ. (γ) Απόφασή σας
και η Άδεια Εγκατάστασης Η/Μ Εξοπλισμού που χορηγήσατε, να διακοπεί άμεσα η συνέχιση
της κατασκευής και η παράνομη χρήση του για «προσωρινές αποθέσεις» και να εφαρμοσθούν
επί  του  προκειμένου  όλες  οι  διατάξεις  περί  παρανόμων  και  επικινδύνων  κατασκευών  και
εγκαταστάσεων.
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2.  ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ

Η επιλογή της θέσης του  Mαντέμ Λάκκου για την  κατασκευή του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα (505
στρέμματα)  και  του  εργοστασιακού  συγκροτήματος  των  μονάδων  εμπλουτισμού,
μεταλλουργίας  Flash Smelting και  παραγωγής  θειικού  οξέος  (H2SO4)  (240  στρέμματα)
χαρακτηρίζεται στο Σχετ. (α) ως «η βέλτιστη».

α) Παραβίαση ορίου απόστασης από οικισμό:

Κατά το Σχετ. (α) σελ. 5.5-51 

«ο χώρος του φράγματος βρίσκεται ΒΔ του οικισμού Στρατωνίου και ΝΑ του οικισμού
Στρατονίκης και σε απόσταση 3,5 km   και 4,0 km αντίστοιχα».

Όμως,  από  το  Χάρτη  17-2  «ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΕΡΓΩΝ  ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ»  1:5000,   Προμελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 2006 (και από αντίστοιχους χάρτες της ΜΠΕ) διαπιστώνεται ότι
η  απόσταση  του  χώρου  κατασκευής  των  νέων  εγκαταστάσεων  από  τον  οικισμό  του
Στρατωνίου είναι μόνο 400 μ, ενώ από τον οικισμό της Στρατονίκης 1.900 μ. Η απόσταση του
ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα  από τον οικισμό Στρατωνίου είναι 680 μ και από τον Κόλπο Ιερισσού
2.100 μ. 

ΕΙΚΟΝΑ 1: Απόσταση νέων εγκαταστάσεων από τον οικισμό Στρατωνίου

Το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.∆. της 24.4/3.5.1985 για τους οικισμούς με πληθυσμό κάτω από 2.000
κατοίκους  (όπως  ισχύει  κατά  το  άρθρο  87  παρ.  3  του  ΚΒΠΝ,  ΦΕΚ 580Δ/27-7-99  που
κωδικοποίησε τη βασική πολεοδομική νομοθεσία) ορίζει ότι:  

«απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατηγορίας
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ΑΙ και ΑΙΙ της ΚΥΑ 69269/1990 εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός
ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500 μ. από τα όρια
αυτού, όπως αυτά ισχύουν». 

Το Στρατώνι είναι οικισμός με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους, οριοθετημένος με την αρ.
πρωτ.  ΕΠΑ  1520/93/26.1.1994  Απόφαση  Νομάρχη  Χαλκιδικής  (ΦΕΚ  121/Δ/11.2.1994).  Το
θεσμοθετημένο όριο του οικισμού φαίνεται καθαρά στο  Σχέδιο 17-3 “Γενική Διάταξη Έργων Μ.
Λάκκου”  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ  της  ΜΠΕ  και  ακόμα  πιο  καθαρά  στο  Σχέδιο  10-2  της
Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  2006.  Η  απόσταση  του  οικισμού  από  το
βιομηχανικό  συγκρότημα  υψηλής  όχλησης  (Α1  κατηγορία)  του  Μαντέμ  Λάκκου  είναι
σαφέστατα κάτω των 500 μέτρων. 

Ο  μεταγενέστερος  νόμος  3325/2005  “Ίδρυση  και  λειτουργία  βιομηχανικών,  βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις” (άρθρο 3,  πεδίο
εφαρμογής),  εισήγαγε  ρητή  εξαίρεση  και  δεν  εφαρμόζεται  ως  προς  τις  «μηχανολογικές
εγκαταστάσεις για την εξόρυξη, επεξεργασία μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων, όταν η
επεξεργασία  γίνεται  εντός  του  μεταλλευτικού  ή  λατομικού χώρου και  η  άδεια  λειτουργίας
χορηγείται σύμφωνα με το Ν.Δ 210/1973 (ΦΕΚ Α΄ 277/1973) και  το Ν.  2115/1993 (ΦΕΚ Α΄
15/1993)». Έτσι όμως, για τα μεν λατομεία αδρανών υλικών ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα από
το Ν. 1428/84 όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 2115/93 και ισχύει, ενώ για τα μεταλλεία
και  τα  λοιπά  λατομεία  υπάρχει  κενό,  αφού  ο  νόμος  παραπέμπει  μεν  στις  διατάξεις  του
Μεταλλευτικού Κώδικα, οι οποίες όμως δεν περιέχουν ρυθμίσεις αντίστοιχες είτε με αυτές που
καταργήθηκαν  (Π.Δ  της  2/13.03.1981),  είτε  με  αυτές  που  αφορούν  στη  χωροθέτηση  των
λατομείων αδρανών υλικών.

Εν πάση περιπτώσει, όπως σημειώνει η Μ. Στουμπίδη2, 

“η  χωροθέτηση του μεταλλευτικού ή του λατομικού χώρου (και  προφανώς και  της
βιομηχανίας επεξεργασίας των μεταλλευτικών προϊόντων) σε απόσταση μικρότερη από
500 μ. από τα όρια ενός οικισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη, αφού συνεπάγεται
επιδείνωση στο οικιστικό περιβάλλον κατά παράβαση της συνταγματικής επιταγής του
άρθρου 24 παρ. 2 και του πολεοδομικού κεκτημένου... έχει κριθεί ότι για την εφαρμογή
της πιο πάνω πολεοδομικής διατάξεως, η οποία δεσμεύει όλες τις διοικητικές αρχές και
όχι μόνο τις πολεοδομικές, ενδιαφέρει το σύνολο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων,
ανεξάρτητα  από  την  κατηγοριοποίησή  τους  σε  δραστηριότητες  χαμηλής,  μέσης  ή
υψηλής όχλησης και συνεπώς η αποσταση των 500 μετρων απο τα ορια ενος οικισμου

2 Μ. Στουμπίδη: “Η χωροθέτηση των Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων. Γενικά κριτήρια 
χωροθέτησης, η χωροθέτηση πλησίον οικισμών και η στάθμιση του περιβαλλοντικού κόστους 
σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας” 
https://www.scribd.com/document/64169582/Χωροθέτηση-υπαίθριων-εξορυκτικών-
δραστηριοτήτων-ο-μεταλλευτικός-και-ο-πολεοδομικός-νόμος 
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θα πρεπει να εφαρμοζεται σε κάθε περίπτωση”.3

β) Παραβίαση ορίου απόστασης από οδούς:

Κατά το άρθ. 85 παρ. 3 ΚΜΛΕ:

“Για  τη  χωροθέτηση  των  εργασιών  της  παρ.2  εδ.α'  αυτού  του  άρθρου  (σ.σ.
συμπεριλαμβάνονται οι χώροι απόθεσης αποβλήτων) κοντά σε εθνικούς, επαρχιακούς
και δημοτικούς δρόμους και εφόσος επιτρέπεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
εκσκαφών  σε  σχέση  με  τη  γεωμορφολογία  της  περιοχής,  η  πιο  πάνω  ελάχιστη
απόσταση καθορίζεται σε 50 μ.”

Το Ανατολικό όριο του χώρου των εγκαταστάσεων είναι η επαρχιακή οδός Σταυρός- Ιερισσός-
Άγιο Όρος που είναι άξονας της Εγνατίας Οδού. Για τον διαχωρισμό των εργοστασίων από το
δρόμο θα υψωθεί   τοίχος ύψους 8.0 μ σε μήκος 400 μ,  όπως λεπτομερειακά απεικονίζεται
στην ΜΠΕ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, Σχέδιο 17-3 «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ» 1:5000 ΕΧ.
2010. Στα κατάντη του ΧΥΤΕΑ βρίσκεται η εθνική οδός δρόμος Στρατωνίου-Στρατονίκης , σε
απόσταση μόλις 65 μέτρων. Παραβιάζεται ο ΚΜΛΕ και στις δύο περιπτώσεις, διότι η ελάχιστη
απόσταση  των  50  μ  που  θέτει  το  άρθρο  85  παρ.  3  του  ΚΜΛΕ  επιτρέπεται  μόνο  σε
περιπτώσεις  ευνοϊκής  γεωμορφολογίας  και  φύσης  των  μεταλλευτικών  εργασιών.  Στη
συγκεκριμένη  περίπτωση  ούτε  η  γεωμορφολογία  παρέχει  ασφάλεια  (δεν  παρεμβάλλεται
κάποιο φυσικό εμπόδιο) και ούτε και οι εργασίες είναι χαμηλής επικινδυνότητας (βιομηχανική
επεξεργασία  υψηλών  θερμοκρασιών,  τοξικά  αέρια  απόβλητα,  χημική  βιομηχανία  θειϊκού
οξέος).

Κατά τα ανωτέρω, η χωροθέτηση του βιομηχανικού συγκροτήματος Μαντέμ Λάκκου δεν θα
μπορούσε να εγκριθεί περιβαλλοντικά εάν η Ελληνικός Χρυσός είχε πει την αλήθεια σχετικά
με την απόσταση των προτεινόμενων εγκαταστάσεων από τον οικισμό του Στρατωνίου και
τις υφιστάμενες οδούς Σταυρού-Ιερισσού και Στρατωνίου-Στρατονίκης.

Τα ζητήματα αυτά  δεν έχουν τεθεί στην κρίση του ΣτΕ καθώς δεν είχαν συμπεριληφθεί ως
λόγοι ακυρότητας στις προσφυγές που κατατέθηκαν από ομάδες πολιτών για την ακύρωση της
ΚΥΑ 201745/2011. 

Ο χώρος των εργοστασίων και του ΧΥΤΕΑ είναι  περίβλεπτος  από όλο τον κόλπο Ιερισσού, το
Στρατώνι, την Ιερισσό και τα Νέα Ρόδα. Οι 300.000 κατ’ έτος προσκυνητές του Αγίου Όρους και
οι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες της «προ του Άθω περιοχής» (Ιερισσός, Νέα Ρόδα,
Αμμουλιανή, Ουρανούπολη) θα έχουν άμεση οπτική, ακουστική και οσφρητική επαφή με τον
ΧΥΤΕΑ  και  τα  νέα  εργοστάσια.  Από  άποψη  επομένως  προβολής  του  ΧΥΤΕΑ  και  των
Εργοστασιακών,  Μεταλλευτικών/Μεταλλουργικών  εγκαταστάσεων,  η  επιλογή  του

3 Σχετικά με το πολεοδομικό κεκτημένο βλ.  αποφ. ΣτΕ Ολομελείας 10/1988, 1159/1989, 
106/1991, 1071/1994, 3618/1995, 3236/1995, 4946/1995, 4572/1996, 6070/1996, 
3478/2000,  1528/2003)
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Κοκκινόλακκα αποδεικνύεται ως καθ’όλα ...”η χείριστη” και επιπλέον παράνομη.

Απομένει λοιπόν να αποδειχθεί αν από άποψη περιβαλλοντική, τεχνική και επικινδυνότητας, η
επιλογή θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό της ως «η βέλτιστη».

3. ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΡΗΓΜΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΙΕΡΙΣΣΟΥ)

Το ίχνος του σεισμικού ρήγματος Στρατωνίου-Βαρβάρας στην επιφάνεια αποτυπώνεται στον
“Χάρτη θέσεων έργων και η τμηματοποίηση του ρήγματος Στρατωνίου”, κλίμακα υποβάθρου
1:5000, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΜΠΕ, ΕΧ 2010 και στον αντίστοιχο χάρτη υπό κλίμακα 1:50000.

Το ρήγμα από το επιφανειακό ίχνος του, βυθίζεται Νότια-Νοτιοανατολικά με κλίση περίπου
50%. Το ίχνος του ρήγματος «τέμνει» το μελλοντικό εργοστάσιο Μεταλλουργίας και την κάμινο
“Flash Smelting”. «Τέμνει» επίσης το νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού. Τελικά δηλαδή ο χώρος
των  νέων  εγκαταστάσεων  επικάθεται  ιππαστί  του  ενεργού  σεισμογόνου  ρήγματος
Στρατωνίου-Βαρβάρας.  Υπενθυμίζουμε  απλά  ότι  το  ρήγμα  αυτό  έχει  ιστορικό  δεκάδων
μεγάλων  σεισμών  με  πρόσφατο  το  σεισμό  του  1932  έντασης  7,0  Richter που  ισοπέδωσε
Ιερισσό, Στρατώνι, Στρατονίκη. Ο σεισμός δημιούργησε μια  ρωγμή στο έδαφος πλάτους δύο
και  βάθους δέκα μέτρων και  μήκους 7  χλμ., η  οποία ακολουθεί  τη διαδρομή Στρατώνι  –
Μαντεμ Λάκκο – Στρατονίκη και είχε 161 νεκρούς, 669 τραυματίες και 4.106 κατεστραμμένα
κτίρια στην περιοχή. Ας σημειωθεί ότι ο χρόνος επανάληψης (gap) σεισμού ≥ 6,5R ιστορικά
είναι της τάξης των 70-80 ετών για το συγκεκριμένο ρήγμα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2: Εγκαταστάσεις Μαντέμ Λάκκου και το ρήγμα του Στρατωνίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΜΠΕ)

Οι μονάδες ΧΥΤΕΑ, εμπλουτισμού, Flash Smelting και H2SO4  που πρόκειται να κατασκευαστούν
επάνω  στο  ρήγμα,  θα  χρησιμοποιούν  μεγάλες  ποσότητες  ισχυρότατων,  τοξικών,  χημικών
ουσιών και οι τροφοδοσίες τους εμπεριέχουν επίσης έντονα τοξικά και πτητικά υλικά, ενώ η
δεύτερη θα λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Το ίχνος του ρήγματος Στρατωνίου-Βαρβάρας στην επιφάνεια είναι σε επαφή με ολόκληρο το
βόρειο  όριο  του ΧΥΤΕΑ «Κοκκινόλακκας»,  το ανάχωμα Καρακόλι  και  τα ανάντι  και  κατάντι
φράγματα  του  ΧΥΤΕΑ.  Η  “ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ  ΔΥΟ
ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ” του καθηγητή σεισμολογίας
ΑΠΘ κ. Παπαζάχου, που εκθέτει τις σοβαρές τεχνικές ελλείψεις των μελετών της εταιρείας σε
σχέση με τη σεισμική επικινδυνότητα των φραγμάτων, είναι επί του προκειμένου καταλυτική.
Σύμφωνα με αυτήν:

“...το σενάριο το οποίο εξετάζεται βασίζεται στη δραστηριοποίηση του πολύ κοντινού
ρήγματος του Στρατωνίου (βλέπε σχήματα 1 και 2). Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα
σημαντικός,  καθώς  και  τα  δύο  φράγματα  εδράζονται  στο  πίπτον  τέμαχος  τμήμα
(hanging wall) του ρήγματος του Στρατωνίου, δηλαδή στο τμήμα το οποίο θα κινηθεί σε
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περίπτωση  σεισμικής  διέγερσης  (σύμφωνα  και  με  την  Ειδική  Σεισμοτεκτονική
Μελέτη).”

Η γνωμάτευση του κ. Παπαζάχου αφορά φράγματα αποβλήτων Καρατζά και Λοτσάνικου στις
Σκουριές, που δεν είναι ακριβώς επάνω στο ρήγμα του Στρατωνίου αλλά απέχουν περίπου 5
χιλιόμετρα  από  αυτό  και  άλλα  3  από  το  ρήγμα  του  Γοματίου.  Σε  ειδική  εκδήλωση  όπου
παρουσιάστηκε η ανωτέρω γνωμάτευση, ο καθηγητής δήλωσε4:

«Για  το  φράγμα  του  Κοκκινόλακκα  που  πρόκειται  να  χτιστεί  πάνω  στο  ρήγμα  της
Ιερισσού, δεν εχω λογια. Σπάνια στον κόσμο, και απ’οτι γνωρίζω ποτέ για φράγμα με
επικίνδυνα απόβλητα, δεν επιλέγεται να χτιστεί φράγμα πάνω σε ένα ενεργό ρήγμα με
διαπιστωμένες τεράστιες μετακινήσεις».

Τελικά η θέση που επιλέχτηκε για τον ΧΥΤΕΑ του Κοκκινόλακκα και εγκρίθηκε με βάση τραγικά
ανεπαρκείς μελέτες, αποδεικνύεται ότι  είναι όχι η καλύτερη αλλά η απολύτως χειρότερη. Η
σύλληψη, η μελέτη,  η κατασκευή και  τελικά η λειτουργία του ΧΥΤΕΑ και  των εργοστασίων
εμπλουτισμού,  Flash Smelting και  H2SO4 στη  συγκεκριμένη  θέση,  όπως  προτάθηκαν  και
εγκρίθηκαν είναι πράξεις που αντιβαίνουν τον επιστημονικό ορθολογισμό. 

4. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κατά  τον  Πίνακα  5.4.3.1-1  της  ΜΠΕ  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ  ΜΑΥΡΩΝ
ΠΕΤΡΩΝ»,  Ελληνικός  Χρυσός  2004,  (σελ.  5-105), η  αποθηκευτική  δυνατότητα  του  παλαιού
χώρου απόθεσης “Καρακόλι” ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΚΕ στο τέλος του 2004: 

«Παραμένουσα  αποθηκευτική  ικανότητα  στο  Καρακόλι  40.000  m3.  Oι  εργασίες
εκκένωσης της λίμνης Σεβαλιέ, και της απόθεσης αποβλήτων στο Καρακόλι, αναμένεται
να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2004». 

Και κατά τη σελ. 5-108:

“Οι συνολικές απαιτήσεις σε όγκο για την ασφαλή απόθεση των στερεών καταλοίπων
που θα προκύψουν από τη λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου
(εξόρυξη  Μαύρων  Πετρών)  μέχρι  την  εξόφληση  των  αποθεμάτων  των  2,12
εκατομμυρίων τόνων και την απόθεση της ιλύος  εξουδετέρωσης επί 10 χρόνια από την
παύση της δραστηριότητας ανέρχονται σε 730.000 m3“.

Καμία  άλλη  νέα  θέση  απόθεσης  εκτός  της  Σεβαλιέ  2,  χωρητικότητας  84.000  m3,  που
εκκενώθηκε και αποτέθηκαν τα απόβλητα της στο Καρακόλι, δεν είχε  δημιουργηθεί μέχρι το

4 Το βίντεο εδώ:  http://antigoldgr.org/blog/2016/02/12/%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce
%b5%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b6%ce%ac%cf%87%ce%bf%cf%82-%cf
%84%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf
%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82/ 
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2014.  Στη  ΜΠΕ  των  “Μεταλλευτικών-Μεταλλουργικών  Εγκαταστάσεων  Μεταλλείων
Κασσάνδρας” του 2010, σελ. 5.2-35, αναφέρεται ότι:

“Μέχρι  σήμερα,  τα  απόβλητα  αυτά  (σ.σ.  το  αφυγρασμένο  λεπτομερές  τέλμα
εμπλουτισμού και η ιλύς εξουδετέρωσης των νερών μεταλλείου των Μαύρων Πετρών)
αποτίθενται  στους  παλαιούς  αλλά  λειτουργικούς  χώρους  απόθεσης  στερεών
αποβλήτων Καρακόλι και Λίμνες Σεβαλιέ. Στο σχεδιασμό του έργου όμως προβλέπεται
όπως τα στερεά απόβλητα αποτίθενται στο νέο χώρο απόθεσης «Κοκκινόλακκα» στην
περιοχή του Μαντέμ Λάκκου”.

Η ΚΥΑ 201745/2011 ορίζει  ως χώρο απόθεσης  των αποβλήτων αυτών τη νέα εγκατάσταση
ΧΥΤΕΑ του Κοκκινόλακκα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το σύνολο των προς απόθεση αποβλήτων των
Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου αποτίθεται στην ευρύτερη περιοχή Καρακολίου –
λιμνών Σεβαλιέ, εντός και εκτός αυτών των – υποτίθεται - “λειτουργικών” χώρων απόθεσης.
Σχετικές  είναι  οι  παραβάσεις  5 και  11 της Πράξης  Βεβαίωσης  Παράβασης  14504/2012 των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Στην περιοχή του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, ο οποίος στερείται  Άδειας  Λειτουργίας,  αποτέθηκαν
από το 2012, περίπου 2.200.000 τόνοι υπολειμμάτων εμπλουτισμού των παλαιών τελμάτων
Ολυμπιάδας,  κατά παράβαση της  ΚΥΑ 201745/2011 που προβλέπει  την πώλησή τους  στην
τσιμεντοβιομηχανία. Κατά τους όρους δ2.88 και δ2.89 της ΚΥΑ: 

“Το υπόλειμμα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς, να υφίσταται ή όχι ταξινόμηση
σε  δύο κλάσματα,  το αδρομερές και  το λεπτομερές,  τα οποία μετά από κατάλληλη
επεξεργασία (π.χ. πύκνωση και διήθηση υπό ξηρή μορφή), να διατίθενται επίσης προς
χρήση στην τσιμεντοβιομηχανία... Σε περιπτώσεις που η ετήσια εμπορική απορρόφηση
του υπολείμματος κατεργασίας  των παλαιών τελμάτων είναι  μικρότερη  της ετήσιας
παραγωγής  του,  η  υπόλοιπη  ποσότητα  να  αποτίθεται  προσωρινά στην  υπαίθρια
πλατεία που βρίσκεται Β∆ του κτιρίου της επίπλευσης”.

Το σύνολο των ανωτέρω αποβλήτων που αποτέθηκαν παράνομα αλλά εν γνώσει του
ΥΠΕΝ σε ακατάλληλους χώρους είναι επικίνδυνα, με αποτέλεσμα τη ρύπανση του
περιβάλλοντος με επικίνδυνες ουσίες. 

5.  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣ  ΑΠΟΘΕΣΗ  ΤΕΛΜΑΤΩΝ  ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ  –
ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗ

Κατά  τους  Επιθεωρητές  Περιβάλλοντος  και  το  Γενικό  Χημείο  του  Κράτους,  το  σύνολο  των
αποβλήτων εμπλουτισμού (αδρομερές και λεπτομερές τέλμα) από τις Μαύρες Πέτρες και την
επανεπεξεργασία  των  παλαιών  τελμάτων  Ολυμπιάδας,  κατατάσσονται  στα  “επικίνδυνα
απόβλητα”.  Όπως  αναφέρει  η  Πράξη  Βεβαίωσης  Παράβασης  14504/30.9.2015  για  τις
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Μεταλλευτικές  Εγκαταστάσεις  Στρατωνίου-  Μαύρων  Πετρών  (παράβαση  8η:  “Ελλιπής
χαρακτηρισμός επικινδυνότητας παραγόμενων αποβλήτων”):

 “Σύμφωνα με το ΓΧΚ, τα απόβλητα της διεργασίας (λεπτομερές και αδρομερές τέλμα)
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (τοξικά για τον άνθρωπο κατηγορίας 1, επικίνδυνα για
το  περιβάλλον  κατηγορίας  2  κλπ)  […]  Δεδομένης  της  διαφαινόμενης  από  τα
αποτελέσματα  του  ΓΧΚ  επικινδυνότητας  των  αποβλήτων  της  δραστηριότητας  σε
συνδυασμό με  το μεγάλο μέγεθος  των ποσοτήτων και  των συνθηκών έκθεσης  των
εργαζομένων, των περιοίκων και του περιβάλοντος σε αυτά, δημιουργείται κίνδυνος
ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος”.

Ο  “Ελλιπής  χαρακτηρισμός  επικινδυνότητας  παραγόμενων  αποβλήτων”  είναι  επίσης  η  6η
παράβαση της Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης 14505/30.9.2015 που αφορά τις Μεταλλευτικές
Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας. 

Κατά  τη ΜΠΕ της  Ελληνικός  Χρυσός  όμως και  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  αυτής:  “Περιβαλλοντικός
χαρακτηρισμός δειγμάτων”, όλα τα ανωτέρω απόβλητα χαρακτηρίζονται για τα περισσότερα
στοιχεία ως «αδρανή» ενώ για ορισμένα στοιχεία ως «μη επικίνδυνα». Ο χαρακτηρισμός αυτός
επιτρέπει την απόθεσή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων, αλλά
και  τη χρήση  του αδρομερούς  τέλματος  ως υλικού λιθογόμωσης μετά την  ανάμιξή  του με
τσιμέντο.  Κατά  τους  Επιθεωρητές  Περιβάλλοντος  η  ταξινόμηση  αυτή  έχει  γίνει  με  χρήση
λανθασμένης μεθοδολογίας. Εξ’αυτών των “εν δυνάμει (έστω) επικίνδυνων” αποβλήτων:

α) το  αδρομερές και το λεπτομερές τέλμα της Ολυμπιάδας αποτέθηκε στον Κοκκινόλακκα που
όχι  μόνο  δεν  διαθέτει  άδεια  λειτουργίας  αλλά  και  παρουσιάζει  σοβαρές  ελλείψεις  στην
κατασκευή του, σύμφωνα με την 10η παράβαση της  προαναφερθείσας 14505/30.9.2015 (βλ.
παρακάτω).

β)  το  λεπτομέρες  τέλμα  των  Μαύρων  Πετρών  αποτίθεται  από  το  2000  μέχρι  σήμερα  στο
Καρακόλι που σε καμία περίπτωση δεν έχει προδιαγραφές υποδοχής επικινδύνων αποβλήτων.

γ) το αδρομέρες τέλμα των Μαύρων Πετρών χρησιμοποιείται από το 2000 μέχρι σήμερα ως
υλικό  λιθογόμωσης  των  υπόγειων  στοών,  χωρίς  ποτέ  μέχρι  σήμερα  να  έχει  γίνει  σωστή
ταξινόμησή του ως προς την επικινδυνότητα.

Στο άρθρο του με τίτλο  “Η χρησιμοποίηση τελμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε θειούχα
ορυκτά ως υλικό λιθογόμωσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών”5 ο μηχανικός μεταλλείων κ.
Γ.  Ψυχογιόπουλος (μέλος  της  επιτροπής  που  είχε  συσταθεί  βάσει  του  άρθρου  3  του
Κανονισμού Μεταλλευτικών  και  Λατομικών  Εργασιών  (ΚΜΛΕ)  για  την  παρακολούθηση  της
τήρησης  των  όρων  (γενικών  και  ειδικών)  της  απόφασης  έγκρισης  τεχνικής  μελέτης  του

5 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Φεβρουάριος 2014, http://www.iekemtee.gr/el/μοιραστείτε-τη-γνώση-
σας/άρθρα/8536-η-χρησιμοποιηση-τελματων-με-υψηλη-περιεκτικοτητα-σε-θειουχα-ορυκτα-
ωσ-υλικο-λιθογομωσησ-του-μεταλλειου-μαυρων-πετρων-του-γ-ψυχογυιόπουλου    
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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


μεταλλείου Μαύρων Πετρών) τεκμηριώνει ότι τα αδρομερή τέλματα των Μαύρων Πετρών όχι
μόνο  αδρανή  δεν  είναι,  αλλά  αντίθετα  είναι  “επικίνδυνα  απόβλητα”  και  (θα  έπρεπε  να)
απαγορεύεται η χρήση τους ως υλικά λιθογόμωσης. 

Το  άρθρο  του  κ.  Ψυχογιόπουλου  επιβεβαιώνει  το  μεταγενέστερο  συμπέρασμα  των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε  λανθασμένη μεθοδολογία για το
χαρακτηρισμό των τελμάτων.  Καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της εταιρείας που έγινε δεκτός και
από  το  ΣτΕ  με  την  απόφαση  1492/2013  ότι  η  επικινδυνότητα  του  υλικού  λιθογόμωσης
διερευνήθηκε  και  αξιολογήθηκε  επισταμένως  και  η  σύνθεση  και  χρήση  του  είναι
περιβαλλοντικά ασφαλής:

«…….Η επικινδυνότητα των αποβλήτων, του υλικού λιθογομώσεως και των ουσιών που
χρησιμοποιούνται  κατά  την  παραγωγή  τους  διερευνήθηκε  και  αξιολογήθηκε
επισταμένως,  όπως  προκύπτει  από  τις  σχετικές  μελέτες  που  εκπονήθηκαν  και
αποτελούν μέρος της Μ.Π.Ε. (βλ. Παράρτημα IV), οι δε ενστάσεις που διατυπώθηκαν
ως  προς  την  επικινδυνότητα  των  αποβλήτων  (ιλύος  σκοροδίτη-γύψου,  σκωρίας,
υπολειμμάτων  κατεργασίας  σιδηροαρσενοπυριτών,  ποιότητας  υλικού  λιθογόμωσης,
αντιδραστηρίων)  από  τους  επιστημονικούς  και  τεχνικούς  φορείς  που  μετείχαν  της
διαβούλευσης  (Τ.Ε.Ε.,  Α.Π.Θ.)  απαντήθηκαν  από  την  ομάδα  μελετητών  της
παρεμβαίνουσας κατά τρόπο ειδικό και εξαντλητικό με σχετικά υπομνήματα,……».  

Ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός που εκτέλεσε η εταιρεία αφορά  μη εξορυκτικά απόβλητα
που αποτίθενται  σε ειδικούς χώρους  υγειονομικής ταφής αποβλήτων,  που έχουν σύστημα
στεγανοποίησης και συλλογής στραγγισμάτων για την αποφυγή της ρύπανσης του υδροφόρου
ορίζοντα. Η λιθογόμωση, όμως, αποτίθεται εντελώς αθωράκιστη σε εξοφλημένα τμήματα του
κοιτάσματος  που  βρίσκονται  μέσα  σε  χώρους  έντονης  τεκτονικής  καταπόνησης  και  έχουν
άμεση  επικοινωνία  με  τους  υδροφορείς  της  περιοχής.  Δηλαδή,  οποιαδήποτε  μακροχρόνια
φυσική  και  χημική αποσταθεροποίησή της,  πέραν των επιπτώσεων επί  των  μηχανικών της
ιδιοτήτων, θα έχει  άμεσες επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά της περιοχής. Η
ανάμιξή  των  τελμάτων  με  τσιμέντο  εξουδετερώνει  μόνο  πρόσκαιρα  την  οξύτητά τους.  Η
παρουσία θειούχων προκαλεί διάλυση της ασβεστούχας φάσης του τσιμέντου ενισχύοντας τον
εκφυλισμό της λιθογόμωσης και  τη διαφυγή ρύπων στα υπόγεια ύδατα  (Ψυχογιόπουλος,
2014).

Σημειώνουμε επίσης ότι τη διαπίστωση ότι τα τέλματα εμπλουτισμού του μεταλλείου Μαύρων
Πετρών  είναι  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ  είχε  κάνει  και  η  “ΕΠΙΤΗΡΩ”  (Επιστημονική  Επιτροπή  Ελέγχου
Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων των ΚΥΑ 143088/2005 και  45129/1999 στις  Μεταλλευτικές
Εγκαταστάσεις   Στρατωνίου).  Στη  2η  Τεχνική  της  Έκθεση  η  οποία  κατατέθηκε  στο  Δήμο
Σταγείρων-Ακάνθου και στο τότε αρμόδιο Υπουργείο το Μάιο του 2008, αναφέρονται τα εξής: 

«Ο  χημισμός  όλων  των  τελμάτων  είναι  χαρακτηριστικός  αυτών  που,  σύμφωνα  με
σχετική  Οδηγία  της  ΕΕ  (91/689/ΕΚ),  ανήκουν  στην  κατηγορία  των  επικινδύνων

13



αποβλήτων  και  για  τα  οποία  ισχύουν  συγκεκριμένες  προδιαγραφές  απόθεσης…  Ο
χημισμός  του  λεπτομερούς  τέλματος  αποτυπώνει  και  διατηρεί  τα  βασικά
χαρακτηριστικά του μεταλλεύματος Μαύρων Πετρών, από το οποίο προέρχεται» (ΤΕ,
σελ. 21).

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.2.8-7, σελ. 5.2-59 της ΜΠΕ, κατά την περίοδο 2006-2009, 226.044
κ.μ. αδρομερών τελμάτων εμπλουτισμού του μεταλλείου Μαυρων Πετρών “αξιοποιήθηκαν” ως
υλικό λιθογόμωσης. Παρά τις  ισχυρές ενδείξεις που υπάρχουν εδώ και μια δεκαετία οτι τα
τέλματα εμπλουτισμού  είναι  οξεοπαραγωγά  και  επικίνδυνα, οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  σας
δέχονταν πάντα ως αληθείς τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις αυτής και της προηγούμενης
εταιρείας,  επιτρέποντας  τον  ενταφιασμό  τους  στις  υπόγειες  στοές.   Οι  μέχρι  σήμερα
επιπτώσεις της πρακτικής αυτής στο περιβάλλον της περιοχής δεν έχουν μεν διερευνηθεί, είναι
όμως πολύ πιθανό ότι έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική ρύπανση.

Με την ίδια λανθασμένη και επικίνδυνη μεθοδολογία χαρακτηρίστηκε περιβαλλοντικά και
κρίθηκε ασφαλές για χρήση στη λιθογόμωση και το αδρομερές τέλμα που θα προκύψει από
τη νέα εξόρυξη του μεταλλείου Ολυμπιάδας που θα ξεκινήσει τον Απρίλιο .

Έχοντας υπ’όψη όλα τα ανωτέρω θεωρούμε επιβεβλημένο να γίνει άμεσα – και πάντως πριν
την έναρξη παραγωγής του μεταλλείου Ολυμπιάδας και την έναρξη της λιθογόμωσης – νέα
σύννομη  ταξινόμηση  των  τελμάτων  εμπλουτισμού  Ολυμπιάδας  και  Μαύρων  Πετρών,
σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  οδηγίας  2006/21/ΕΚ  και  τις  συστάσεις  των  Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος. Αυτό άλλωστε προβλέπεται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους
που επιβάλλουν αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ανά πενταετία, η οποία έχει
ήδη παρέλθει.

Το ζήτημα της λιθογόμωσης συναρτάται άμεσα με τη λειτουργία του υπό αδειοδότηση ΧΥΤΕΑ
Κοκκινόλακκα.  Εάν  οι  δοκιμές  που  θα  γίνουν  επιβεβαιώσουν  την  ακαταλληλότητα  των
τελμάτων για χρήση στη λιθογόμωση,  τότε θα πρέπει αυτά να οδηγηθούν προς απόθεση στον
Κοκκινόλακκα και η εταιρεία να φροντίσει για την πλήρωση των κενών της εξόρυξης με άλλα,
ασφαλή υλικά. Στην περίπτωση αυτή, γεννάται  και θέμα  επάρκειας της χωρητικότητας του
ΧΥΤΕΑ για την αποδοχή του συνόλου των 5,5 εκατ. τόνων των λεπτομερών και αδρομερών
αποβλήτων εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας.

6. ΤΟ “ΝΕΟ ΚΑΡΑΚΟΛΙ”

Στην  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  της  Ελληνικός  Χρυσός,  2006 (Σχέδιο  10-2:
“ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ”),  εμφανίζεται  για πρώτη φορά το «νέο
Καρακόλι».

α) Βόρεια-βορειοανατολική πλευρά:
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Σήμερα,  ο  χώρος  των  μελλοντικών  εγκαταστάσεων  εμπλουτισμού,  μεταλλουργίας  χαλκού-
χρυσού και θειϊκού οξέος, έκτασης 240 στρεμμάτων, βρίσκεται μεταξύ των επιπέδων +200 και
+240. Κατά την εγκεκριμένη ΜΠΕ, ο χώρος αυτός θα διαμορφωθεί συνολικά στη στάθμη +200,
στο επίπεδο του οδικού άξονα Ολυμπιάδας-Στρατωνίου-Ιερισσού, με δυο μικρά τμήματα του
στις στάθμες +230 (εμπλουτισμός) και +180 (απομάκρυνση θείου). 

Όπως  φαίνεται  στο  χάρτη  17-3  “ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΕΡΓΩΝ  ΜΑΝΤΕΜ  ΛΑΚΚΟΥ”  του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της ΜΠΕ, για να δημιουργηθεί ο χώρος αυτός, το βόρειο-βορειοανατολικό
τμήμα  του  Καρακολίου,  σε  ανάπτυγμα  πλευρών  300  m και  έκταση  10  στρεμμάτων,
αποκόπτεται και απομακρύνεται. Η έκταση αυτή υποβιβάζεται συνολικά από τη στάθμη +240
στη στάθμη +200. Δημιουργείται έτσι ένα κατακόρυφο ΒΑ πρανές στο Καρακόλι μήκους 400 m
και ύψους 40 μέτρων χωρίς καμιά αντιστήριξη. Πρανές μήκους 250 m και ύψους 10 m  χωρίς
αντιστήριξη δημιουργείται και μεταξύ του Ανατολικού τμήματος του ΧΥΤΕΑ και του χώρου των
μονάδων, όπως αυτός διαμορφώνεται στη στάθμη +200. 

Στην ΕΙΚΟΝΑ 3 φαίνεται  το Καρακόλι  και  ο ο  νέος ΧΥΤΕΑ όπως είναι σήμερα (δορυφορική
φωτογραφία από Google Earth, 3/11/2016).  H απόσταση του βόρειου ορίου του αναχώματος
Καρακόλι από το δρόμο Ιερισσού-Ολυμπιάδας είναι 110 μ.

ΕΙΚΟΝΑ 3: ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, Google Earth 3/11/2016

Στην ΕΙΚΟΝΑ 4 φαίνεται απόσπασμα από το Σχέδιο 17-3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της ΜΠΕ όπου
εμφανίζεται  ότι  για   να  δημιουργηθεί  επαρκής  χώρος  για  τα  εργοστάσια,  το  Καρακόλι
“μίκρυνε” κατά 100 μ.(!) και αντίστοιχα η απόσταση από το δρόμο αυξήθηκε κατά 100 μ, στα
210 μ.
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ΕΙΚΟΝΑ 4: Το “νέο Καρακόλι” (από Σχέδιο 17-3 ΜΠΕ)

Όμως το Καρακόλι δεν είναι ένας οποιοσδήποτε λόφος που η εταιρεία μπορεί να τον “κόβει”
κατά το δοκούν.  To Kαρακόλι είναι ένα ανάχωμα ύψους 40 μ στη νοτιοδυτική πλευρά του,
ανυψωμένο “προς τα ανάντη” με υλικό από απόβλητα εμπλουτισμού, πίσω από το οποίο έχουν
αποτεθεί  περί  τους 1.000.000 τόνους ιζημάτων εξουδετέρωσης και  λεπτομερών αποβλήτων
εμπλουτισμού από τα μεταλλεία Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών. Χωρίς καμία μελέτη,
καμία έγκριση, κανένα έλεγχο. Όπως φαίνεται από παλαιότερες φωτογραφίες, προκειμένου να
αυξηθεί η αποθηκευτική δυναμικότητα του αναχώματος Καρακολίου, η  TVX είχε προσθέσει
έναν ολόκληρο όροφο από επικίνδυνα απόβλητα, ύψους 6 μέτρων. Στα 100 μέτρα που θέλει να
αποκόψει η Ελληνικός Χρυσός από το Καρακόλι, το βάθος των αποβλήτων είναι περίπου 15 μ.
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ΕΙΚΟΝΑ 5: Ανάχωμα “Καρακόλι”, Μάρτιος 2010 

Η ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός δεν αναφέρει καθόλου ότι ο χώρος των νέων εγκαταστάσεων των
Μονάδων Εμπλουτισμού, Μεταλλουργίας Flash Smelting και παραγωγής θειϊκού οξέος (H2SO4)
θα δημιουργηθεί με την αποκοπή του βόρειου τμήματος αυτού του τεχνητά υψωμένου (με
επικίνδυνα  απόβλητα)  λόφου  και  τη  δημιουργία  ενός  γκρεμού  40  μέτρων,  του  οποίου  το
πρανές θα είναι αυτά ακριβώς τα απόβλητα. Ως εκ τούτου διερωτόμαστε αν η ΔΙΠΑ (πρώην
ΕΥΠΕ)  και  οι  λοιπές  υπηρεσίες  που  συμμετείχαν  στην  Ομάδα  Εργασίας  που  αξιολόγησε
περιβαλλοντικά την επενδυτική πρόταση της Ελληνικός Χρυσός, αντελήφθησαν πραγματικά το
σχέδιο  της  εταιρείας  και  εκτίμησαν  ότι  αυτό  δεν  θα  έχει  συνέπειες  στην  ασφάλεια  του
απομένοντος σωρού αποβλήτων και των εγκαταστάσεων.  Ή αν αποφάνθηκαν επί της ΜΠΕ
ευρισκόμενοι σε πλάνη περί τα πράγματα, αφού εξέταζαν παραπλανητικά στοιχεία.

β) Νότια-νοτιοδυτική πλευρά:

Δυτικά  του  αναχώματος  Καρακολίου  και  μεταξύ  αυτού  και  των  λιμνών  Σεβαλιέ  υπάρχουν
παράνομες αποθέσεις αποβλήτων εμπλουτισμού. Κατά τη ΜΠΕ, σελ.5.5-60:
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“Το κατάντη φράγμα (σ.σ. του Κοκκινόλακκα0 θα είναι επίσης ένα τυπικό λιθόρριπτο
ανάχωμα, το οποίο θα κατασκευαστεί επίσης σταδιακά με ανύψωση κατά τον άξονα,
θα είναι  μέγιστου ύψους 90  m, στέψη μήκους 530  m και  πλάτους 10  m, το οποίο
αυξάνεται στην περιοχή του Καρακολίου μέχρι τα 200 m, με κλίση 1,5:1 έως 1,2:1 στο
εσωτερικό πρανές και 2:1 στο εξωτερικό πρανές το οποίο θα είναι βαθμιδωτό. Μία
ιδιαιτερότητα  αυτού  του  φράγματος  είναι  ότι  τοποθετείται  δίπλα  στο  υφιστάμενο
παλαιό  ανάχωμα  Καρακολίου  και  ως  εκ  τούτου  η  κατασκευή  του  πρώτου
διαμορφώνεται  έτσι  ώστε  μεταξύ  άλλων  να  αυξήσει  και  την  ευστάθεια  του
τελευταίου.”

Προκύπτει έτσι ότι το “νέο ανάχωμα Καρακόλι”, όπως διαμορφώνεται μετά την αποκοπή του
βόρειου τμήματός του, έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων,  αποτελεί  τμήμα λειτουργικό του
κατάντη  φράγματος   του  ΧΥΤΕΑ  Κοκκινόλακκα  και  καλείται  να  λειτουργήσει  ως  ισχυρό
αντέρεισμα του κυρίως φράγματος. Αλλά τόσο το Καρακόλι όσο και η παράνομη επέκτασή του
προς  τα  δυτικά  έχουν  δημιουργηθεί  από  διαδοχικές  αποθέσεις  αποβλήτων  εμπλουτισμού
(κυρίως  λεπτομερών)  και  στείρων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών με  μηδενική ικανότητα
ανάληψης τάσεων. 

EIKONA 6: To ανάχωμα Καρακόλι (αριστερά) ως αντέρεισμα του κατάντη φράγματος του ΧΥΤΕΑ
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Στην  ΕΙΚΟΝΑ  7  παρουσιάζεται  η  κατά  μήκος  τομή  του  σύνθετου  φορέα  “νέο  φράγμα
Κοκκινόλακκα και χώρος απόθεσης Καρακόλι” από την κάτοψη του Σχεδίου 17-3 της ΜΠΕ.

EIKONA 7: ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα και Καρακόλι, κατά μήκος τομή

EIKONA 8: ΧΥΤΕΑ, Καρακόλι και νέες εγκαταστάσεις Μαντέμ Λάκκου

Η στατική  αοριστία  του κατάντη  φράγματος παρουσιάζεται  έτσι  από το “ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΣΤΕΙΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Μ.Π.” μέχρι το πέρας του επιπέδου +200 του χώρου των εργοστασίων,
στο όριο του με τον ΧΥΤΕΑ, σε ανάπτυγμα πλευράς συνολικά  550m. Το ίχνος του πόδα του
εσωτερικού πρανούς είναι απροσδιόριστο σχεδιαστικά και ανακριβές τεχνικά. Χαρακτηριστικά,
η στέψη στο +215 συνεχίζεται στον σωρό των στείρων και επεκτείνεται στην επιφάνεια του
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“νέου Καρακολίου”.

7. ΧΥΤΕΑ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Για  πρώτη  φορά  στα  Ελληνικά  τεχνικά  χρονικά,  τμήμα  του  ρου  ρέματος  συνεχούς  ροής
κινδυνεύει να πάθει έμφραγμα από «αθηρωματική πλάκα» επικινδύνων αποβλήτων σε μήκος
κοίτης 1200 m και επιφάνεια συνολική 600 στρεμμάτων περίπου. Η παράκαμψη (by pass) του
εμφράγματος γίνεται με σήραγγα εκτροπής.

Σήραγγα Εκτροπής: ΜΠΕ/ΕΧ.2010 (σελ.5.5-64): 

«Μήκος 1.2 km πεταλοειδούς διατομής επιφάνειας 9,55m2   με κλίση  6,5% ελευθέρας
ροής  (βαρύτητας).  Το  στόμιο  της  σήραγγας  θα  τοποθετηθεί  ανάντι  του  φράγματος
εκτροπής  και  κάθετα  στη  ροή  του  ρέματος  στο  υψόμετρο  +188.  Με  τη  σήραγγα
εξασφαλίζεται  διευθέτηση  πλημμυρικών  παροχών  με  περίοδο  επαναφοράς
τουλάχιστον 1 ανά 200 χρόνια» .

Ανάντη φράγμα εκτροπής: το φράγμα διακόπτει τη ροή του ρέματος σε απόσταση περίπου 3.0
km (ανάπτυγμα  κοίτης  4.0  km)  από  το  υψηλότερο  σημείο  του  στο  +700.  Η  στάθμη  της
εξωτερικής παρειάς του φράγματος στη βάση του είναι +182 και της στέψης +218. Το μήκος
του αναπτύγματος της κοίτης του Κοκκινόλακκα μέχρι τον πόδα του φράγματος είναι 3.800
μέτρα. Η μέση κλίση της κοίτης είναι (700 – 182 / 3.800) = 13.0%. Η μέση κλίση των πρανών του
ρέματος ανάντι του φράγματος διαμορφώνεται μεταξύ 30÷50% περιορίζοντας την διατομή της
κοίτης σε φαράγγι.  Αντίθετα η κατάντη του κατάντη φράγματος κοίτη, έχει  κλίση  5.0% και
ανεμπόδιστη ανάπτυξη κατά πλάτος και έκταση. 

H ανάντη κοίτη του ρέματος συνεχούς ροής Κοκκινόλακκα αποφράσσεται με ένα λιθόρριπτο
φράγμα και η παροχή του διοχετεύεται σε μία σήραγγα εκτροπής της οποίας το στόμιο έχει
κατασκευασθεί  σε  απόσταση  50  μ.  από  τον  πόδα  του  φράγματος,  κάθετα  στη  ροή  του
ρέματος. Στην ΕΙΚΟΝΑ 9 απεικονίζουμε σε τομή το φράγμα και το στόμιο της σήραγγας, χωρίς
το έργο  διοχέτευσης  της  παροχής  στο  στόμιο  και  προστασίας  της  εξωτερικής  παρειάς  του
φράγματος.
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ΕΙΚΟΝΑ 9: Ανάντη φράγμα ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα

Στην ΕΙΚΟΝΑ 10 απεικονίζεται το έργο προστασίας του ανάντη φράγματος και διαμόρφωσης
της εισόδου της σήραγγας εκτροπής. Κατά το διάστημα παρουσίας της εταιρείας στην περιοχή
θα  υπάρχει  μέριμνα  απόσυρσης  των  φερτών  υλικών  στη  λεκάνη  αυτή.  Τα  μεγάλα  φερτά
(βράχοι,  ρίζες,  δέντρα)  έχει  θεωρηθεί  ότι  θα  συγκρατούνται  από  το  φράγμα  στύλων  που
φαίνεται στη φωτογραφία. Με δεδομένη την κλίση της κοίτης και των βράχων που έχουμε δει
στα  μεγάλα  πλημμυρικά  φαινόμενα  στα  ρέματα  της  περιοχής,  η  λύση  είναι  τουλάχιστον
επισφαλής. Σε κάθε περίπτωση, μετά την αποχώρηση της εταιρείας η συντήρηση του έργου και
ο συνεχής καθαρισμός του από τα φερτά, δεν αναφέρεται σε ποιον φορέα ...”αφιερώνεται”. Το
βέβαιο  είναι  ότι  η  διαμόρφωση  της  περιοχής  του έργου  θα  διαφοροποιηθεί  ριζικά  και  το
ανάντη φράγμα τελικά θα κληθεί να ανακόψει το όποιο πλημμυρικό φαινόμενο.

Τα  έργα  προστασίας  του  ανάντη  φράγματος,  παρά  το  στόμιο  της  σήραγγας  εκτροπής,
εμφανίζονται στην ΕΙΚΟΝΑ 10 αποπερατωμένα. Για την προστασία από βράχους και δέντρα
υπάρχουν σιδηρά κατακόρυφα στοιχεία και τοιχίο περιμετρικά της εισόδου της στοάς. 
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ΕΙΚΟΝΑ 8: Είσοδος σήραγγας εκτροπής Κοκκινόλακκα (από Google Earth, 3/11/2016)

Παραθέτουμε  εδώ  έναν  θεωρητικό  υπολογισμό  της  ταχύτητας  και  της  ορμής  που  θα
αποκτήσουν νερό και  βραχώδη φερτά υλικά πριν  το στόμιο  της σήραγγας εκτροπής.  Είναι
φανερό οτι ο στόχος είναι μόνο η εκτίμηση της  τάξης μεγέθους και όχι ο ακριβής υπολογισμός
ο οποίος είναι αυτονόητα αδύνατος στην πράξη. Παρόμοιοι υπολογισμοί  στην επιστήμη της
υδραυλικής γίνονται  μόνο προσεγγιστικά και με πλήθος παραδοχών.

Η λεκάνη απορροής του Κοκκινόλακκα ανάντι του φράγματος έχει επιφάνεια 7.700.000 m2 . Για
κλίση της κοίτης 13%, η επιτάχυνση είναι γ= g x 13%=1,28m/sec2 

Για μια μάζα (πέτρα, βράχος) που αφήνεται στο ανώτατο σημείο της κοίτης να κυλήσει  χωρίς
τριβές, η ταχύτητα της στον πόδα του ανάντι φράγματος είναι: V2  = 1,28 x 3.800 = 70 m/sec ή
252  km  /  h  ! Λόγω τριβών, προσκρούσεων και κυρίως λόγω της αντίστασης της μάζας του νερού
μέσα  στο  οποίο  κινούνται,  η  πραγματική  ταχύτητα  θα  είναι  τελικά  αρκετά  μικρότερη.  Ο
υπολογισμός της πραγματικής ταχύτητας είναι αδύνατος αλλά η θεωρητική ταχύτητα είναι V=
252 km/h, που δίνει μια αίσθηση τάξης μεγέθους για τον υπολογισμό της ορμής m Χ v (όπου m
= βάρος του φερτού βραχώδους υλικού). 

Κατά  την  ΜΠΕ  της  Ελληνικός  Χρυσός,  η  σήραγγα  εκτροπής  με  τα  χαρακτηριστικά  που
περιγράψαμε,  έχει  τη  δυνατότητα  αντιμετώπισης  πλημμυρικού  φαινομένου  …  1  ανά  200
χρόνια. 

Αλλά στην πραγματικότητα, τα “εξαιρετικά” πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του ΧΥΤΕΑ
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Κοκκινόλακκα είναι συνήθη! Ολυμπιάδα 2000 και 2001, Μ. Παναγία 2000, Στρατώνι 2010.

Στην  πλημμύρα  Μεγάλης  Παναγίας  του  2000,  το  ύψος  της  βροχόπτωσης  την  Κυριακή
08.10.2000 στο χρονικό διάστημα 01:10 έως 02:10 μετρήθηκε σε 118 mm. Με ένα  αντίστοιχο
πλημμυρικό  φαινόμενο,  η  παροχή  μιας  ώρας  στην  περιοχή  «πόδα  φράγματος-στομίου
σήραγγας» θα είναι Q= 924.000 m3  ή 257   m  3   /  sec  .

Η σήραγγα θα μεταβληθεί σε αγωγό υπό πίεση και η (θεωρητική) ταχύτητα ροής στη σήραγγα
θα είναι:

V = 257:9,55 = 27 m/sec ή 97,2   km  /  h  .

Ταχύτητα  97,2 km/h θα έχει (θεωρητικά) το νερό στο στόμιο εξόδου της σήραγγας στην κοίτη
του «Κοκκινόλακκα» παρά τον κατάντι πόδα του κυρίου φράγματος.  Η αντίστοιχη ορμή της
μάζας του νερού θα είναι 257 x 27= 6939 tm/sec, για όσο διάστημα η σήραγγα λειτουργεί ως
αγωγός  υπό  πίεση.  Οι  επιπτώσεις  αυτού  του  «φαινομένου»  δεν  φαίνεται  να  έχουν
αντιμετωπιστεί στις ΜΠΕ/Tεχνικές Μελέτες.

Δεν έχει  όμως αντιμετωπισθεί και  το “φαινόμενο” στον πόδα του εξωτερικού πρανούς του
φράγματος εκτροπής και σε ολόκληρο το εξωτερικό πράνες του.

- Κατά την ΜΠΕ/ΕΧ.2010 , σελ. 5.5-60:

“Ανάντη  φράγμα  :  Η  ζώνη  προστασίας  του  ανάντη  (εξωτερικού)  πρανούς  είναι
λιθορριπή με μέγεθος κόκκου από 10 έως 30cm”.

Ανάντι του πόδα, η κοίτη είναι περίπου ευθύγραμμη για 2000 m και έτσι η μάζα του νερού και
τα  φερτά  υλικά,  ειδικά  πέτρες,  βράχια,  ρίζες,  αποκτούν  μεγάλη  ταχύτητα  όπως  πιο  πάνω
τεκμηριώσαμε και αντίστοιχη κινητική ορμή. 

Από  όσα αναφέραμε και ειδικά για την πλημμυρική παροχή 1:200 χρόνια και την παντελή
αγνόηση  της πλημμυρικής  ιστορίας  της  περιοχής  και  ειδικά  των πλημμυρών Ολυμπιάδας,
Στρατωνίου,  Μ.  Παναγίας,  προκύπτει  οτι  η  τελική  επιλογή  της  κατασκευής  του  ανάντι
φράγματος είναι πέραν της αρχών της πρόληψης, της προφύλαξης και του ορθολογισμού της
επιστήμης της υδραυλικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η  εκτροπή  κοίτης  ρέματος  ή  ποταμού  δεν  είναι  ένα  πρωτοφανές  τεχνικό
πρόβλημα. Είναι όμως πρωτοφανής η “λύση” που επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση:  η
μόνιμη  εκτροπή της  ροής  του  άνω ρου  του Κοκκινόλακκα  σε  κοίτη  κλίσης  13%,  με  πρανή
κλίσεων  30%-50%,  με  την  “έμφραξη”  του  με  λιθόρριπτο  φράγμα  και  χώρο  απόθεσης
επικίνδυνων  αποβλήτων.  Η  παραδοχή  ότι  η  μάζα  του  νερού  και  των  φερτών  υλικών  θα
οδηγηθεί ΗΡΕΜΑ στο στόμιο μιας σήραγγας εκτροπής ισχύει μόνο στην περίπτωση συνήθων
πλημμυρικών φαινομένων και συνεχούς καθαρισμού από τα φερτά υλικά. 

Η  ΜΠΕ   δεν  δίνει  απάντηση  για  τυχόν  αστοχία  του  φράγματος  εκτροπής,  η  οποία  θα
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“οδηγήσει”  20.000.000  τόνους  επικίνδυνων  αποβλήτων  στον  κόλπο Ιερισσού  που αποτελεί
τμήμα του Στρυμονικού κόλπου και του Βορείου Αιγαίου γενικότερα.

8. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

ΜΠΕ / Ελληνικός Χρυσός 2010, σελ. 5.5-64:

α) Δεξιό κανάλι

“Κατά  μήκος  της  οδού  εξυπηρέτησης  της  εγκατάστασης  στο  δεξιό  αντέρεισμα  της
λεκάνης του Κοκκινόλακκα. Το κανάλι θα κατασκευαστεί στην εσωτερική πλευρά του
δρόμου,  και  θα  έχει  συνολικό  μήκος  περίπου  2  km,  τραπεζοειδή  διατομή,  μέγιστο
πλάτος 4,3  m, βάθος >0,6  m και κλίση 0,5%. Επειδή τα νερά αυτά δεν επηρεάζονται
από  οιαδήποτε  ανθρωπογενή  δραστηριότητα,  θα  είναι  καθαρά  και  ως  εκ  τούτου
δύναται  να  διατεθούν  στο  ρέμα  του  Κοκκινόλακκα,  ανάντη  ή κατάντη  της
εγκατάστασης.” 

Ο  σχεδιασμός  των  καναλιών  πρέπει  να  αντιμετωπίζει  τα  μεγάλα  (και  τα  εξαιρετικά)
πλημμυρικά φαινόμενα. Το δεξιό κανάλι λειτουργεί και ως υπερχειλιστής των βροχοπτώσεων
στην επιφάνεια του ΧΥΤΕΑ.

β) Αριστερό κανάλι

“Στο αριστερό αντέρεισμα της λεκάνης του Κοκκινόλακκα, περίπου 115 m ανάντη της
περιοχής κατάληψης του νέου χώρου. Ως εκ της χωροθέτησής του, το κανάλι αυτό θα
βρίσκεται ανάντη των παλαιών χώρων απόθεσης καθώς και των σχεδιαζόμενων νέων
έργων  (πλατεία  νέας  στοάς  προσπέλασης  Ολυμπιάδας,  εργοστάσιο  εμπλουτισμού,
μεταλλουργία). Θα έχει συνολικό μήκος 1,2 km, πλάτος 3 m, μέσο ύψος 0,8 m και κλίση
>0,2%. Επειδή τα νερά που θα συλλέγονται στο κανάλι αυτό ομοίως δεν επηρεάζονται
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, δύνανται να διατεθούν στον Κοκκινόλακκα χωρίς
καμία κατεργασία”.

Kαι τα δύο κανάλια κατασκευάζονται στο ακρότατο όριο του χώρου απόθεσης, καθιστώντας
έτσι επισφαλή την αντοχή τους. Επιπλέον, επειδή είναι στην αυτή στάθμη με την τελική στάθμη
του χώρου απόθεσης, η παροχή τους θα ξεπλένει τα επικίνδυνα απόβλητα και θα καταλήγει
στον κάτω ρου του Κοκκινόλακκα ισχυρά ρυπασμένη.
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ΕΙΚΟΝΑ 11: Τομή α) στο δεξιό και β) στο αριστερό κανάλι

Η  επιφάνεια  του  ΧΥΤΕΑ  είναι  505.000  m2 και  για  μέση  ετήσια  βροχόπτωση  650mm θα
καταλήγουν στον Κοκκινόλακκα μέσω του καναλιού/υπερχειλιστή 46 m3/h επιβαρυμένα νερά. 

γ) Δίδυμο κανάλι στο αριστερό αντέρεισμα

ΜΠΕ σελ. 5.5-65

“Το αριστερό διαμέρισμα του καναλιού, επειδή θα συλλέγει τα όμβρια από την περιοχή
που οριοθετείται μεταξύ του καναλιού αυτού και του καναλιού που βρίσκεται 115  m
πιο ψηλά, δηλαδή τα όμβρια από την περιοχή των παλαιών αποθέσεων, θα διατίθενται
στον Κοκκινόλακκα εφόσον η ποιότητά τους να ικανοποιεί τα όρια ποιότητας των νερών
των  χειμάρρων  της  ΝΑ  Χαλκιδικής  που  προορίζονται  για  άρδευση,  Απόφαση  ΝΑΧ
96400/85. Σε διαφορετική περίπτωση, θα οδηγούνται προς κατεργασία στη νέα μονάδα
κατεργασίας νερών μεταλλείου στην πλατεία της στοάς +216 πριν τη διάθεσή τους στον
Κοκκινόλακκα”. 

Kατασκευαστικά και το κανάλι αυτό, στη στάθμη +280, στο όριο της εκσκαφής του γηπέδου
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των εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου στη στάθμη +200, είναι επισφαλές. Επισημαίνεται ότι η
τυχόν  απόφραξη  καναλιού  από  φερτά  υλικά  ανατρέπει  συνολικά  τη  σκοπιμότητα  του
σχεδιασμού των καναλιών.

Επισημαίνεται ότι ο όρος β2.β της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 επιβάλλει στην Ελληνικός Χρυσός να
παρακολουθεί την ποιότητα των υγρών αποβλήτων αλλά και των επιφανειακών υδάτων των
αποδεκτών  σύμφωνα  με  τα  όρια  και  τις  προδιαγραφές  της  ΚΥΑ  51354/2641/Ε103/2010
(Πρότυπα  Ποιότητας  Περιβάλλοντος)  και  όχι  της  96400/58  Απόφασης  της  Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης  Χαλκιδικής.  Στην  ΠΒΠ  14504/30.9.2015  οι  Επιθεωρητές  Περιβάλλοντος
κατέγραψαν τις παραβάσεις της “Διάθεσης μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων”
από  την  μονάδα  κατεργασίας  νερών  μεταλλείου  στον  Κοκκινόλακκα,  από  την  οποία
“προκλήθηκε  ρύπανση  των  επιφανειακών  υδάτων  και  συνεπώς  υποβάθμιση  του
περιβάλλοντος”,   καθώς και της “Ελλιπούς παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων των
υγρών αποβλήτων” λόγω του ότι η εταιρεία συγκρίνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων των
υδάτων και υγρών αποβλήτων με τα όρια της ως άνω Νομαρχιακής Απόφασης και όχι με τα
ΠΠΠ, όπως ορίζει η ΚΥΑ ΕΠΟ (Παραβάσεις 3η και 4η). 

Παρά  το  γεγονός  ότι  για  τις  παραβάσεις  αυτές  επιβλήθηκαν  πρόστιμα  από  τους
Επιθεωρητές,  η  εταιρεία  εξακολουθεί  να  θεωρεί  ως  ισχύοντα  τα  πιο  ελαστικά  όρια  της
παλαιάς Νομαρχιακής Απόφασης και να πραγματοποιεί σύμφωνα με αυτά όλες τις σχετικές
αναλύσεις6.  Το  αποτέλεσμα  φυσικά  είναι  ότι  η  ρύπανση  των  επιφανειακών  υδάτων
συνεχίζεται.

9. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ

Τα υλικά που επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ΧΥΤΕΑ, ,από πάνω προς
τα κάτω είναι  (ΜΠΕ σελ. 5.5-60):

⁃  Εδαφικό υλικό + απόβλητα d⩾0.50m

⁃ Σκύρο (16÷32mm) περιβαλλόμενο από γεωύφασμα d⩾0.30m

⁃ Μεμβράνη HDPE d=2mm

⁃ Συμπυκνωμένη άργιλος d=0.60m

⁃ Αποστραγγιστική στρώση σκύρο (16÷32mm) d=1.00m

Για την κατασκευή των δυο φραγμάτων του ΧΥΤΕΑ προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ
άλλων, 500.000 m3 στείρων από το μεταλλείο Ολυμπιάδας και άλλα 130.000 m3 στείρων από το

6 Αυτό προκύπτει από την ιστοσελίδα της εταιρείας για την παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων environmental.hellas-gold.com 
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μεταλλείο  Μαύρων Πετρών.  Από παλαιότερες  αναλύσεις  που είχαμε  πραγματοποιήσει  στα
“στείρα” της Ολυμπιάδας που ήταν αποθηκευμένα στο φιρέ και η Ελληνικός Χρυσός τα διέθετε
σε  εργολάβους  για  διάφορα  τεχνικά  έργα,  βρέθηκε  οτι  δεν  ήταν  καθόλου  “στείρα”  αλλά
αντίθετα σημαντικά επιβαρυμένα με μόλυβδο (Pb) και αρσενικό (As). Παρόμοια αναμένεται και
η σύσταση των στείρων του μεταλλείου Μαύρων Πετρών. Παρά το γεγονός ότι η κατασκευή
του  ΧΥΤΕΑ  έχει  ήδη  προχωρήσει  θα  έπρεπε  έστω  και  τώρα  να  επανεξεταστεί  από
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ φορέα η περιβαλλοντική καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών. Οι
βεβαιώσεις  της εταιρείας  και  των μελετητών της ότι  τα στείρα είναι “αδρανή” ή έστω “μη
επικίνδυνα”  κανένα  αίσθημα  ασφάλειας  δεν  δημιουργούν,  δεδομένου  ότι  όπως
προαναφέρθηκε,  τα απόβλητα εμπλουτισμού που η εταιρεία  ονόμαζει  “αδρανή”  βρέθηκαν
από το ΓΧΚ να είναι “επικίνδυνα”.

Κατά την πράξη βεβαίωσης παράβασης των επιθεωρητών περιβάλλοντος 14504/30.9.2015:

1. Οι εργασίες κατασκευής του ΧΥΤΕΑ ξεκίνησαν χωρίς να έχει εγκριθεί το Προσάρτημα
της Τεχνικής Μελέτης Εγκατάστασης για το ΧΥΤΕΑ, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (άρθρο 4), κατά παράβαση του όρου δ1.4 της
ΚΥΑ ΕΠΟ, Α.Π.οικ.201745/26-07-11.

2. Στο οριζόντιο τμήμα του χώρου απόθεσης 1 ο γεωλογικός φραγμός περιλαμβάνει
μόνο την πλαστική μεμβράνη με το πανί μπεντονίτη, και  δεν περιλαμβάνει στρώση
συμπυκνωμενης  αργίλου  ελάχιστου  πάχους  0,5  m (για  την  περίπτωση  που
συμπληρώνεται  από  τεχνικά  μέσα),  κατά παράβαση των διατάξεων του  Κεφαλαίου
5.7.3.1  της  ΚΥΑ  Η.Π.  24944/1159/06  και  των  όρων  δ2.266,  δ2.269  &  δ2.282  της
ανωτέρω ΚΥΑ ΕΠΟ.

3. Κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου α) δεν παρευρίσκονταν εξειδικευμένος και
πιστοποιημένος σε χώρα της ΕΕ φορέας ποιοτικού ελέγχου για τον έλεγχο παραλαβής
των υλικών, τον έλεγχο της κατασκευής και τον έλεγχο για την παραλαβή των έργων, β)
δεν είχαν κατασκευαστεί τα κατάλληλα πεδία δοκιμών και γ) δεν καταγράφονταν σε
πρωτόκολλο  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων,  κατά  παράβαση  των  διατάξεων  του
Κεφαλαίου 5 της ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 και των όρων δ2.266 & δ2.269 της ανωτέρω
ΚΥΑ ΕΠΟ.

4.  Η  από  18-2-2014  έκθεση  ελέγχου  του  φορέα  ποιοτικού  ελέγχου  για  το
κατασκευαστικό τμήμα του ΧΥΤΕΑ (περιοχή 1) δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της
στην ΚΥΑ 24944/2006 και στις επί μέρους απαιτήσεις της, και ως εκ τούτου δεν μπορεί
να  εκληφθεί,  έστω και  εκ  των υστέρων,  ως βεβαίωση  τήρησης  των διατάξεων του
Κεφαλαίου 5 της ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06, κατά παράβαση αυτής και των όρων δ2.266
&δ2.269 της ανωτέρω ΚΥΑ ΕΠΟ.

Στον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα θα καταλήγουν απόβλητα φορτισμένα με τοξικά υλικά, μεταξύ των
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οποίων  κυανίδια,  ξανθάτες,  αρσενικούχος  σκοροδίτης  κ.α.  Τη  σημασία  του  ΧΥΤΕΑ
Κοκκινόλακκα  περιγράφουν  οι  επιθεωρητές  περιβάλλοντος  στην  προαναφερθείσα  πράξη
βεβαίωσης παράβασης:

«Η  κατασκευή  του  ΧΥΤΕΑ  στον  Κοκκινόλακκα  αποτελεί  αναγκαίο  έργο  σημαντικής
περιβαλλοντικής  σημασίας,  καθώς,  αφενός  επιβάλλεται  η  κατασκευή  του  βάσει
αυστηρών  προδιαγραφών,  αφ’  ετέρου  σχεδιάστηκε  ως  ο  αποδέκτης  και  όλων  των
αποβλήτων που θα προκύψουν από τις αποκαταστάσεις περιοχών ρυπασμένων από
παλαιότερες  χρήσεις.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  θα  πρέπει  να  τηρείται  απόλυτα  η
κειμένη περιβαλλοντική νομοθεσία και οι όροι της ισχύουσας ΚΥΑ ΕΠΟ.»

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παραγρ. 5.7.3.1 της ΚΥΑ 24944/2006:

«ο ΧΥΤΕΑ πρέπει να εδράζεται επί γεωλογικού φραγμού ο οποίος πρέπει να πληρεί
απαιτήσεις  υδροπερατοτητας  και  πάχους που  έχουν  συνδυασμενο αποτέλεσμα
τουλάχιστον  ισοδύναμο  με:  k μικρότερο  από  έως  ίσο  με  1.0  x 10-9m/s και  πάχος
μεγαλύτερο από έως ίσο με 0,5 m. Σε περίπτωση που ο συντελεστής υδροπερατότητας
του γεωλογικού φραγμού δεν ανταποκρίνεται σε τιμή μικρότερη από 1.0  x 10-9m/s,
μπορεί  να  συμπληρώνεται τεχνητά και  να  ενισχύεται  με άλλα μέσα που παρέχουν
ισοδύναμη προστασία».

Το τι  έκανε  στην  πράξη  η  Ελληνικός  Χρυσός  επί  της  απαίτησης  αυτής  καταγράφεται  στην
απάντησή της επί των παραβάσεων που διαπίστωσαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος:

«Εκ των ως άνω προδιαγραφών ελήφθησαν υπόψη οι αυστηρότερες, δηλ. k μικρότερο
έως ίσο με 1.0  x 10-9  m/s και πάχος μεγαλύτερο έως ίσο με 0.5  m. Οι αυστηρότερες
αυτές  προδιαγραφές  διασφαλίζονται  πλήρως  με  την  εφαρμογή  του  συνθετικού
στρώματος μπεντονίτη ενισχυμένου με συνθετική μεμβράνη (υλικό τύπου GM-GCL) με
k = 4  x 10-14  m/s (ASTM5887/E96), που σημαίνει 10 φορές πιο αδιαπέρατο από το
νομοθετικά  προβλεπόμενο.  Επομένως  η  κατασκευή  της  στεγάνωσης  του  ΧΥΤΕΑ
Κοκκινόλακκα ανταποκρίνεται πλήρως αλλά και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις και της
ΚΥΑ 24944/2006 και του συνόλου των σχετικών περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ ΕΠΟ.»

Για το ρόλο του  αργιλικού στρώματος που παραλείφθηκε από την εταιρεία στη στεγάνωση
του χώρου απόθεσης, γράφει ο ομότιμος καθηγητή γεωλογίας  ΑΠΘ κ. Σαράντης Δημητριάδης7:

“Εκείνο που, όχι τυχαία, παραλείπει στα παραπάνω να αναφέρει η Ελληνικός Χρυσός
είναι  πως  ο  φραγμός του συνθετικού στρώματος  μπεντονίτη-συνθετικής  μεμβράνης
έχει αθροιστικό πάχος μόλις 5,8 mm (5,8 χιλιοστά), όπως διαπίστωσαν οι επιθεωρητές
περιβάλλοντος, δηλαδή κοντά 85 φορές μικρότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο που
θα έπρεπε να έχει (500 χιλιοστά). Επομένως η εταιρεία έχει κατάφωρα παραβιάσει τον

7 Προφυλακτικά περιβαλλοντικής ρύπανσης, 1.4.2016 
http://antigoldgr.org/blog/2016/04/01/profylaktika-perivallontikis-rypansis/ 

28

http://antigoldgr.org/blog/2016/04/01/profylaktika-perivallontikis-rypansis/


όρο  που  επιβάλλει  το  πάχος  της  αργιλικής  στρώσης  (του  μπεντονίτη)  να  είναι  όχι
μικρότερο από 0,5 m. Και αυτός ο όρος είναι συγκεκριμένος και ανεξάρτητος από τον
όποιο τελικό συντελεστή υδροπερατότητας του συνδυασμού μεμβράνη συν στρώμα
μπεντονίτη.

Θα  μπορούσε  βέβαια  επ’  αυτού  να  διατυπωθεί  ο  ισχυρισμός  οτι  ο  φραγμός  που
τοποθετήθηκε  από  την  Ελληνικός  Χρυσός  στον  ΧΥΤΕΑ  του  Κοκκινόλακκα,  με  το
σημαντικά  μικρότερο  από  τον  απαιτούμενο  συντελεστή  υδροπερατότητας,
υπερκαλύπτει  την  αναγκαιότητα  επί  πλέον  ύπαρξης  ενός  παχέος  στρώματος
μπεντονίτη.  Όμως,  η  ελαχιστοποίηση της  τιμής  υδροπερατότητας  του  φραγμού  δεν
είναι η μόνη απαιτούμενη παράμετρος για να είναι ο φραγμός ασφαλής. Θα ήταν αυτή
μόνη  και  αρκετή αν  η  περίπτωση αφορούσε  έναν  τοπικά  και  χρονικά  σταθερό  και
ελεύθερο  από  την  επίδραση  παραμορφωτικών  δυνάμεων  φραγμό,  ειδικότερα  από
τάσεις  διατμητικές  ή πιέσεις  διατρητικές  που μπορεί να  καταλήξουν σε διάρρηξη ή
διάτρηση του φραγμού, στην οποία περίπτωση η υδροπερατότητα μεγιστοποιείται στο
έπακρο, ο φραγμός δηλαδή παύει στην ουσία να παίζει το ρόλο του. Όπως δεν παίζει
κανένα ρόλο η στεγανότητα του υλικού ενός νεροχύτη που έχει ραγίσει. Και μια τέτοια
επίδραση διατμητικών και διατρητικών τάσεων επί του φραγμού κατά την εξέλιξη και
μετά την πλήρη φόρτισή του με τα τοξικά απόβλητα είναι το ρεαλιστικότερο σενάριο.
Είναι  ακριβώς  λοιπόν  για  το  λόγο  αυτό  που  η  ύπαρξη  ενός  παχέος  στρώματος
μπεντονίτη,  πέρα  από  την  καθαυτό  συμβολή  του  στην  ελαχιστοποίηση  της
υδροπερατότητας  του φραγμού,  παίζει  και  έναν πολύ σπουδαίο  ρόλο στην  δια της
μηχανικής στήριξης και εξαιτίας της πλαστικότητάς του ελαχιστοποίηση των τάσεων
διάρρηξης  και  των  πιέσεων  διάτρησης,  προφυλάσσει  δηλαδή  σαν  μαξιλάρι  την
μεμβράνη στεγανοποίησης.

Υπάρχει και ένα ακόμα μειονέκτημα που έχει η μη σύμφωνα με τους απαιτηθέντες
όρους επάλληλη και ασύνδετη επίστρωση πρώτα του παχέος στρώματος μπεντονίτη
και στη συνέχεια της κατάλληλης πλαστικής μεμβράνης επ’ αυτού. Και αυτή είναι η μη
δυνατότητα της, περιορισμένης έστω, μεταξύ τους ελεύθερης ολίσθησης, κάτι που θα
μπορούσε  να  δράσει  προστατευτικά,  μειώνοντας  αρκετά  τις  τάσεις  διάρρηξης  της
πλαστικής μεμβράνης.

Ο μπεντονίτης είναι και  ο  ίδιος  υδατοπροστατευτικό υλικό και αυτή του η ιδιότητα
ενισχύεται τόσο περισσότερο όσο παχύτερο είναι το στρώμα του. Όπως πολύ σωστά
παρατηρούν και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος:

«Προφανώς η απαίτηση αυτή (της ύπαρξης στρώματος μπεντονίτη πάχους τουλάχιστον
0,5 m.) αποσκοπεί στο να λειτουργήσει ως εσχάτη δικλείδα ασφαλείας στην περίπτωση
αστοχίας των συνθετικών υλικών κατά την κατασκευή,  τοποθέτηση και χρήση τους.
Μάλιστα,  σύμφωνα  με  το  κείμενο  αναφοράς  των  βέλτιστων  Διαθέσιμων  Τεχνικών
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(BREF,  2009)  για  τον  κλάδο,  η  ύπαρξη  οπών  ή  κατασκευαστικών  αστοχιών  είναι
αναπόφευκτη.  Επομένως,  η  μη  τήρηση  των  ελάχιστων  προδιαγραφών  για  την
κατασκευή  του  ΧΥΤΕΑ  δημιουργεί  κίνδυνο  διαφυγής  επικίνδυνων  υλικών  ή/και
ρυπασμένων στραγγιδίων, με κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων και
επιφανειακών νερών.»

Και  θα  πρέπει  επί  όλων  αυτών  να  προσθέσει  βέβαια  κανείς  και  την  ιδιαίτερα
επιβαρυντική πραγματικότητα της χωροθέτησης του συγκεκριμένου ΧΥΤΕΑ ιππαστί επί
ενός  ενεργού  ρήγματος  με  ιστορικό  πρόσφατων  σεισμών  που  ξεπέρασαν  και  τα  7
Ρίχτερ.

Η διαπίστωση των παραβάσεων που αφορούν τον ΧΥΤΕΑ του Κοκκινόλακκα, ειδικά τα
όσα  αφορούν  τα  χαρακτηριστικά  του  φραγμού  στον  πυθμένα  του,  έγινε  πριν  από
μερικά χρόνια. Για τις παραβάσεις αυτές επεβλήθησαν πρόστιμα μόλις πριν από λίγους
μήνες (Ιανουάριο 2016). Όμως, άσχετα από το αν πληρώθηκαν ή όχι τα πρόστιμα, ούτε
διορθώθηκαν οι κατασκευαστικές ατέλειες ούτε επεβλήθη στην εταιρεία να αλλάξει
τον τρόπο κατασκευής του ΧΥΤΕΑ, συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
και της ΚΥΑ ΕΠΟ. Πάνω από την όποια στεγανοποίηση έχει εκτελέσει η ΕΧ αποτίθενται,
από το 2012 που ξεκίνησε η Φάση Ι του Υποέργου Ολυμπιάδας (“Καθαρισμός” παλαιού
χώρου απόθεσης) καθημερινά μέχρι και σήμερα,  επικίνδυνα αποβλητα, φορτίζοντας
συνεχώς τον ανεπαρκή φραγμό στον πυθμένα του.” 

Επισημαίνουμε ότι η μέχρι σήμερα κατασκευή του ΧΥΤΕΑ με τα φράγματα έγινε χωρίς τις
απαραίτητες άδειες και λειτουργεί χωρίς άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας. Έχει
χορηγηθεί άδεια μόνο για την εγκατάσταση του η/μ εξοπλισμού, η οποία δεν μπορεί με
κανένα  τρόπο  να  θεωρηθεί  ότι  επέχει  θέση  άδειας  εγκατάστασης  αποβλήτων  είτε
εξορυκτικών είτε βιομηχανικών.

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από όσα πιο πάνω αναφέρονται προκύπτουν:

⁃ Υποβολή παραποιημένων/ελλιπών στοιχείων από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός

⁃ Παραβιάσεις εγκρίσεων και ισχύουσας νομοθεσίας

⁃ Επικίνδυνες τεχνικές επιλογές

⁃ Κίνδυνος πρόκλησης σημαντικού βιομηχανικού ατυχήματος

Και ειδικότερα:
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1. Παραποιημένα / ελλιπή στοιχεία

α) Η εταιρεία παραπλάνησε τη Διοίκηση αναφέροντας ψευδώς στην εγκεκριμένη ΜΠΕ οτι η
απόσταση  του  χώρου  των  νέων  εγκαταστάσεων  ΧΥΤΕΑ  -  Εμπλουτισμού-Μεταλλουργίας  -
Μονάδας Θειικού οξέος του Μαντέμ Λάκκου από τον οικισμό Στρατωνίου είναι 3.500 μ, ενώ
στην  πραγματικότητα  είναι  μόλις  400  μ.  Παραβιάζεται  η  χωροταξική  νομοθεσία  και  η
νομολογία του ΣτΕ που επιβάλλουν ελάχιστη απόσταση τα 500 μ. 

β)  Παραβιάζονται τα όρια που θέτει ο ΚΜΛΕ για τις αποστάσεις της εγκατάστασης απόθεσης
αποβλήτων (και μάλιστα επικίνδυνων) από εθνικές και επαρχιακές οδούς.  Το Ανατολικό όριο
του  χώρου  των  εγκαταστάσεων  συμπίπτει  (μηδενική  απόσταση)  με  την  επαρχιακή  οδό
Σταυρού-  Ιερισσού,  ενώ  στα  κατάντη  του  ΧΥΤΕΑ  βρίσκεται  η  εθνική  οδός  Στρατωνίου-
Στρατονίκηςσε απόσταση μόλις 65 μέτρων. Παραβιάζεται ο ΚΜΛΕ και στις δύο περιπτώσεις,
διότι  η  ελάχιστη  απόσταση  των  50  μ  επιτρέπεται  μόνο  σε  περιπτώσεις  ευνοϊκής
γεωμορφολογίας και φύσης των μεταλλευτικών εργασιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε η
γεωμορφολογία παρέχει ασφάλεια (δεν παρεμβάλλεται κάποιο φυσικό εμπόδιο) και ούτε και
οι εργασίες είναι χαμηλής επικινδυνότητας (βιομηχανική επεξεργασία υψηλών θερμοκρασιών,
τοξικά αέρια απόβλητα, χημική βιομηχανία θειικού οξέος).

γ)  Δεν  αναφέρεται  καθόλου  στη  ΜΠΕ  και  στην  τεχνική  μελέτη  ότι,  προκειμένου  να
δημιουργηθεί χώρος για τις νέες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού – μεταλλουργίας – παραγωγής
θειϊκού οξέος,  αποκόπτεται και  αφαιρείται  το βόρειο τμήμα του παλαιού χώρου απόθεσης
αποβλήτων  εμπλουτισμού  “Καρακόλι”  σε  έκταση  10  στρεμμάτων.  Ο  χώρος  αυτός
καταβιβάζεται  στο  επίπεδο  +200,  δημιουργώντας  έτσι  ένα  κατακόρυφο  ΒΑ  πρανές  στο
Καρακόλι  μήκους  400  m  και  ύψους  40 μέτρων χωρίς  καμιά  αντιστήριξη  και  με  άγνωστες
συνέπειες στην ευστάθεια του εναπομέντος σωρού επικινδύνων αποβλήτων. Αυτό ισοδυναμεί
με βαθμίδα επιφανειακής εκσκαφής, ύψους πολύ μεγαλύτερου του ανώτατου επιτρεπτού από
τον ΚΜΛΕ που είναι 15μ.

δ)  Η  Ελληνικός  Χρυσός  χαρακτήρισε  “αδρανή”  τα  τέλματα  εμπλουτισμού  των  μεταλλείων
Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών με τη χρήση λανθασμένης μεθοδολογίας. Σύμφωνα με τους
Επιθεωρητές  Περιβάλλοντος  και  το  ΓΧΚ  υπάρχουν  ισχυρές  ενδείξεις  ότι  το  σύνολο  των
τελμάτων κατατάσσεται στα “επικίνδυνα απόβλητα”. Ποσότητες των τελμάτων αυτών έχουν
ήδη αποτεθεί εν γνώσει του Υπουργείου σας σε ακατάλληλους και μη προβλεπόμενους από την
ΑΕΠΟ χώρους στην επιφάνεια αλλά και - κυρίως -  ως υλικό λιθογόμωσης στις υπόγειες στοές
του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, με προφανείς κινδύνους για τα υπόγεια ύδατα. 

2. Πα  ραβίαση εγκρίσεων και ισχύουσας νομοθεσίας  

α) Παράνομη απόθεση των αποβλήτων εμπλουτισμού (αδρομερές και λεπτομερές τέλμα) από
τις Μαύρες Πέτρες και την επανεπεξεργασία των παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας στην περιοχή
του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, σε χώρους χωρίς καμία στεγάνωση και παντελώς ακατάλληλους για
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την υποδοχή επικινδύνων αποβλήτων.

β) Ελλιπής και κατά παράβαση της ΚΥΑ ΕΠΟ και της νομοθεσίας περί επικινδύνων αποβλήτων
κατασκευή του ΧΥΤΕΑ, με παράλειψη του απαραίτητου προστατευτικού αργιλικού στρώματος,
πράγμα που δημιουργεί κινδύνους για το περιβάλλον της περιοχής.

3. Επικίνδυνες τεχνικές επιλογές

α)  Ανεπαρκής  εκτίμηση  της  σεισμικής  επικινδυνότητας  των  δυο  φραγμάτων  του  ΧΥΤΕΑ
Κοκκινόλακκα  που  κατασκευάζεται  κυριολεκτικά  επάνω  (ιππαστί)  στο  σεισμικό  ρήγμα
Στρατωνίου-Βαρβάρας που έχει δώσει στο κοντινό παρελθόν σεισμούς 7 Richter και τεράστιες
μετατοπίσεις.

β)  Κατασκευή επάνω στο  ρήγμα  και  επάνω  στο  ίχνος  αυτού  στην  επιφάνεια  της  μονάδας
εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου που θα χρησιμοποιεί  κυάνιο  και  άλλες  επικίνδυνες  χημικές
ουσίες, της μονάδας μεταλλουργίας flash smelting, που θα διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες
έντονα τοξικών και  επικίνδυνων απαερίων και  της μονάδας παραγωγής θειϊκού οξέος,  που
εντάσσεται στην Οδηγία Seveso.

γ)  Συνολικά  επισφαλής  επιλογή  κατασκευής  ΧΥΤΕΑ  με  ανάντη  και  κατάντη  λιθόρριπτα
φράγματα, το ένα με ελλιπή κατασκευή, στην κοίτη ρέματος συνεχούς ροής, με έντονες κλίσεις
κοίτης και πρανών.

δ) Δεν υπάρχει πρόβλεψη αντιμετώπισης αστοχιών μετά την αποχώρηση της εταιρείας, όποτε
αυτό συμβεί.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

1.Την  ανάκληση  των  ακόλουθων  διοικητικών  πράξεων,  για  λόγους  μη  εφαρμογής  και
Δημοσίου  Συμφέροντος, εξ  αιτίας  της  επικινδυνότητας  της  εγκατάστασης  απόθεσης
επικινδύνων  αποβλήτων  Κοκκινόλακκα  και  του  κινδύνου  πρόκλησης  σημαντικού
βιομηχανικού ατυχήματος και σημαντικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος:

a)  ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 201745/ΕΧ. 2011

b) Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» της
Τεχνικής  Μελέτης  του  υποέργου  Ολυμπιάδας  Αρ.  Πρωτ.:  ∆8-
Α/Φ.7.49.13/22849/4170/20-12-2013 21.12.2013

c) Άδεια εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181294/2928

2. Τη μη χορήγηση περαιτέρω αδειών λειτουργίας και εγκρίσεων τεχνικών μελετών μέχρι να
αναθεωρηθεί  το  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων  της  Ελληνικός  Χρυσός  με  σύννομο
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χαρακτηρισμό  αποβλήτων  και  να  κατατεθεί  και  εγκριθεί  αρμοδίως  νέος  φάκελος  ΜΠΕ,
καθώς  η  υπάρχουσα  ΜΠΕ  κατέστη  ήδη  παρωχημένη,  όπως  προβλέπεται  στην  ισχύουσα
περιβαλλοντική νομοθεσία.

3. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα όλων των συναφών μελετών  (τεχνικών και η/μ) που έχει
καταθέσει στην υπηρεσία σας η Ελληνικός Χρυσός και ιδίως του πρόσθετου και λεπτομερούς
Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών και της αντίστοιχης Γεωτεχνικής Μελέτης του Κεφαλαίου
ε.ι.β.4 του προσαρτήματος του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα που ζητήθηκε από την Υπηρεσία σας να
κατατεθεί πριν από την έναρξη κατασκευής των αναχωμάτων του Σταδίου Α για την πλήρη
διασφάλιση της κατασκευής και λειτουργίας των αναχωμάτων.

4.  Να  μας  χορηγήσετε  αντίγραφα  των  πορισμάτων  της  Ειδικής  Επιτροπής  για  την
παρακολούθηση  και  τον  έλεγχο  της  κατασκευής  του  χώρου  απόθεσης  Κοκκινόλακα,  του
υποέργου  “Μεταλλευτικές  Εγκαταστάσεις  Ολυµπιάδας”,  του  έργου  “Μεταλλευτικές  -
Μεταλλουργικές  Εγκαταστάσεις  Μεταλλείων  Κασσάνδρας”,  στην  περιοχή  της  Ολυµπιάδας,
∆ήµου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, που συγκροτήθηκε με την µε αριθµό
πρωτ. ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/187433/4339/21-12-2016 (Α∆Α:79Μ∆4653Π8-2∆1) απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

5. Να μας γνωστοποιήσετε αρμοδίως εάν έχει ή δεν έχει εφοδιαστεί η εκμεταλλεύτρια 
εταιρεία με : 

A) την απαραίτητη άδεια, τη σύμφωνη προς το άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και το
άρθρο 36 του ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α), με το οποίο αυτή ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία, όπως προβλέπεται από τον περιβαλλοντικό όρο δ.2.265 της ΚΥΑ έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων

B) την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, τη σύμφωνη με τις διατάξεις της κείμενης
μεταλλευτικής νομοθεσίας, από την αδειοδοτούσα αρχή, η οποία εν προκειμένω είναι
η Υπηρεσία σας, 

και εάν πριν από τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, έχει διενεργηθεί από εσάς ή άλλη αρχή
μακροσκοπικός τεχνικός έλεγχος της εγκατάστασης αποβλήτων προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν η κατασκευή της πληροί τις απαιτήσεις του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και ποια είναι
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού. 

Αναμένουμε την απάντηση σας εντός των χρονικών ορίων που θέτουν οι σχετικές διατάξεις. 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Τόλης Παπαγεωργίου 

πολιτικός μηχανικός
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

α. Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ κ. Γιώργου Σταθάκη

β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ κ. Σωκράτη Φάμελου

γ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΔΙΠΑ)

δ. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ B. EΛΛΑΔΑΣ

i) Τμήμα Μεταλλείων ii) Tμήμα Περιβάλλοντος

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

α. Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Γιώργο

β. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

γ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

4. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ κα. Κατερίνα Ιγγλέζη

5. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ κ. Γιώργο Βαγιωνά

6. ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. Γιάννη Μανιάτη

7. ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

α) Δημάρχο κ. Ζουμπά 

β) Προέδρο Δ.Σ. κ. Παναγιωτόπουλου

8. ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Υπ'οψιν Δημάρχου κ. Ζωγράφου

9. ΤΕΕ / ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10. ΑΠΘ / ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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