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ΘΕΜΑ: “Άδεια εγκατάστασης νέας μονάδας λιθογόμωσης με πάστα (paste backfill) στο 
υποέργο Ολυμπιάδας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”

Ιερισσός, 2 Οκτωβρίου 2017

Με την Α.Π.: ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181069/3149/15-9-2017 χορηγήθηκε στην εταιρεία 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ” άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού νέας μονάδας 
λιθογόμωσης για την αποκατάσταση (κλείσιμο), του παλιού εξοφλημένου τμήματος του 
μεταλλείου Ολυμπιάδας”. Επειδή εξετάζεται η περίπτωση κατάθεσης ένδικου βοηθήματος κατά 
της εν λόγω απόφασης, ζητούμε την άμεση χορήγηση σχετικών εγγράφων που αναφέρονται στο 
τέλος της παρούσας.

Κατά την ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός σελ 5.4-19:

“Λιθογομωση
Στο μεταλλειο Ολυμπιαδας η λιθογομωση θα ειναι υδραυλική, ιδια με αυτήν των Μαυρων 
Πετρων. Ως υλικο λιθογομωσης θα χρησιμοποιηθει το αδρομερες κλασμα του αποβλήτου 
εμπλουτισμου μετα απο αναμειξη με τσιμεντο. Η κατα βαρος συνθεση του υλικου 
λιθογομωσης θα ειναι 72% αδρομερες αποβλητο εμπλουτισμου, 5% τσιμεντο και 23% 
νερο. Σε ολη τη διαρκεια κατασκευής και λειτουργιας του εργου Ολυμπιαδας, θα 
κατασκευαστουν δυο μοναδες λιθογομωσης:
• Μια επιφανειακή που θα εξυπηρετήσει τις φασεις αναπτυξης και λειτουργιας Α, δηλαδή 
τα πρωτα 6 χρονια του εργου. Η μοναδα θα κατασκευαστει στη περιοχή του υφισταμενου 
εργοστασιου εμπλουτισμου προκειμενου το παραγομενο αδρομερες κλασμα των 
αποβλήτων εμπλουτισμου να τροφοδοτειται απευθειας στο σιλο της μοναδας 
λιθογομωσης, αποφευγοντας ενδιαμεσες φορτοεκφορτωσεις και επιφανειακες 
μεταφορες. Ο πολφος του υλικου λιθογομωσης θα διοχετευεται υδραυλικα στα υπογεια 
εργα μεσω της νεας στοας +41 που θα συνδεσει το μεταλλειο με το υφισταμενο 
εργοστασιο εμπλουτισμου.
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• Μια υπογεια που θα εξυπηρετήσει τη φαση λειτουργιας Β, δηλαδή τη φαση μετα την 
ολοκλήρωση της νεας στοας προσπελασης απο το Μαντεμ Λακκο οποτε και το μεταλλειο 
θα περιελθει στη φαση πλήρους αναπτυξης της παραγωγικής δραστηριοτητας. Η μοναδα 
θα κατασκευαστει στο υψομετρο -210 και θα εξυπηρετήσει τις αναγκες λιθογομωσης των 
οροφων κατω απο το -230. Το αδρομερες αποβλητο θα μεταφερεται πλεον απο τη νεα 
μοναδα εμπλουτισμού του Μαντεμ Λακκου μεσω της νεας στοας προσπελασης.

Και κατά την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011:

δ2.70. Η επιφανειακή μοναδα λιθογομωσης που θα εξυπηρετήσει τις φασεις αναπτυξης 
και αρχικής λειτουργιας του εργου να εγκατασταθει στην περιοχή του υφισταμενου 
εργοστασιου εμπλουτισμου, πλησιον της ταινιας των αδρομερων αποβλήτων 
εμπλουτισμου, αποφευγοντας ετσι ενδιαμεσες επιφανειακες φορτοεκφορτωσεις και 
μεταφορες αποβλήτων εμπλουτισμου. Μετα την ολοκλήρωση της κατασκευής της νεας 
σήραγγας προσπελασης προς Μαντεμ Λακκο, η μοναδα να κλεισει και να ακολουθήσει 
αποκατασταση, κατα τα προβλεπομενα στις παραγραφους δ3.Α και δ3.Β.

δ2.71. Μετα την ολοκλήρωση της νεας σήραγγας προσπελασης απο το Μαντεμ Λακκο, να 
κατασκευαστει υπογεια μοναδα λιθογομωσης στο υψομετρο -210 μ. Το αδρομερες 
αποβλητο που θα τροφοδοτει τη μοναδα θα πρεπει να μεταφερεται απο τη νεα μοναδα 
εμπλουτισμου του Μαντεμ Λακκου μεσω της νεας σήραγγας προσπελασης.

Αυτές οι δύο μονάδες, και μόνο αυτές, έχουν εγκριθεί για τη λιθογόμωση του μεταλλείου 
Ολυμπιάδας, περιβαλλοντικά με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 και τεχνικά με την ∆8-
Α/Φ.7.49.13/30258πε/5159πε/10-2-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με την οποία  εγκρίθηκε η τεχνική μελετη του υποεργου «Μεταλλευτικες 
Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας».

Η θέση της πρώτης εγκεκριμένης (επιφανειακής) μονάδας λιθογόμωσης φαίνεται στο Σχέδιο 17-2 
“Γενική Διάταξη Έργων Ολυμπιάδας” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της ΜΠΕ. Η μονάδα αυτή έχει  ήδη 
κατασκευαστεί βάσει της ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.1.6/οικ. 174060/904/15.3.2016 άδειας εγκατάστασης 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λειτουργεί με την 
ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/184734/3763πε/14.3.2017 άδεια λειτουργίας. Στα “έχοντας υπόψη” της 
άδειας εγκατάστασης της μονάδας περιλαμβάνεται (υπό στοιχείο ζ) υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986, όπως ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ, σύμφωνα με την οποία οι 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του θέματος υπάγονται στην ΚΥΑ Έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων με αριθμό ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/οικ.201745/26-7-2011 και την εγκεκριμένη ΜΠΕ 
που τη συνοδεύει. Για τη δεύτερη εγκεκριμένη (υπόγεια) μονάδα δεν έχει ζητηθεί ακόμα 
αδειοδότηση.

Με την πρόσφατη  ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181069/3149/15-9-2017 δόθηκε άδεια εγκατάστασης 
για μια τρίτη μονάδα λιθογόμωσης η οποία:

• Δεν περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων με αριθμό 
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/οικ.201745/26-7-2011 ούτε στην εγκεκριμένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει (και 
φυσικά δεν υπάρχει σχετική υπεύθυνη δήλωση). Η δήλωση του  νόμιμου εκπροσώπου της
εταιρείας ότι οι συγκεκριμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις “είναι απαραίτητες 
για την εκπλήρωση του εγκριτικού όρου δ2.3, της με αρ. 201745/26-7-2011 Κ.Υ.Α. 



Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων” δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εκ του νόμου 
απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

• Είναι άγνωστης (στους πολίτες) χωροθέτησης αφού δεν υπάρχει στα εγκεκριμένα 
διαγράμματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της ΜΠΕ.

• Δεν καλύπτεται από την από 10.2.2012 Έγκριση Τεχνικής Μελέτης Μεταλλευτικών 
Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας της Υπηρεσίας σας, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο 
τα έργα που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σύμφωνα με το Άρθρο 102 παρ.2 ΚΜΛΕ
«Τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης που περιέχονται στις παραγράφους ε.ι-ε.ιστ.γ του 
προηγούμενου άρθρου (101) για τις εγκαταστάσεις είναι περιγραφικά και αντιστοιχούν 
στα σχετικά στοιχεία των μελετών για τη λήψη της αντίστοιχης άδειας». Η έλλειψη 
αντιστοιχίας μεταξύ άδειας εγκατάστασης και έγκρισης τεχνικής μελέτης, κατά τη γνώμη 
μας συνεπάγεται ακυρότητα και των δύο πράξεων.

• Δεν καλύπτεται από το επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ούτε 
καν με την τμηματική διαδικασία που χειρίστηκε αυτό από την Υπηρεσία σας. 
Χαρακτηριστικά, προϋπολογισμός μονάδας λιθογόμωσης πάστας δεν προβλέπεται. Η 
έλλειψη συμφωνίας μεταξύ άδειας εγκατάστασης και έγκρισης τεχνικής μελέτης καθώς 
και επενδυτικού σχεδίου, κατά τη γνώμη μας συνεπάγεται ακυρότητα όλων των 
προηγούμενων.

• Δεν προσδιορίζεται εάν η νέα μέθοδος πληροί τον ειδικό όρο β.2.α της έγκρισης τεχνικής 
μελέτης: 
«Η περιεκτικότητα του πολφού λιθογόμωσης σε τσιμέντο να ρυθμιστεί στο ποσοστό που
προσδίδει αντοχή 28 ημερών της τοποθετούμενης λιθογόμωσης 4 MPa τουλάχιστον.»

• Δεν θα χρησιμοποιεί την περιβαλλοντικά και τεχνικά εγκεκριμένη μέθοδο λιθογόμωσης  
(κατα βαρος συνθεση του υλικου λιθογομωσης 72% αδρομερες αποβλητο εμπλουτισμου, 
5% τσιμεντο και 23% νερο, υδραυλική πλήρωση στοων) αλλά “πάστα” αποβλήτων, με το 
σύνολο του αδρομερούς και λεπτομερούς τέλματος, ενδεχομένως χωρίς καμία προσθήκη 
συνδετικού υλικού (τσιμέντου). Η προτροπή του ειδικού όρου β.2.η  της Έγκρισης Τεχνικής
Μελέτης:
“Να εξεταστεί, ως εναλλακτική δυνατότητα, η χρησιμοποίηση ολόκληρου του τέλματος 
μετά από το διαχωρισμό των πυριτών στη λιθογόμωση, με την τεχνική paste backfill”
δεν αποτελεί βεβαίως τεχνική αδειοδότηση και σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της θα 
έπρεπε να έχει προηγηθεί και περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Έχοντας υπ' όψη:
α) Το ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) “Κώδικας πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία)
β) Το άρθρο 5 ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11
παρ. 2 ν. 3230/2004
γ) Το άρθρο 7 υ.α. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, για την πρόσβαση και χορήγηση ηλεκτρονικών 
δημόσιων εγγράφων
δ) Το άρθρο 25 ν. 3979/2011, για τη γνωστοποίηση εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο
ε) Την Κ.Υ.Α. η.Π. 11764/653/2006 “Δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία”
στ) Το ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014) “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα”
ζ) Την Εγκύκλιο Αρ. Πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου διευκρινίζεται ότι:

“ως εγγραφο, για τους σκοπους του νομου, νοειται οχι μονο το καθ’ εαυτο εγγραφο, αλλα 
και τμήμα εγγραφου, πληροφορια ή δεδομενο που εκδιδεται ή εχει ανατεθει προς 
διαχειριση στους φορεις του δημοσιου τομεα, στο πλαισιο των αρμοδιοτήτων τους, 
ανεξαρτητα απο το μεσο αποτυπωσης που χρησιμοποιειται (πχ. αποτυπωση σε χαρτι, 



αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). 
Σημειωτεον οτι, στον ανωτερω ορισμο του  “εγγραφου” εμπιπτουν και τα ιδιωτικα 
εγγραφα που βρισκονται σε αρχεια, (φακελους) φορεων του δημοσιου τομεα και 
χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υποψη για τον καθορισμο της διοικητικής δρασης”

Ζητούμε να μας χορηγηθούν, κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή, τα κάτωθι έγγραφα:

1. Τα κείμενα και σχεδιαγράμματα της Τεχνικής Μελέτης της εν λόγω μονάδας λιθογόμωσης 
που αφορούν την περιβαλλοντική πληροφορία (μεταξύ άλλων, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, σύσταση και περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός του υλικού λιθογόμωσης, 
μέθοδος μεταφοράς και πλήρωσης των στοών, διάγραμμα με τη θέση της μονάδας, 
προϋπολογισμός της μονάδας). Τονίζουμε ότι δεν ζητούμε να λάβουμε γνώση στοιχείων 
που προστατεύονται από τις διατάξεις περί βιομηχανικού, εμπορικού ή οικονομικού 
απορρήτου και, αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, παρακαλούμε να αφαιρεθούν από τα τεύχη 
και σχεδιαγράμματα που θα μας αποσταλούν. Η λιθογόμωση πάστας στην εξορυκτική 
βιομηχανία έχει αναπτυχθεί για χρήση ως εναλλακτική διαδικασία πλήρωσης των 
υπογείων κενών των μεταλλείων. Δεν καλύπτεται από κανενός είδους απόρρητο διότι η 
ευρεία αποδοχή και εφαρμογή της συνέβη ήδη προ 20ετίας (τα μέσα έως τα τέλη της 
δεκαετίας του 1990) με την κατασκευή και τη λειτουργία πολλών τέτοιων συστημάτων 
λιθογόμωσης σε μεταλλεία στον Καναδά και στην Αυστραλία.

2. Το με αριθμό ∆ΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΤΜ.6/172370/603/19-2-2016 έγγραφο της ΔΜΕΒΟ προς τη 
Γ∆ΠΠ/∆Ι.ΠΑ.

3. Το με αριθμό 13710/12-10-2016 έγγραφο της Γ∆ΠΠ/∆Ι.ΠΑ.

4. Το με αριθμό 38453/14.9.17 έγγραφο της ίδιας ∆/νσης

5. Οι αποφάσεις α) 44741/1153/8-10-1970 της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών του Υπουργείου 
Γεωργίας, β) 32928/4-3-1974 και γ) 51074/26-6-1978 της ∆ιεύθυνσης ∆ασών της 
Νομαρχίας Χαλκιδικής.  

6. Τα έγγραφα της Ελληνικός Χρυσός προς τις υπηρεσίες σας σχετικά με την εν λόγω μονάδα 
λιθογόμωσης.

Όπως προαναφέρθηκε, εξετάζουμε το ενδεχόμενο προσφυγής  στον Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της  
ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181069/3149/15-9-2017 και άλλων αποφάσεων της Υπηρεσίας σας που 
δεν είναι σύμφωνες είτε με την ΑΕΠΟ, είτε με το επενδυτικό σχέδιο όπως περιγράφεται στις 
βασικές τεχνικές μελέτες,  είτε και με τα δύο. Προκειμένου  να ετοιμάσουμε και να καταθέσουμε 
εμπρόθεσμα την προσφυγή (καταληκτική ημερομηνία η 15-11-2017), παρακαλούμε για την άμεση
διεκπεραίωση του αιτήματος μας.

Υπενθυμίζεται οτι ενώπιον της υπηρεσίας σας εκκρεμεί ακόμη αναπάντητη η με αρ. Πρωτ. 
180505/3010/30-8-17 αίτησή μας με θέμα “Επανάληψη/εξειδίκευση ερωτημάτων σχετικά με τις 
Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός”.

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας.

Με τιμή,
Για το ΠΜΔ
Μαρία Καδόγλου


