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Οι αποφάσεις του ΥΠΕΝ πρέπει να έχουν την ανάλογη συνέχεια 
πριν να είναι πολύ αργά 

  
 
 

 Ο Δήμος Αριστοτέλη εκφράζει την ικανοποίησή του και για τη δεύτερη απόφαση του πρώην 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Πάνου Σκουρλέτη, που δημοσιεύτηκε στις 2 Νοεμβρίου 

2016 και με την οποία ο πρώην υπουργός απορρίπτει την αίτηση θεραπείας της «Ελληνικός Χρυσός 

Α.Ε.» που αφορούσε στην ανάκληση της απόφασής του (5-7-2016) περί επιστροφής της «Τεχνικής 

μελέτης Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου». Πρόκειται για 

μία απόφαση η οποία κινείται σε θετική κατεύθυνση και θέτει το ζήτημα της επέκτασης της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β.Α. Χαλκιδική σε νέα βάση. Γι αυτό και αναμένει πλέον από το 

ΥΠΕΝ τις ενέργειες εκείνες που θα θέσουν τέλος στην καταστροφή του περιβάλλοντος, πριν να είναι 

πλέον πολύ αργά.   

Οι δύο αυτές αποφάσεις δικαιώνουν περίτρανα και πέρα από κάθε αμφισβήτηση, τις θέσεις όλων 

εκείνων που για σειρά ετών υποστήριζαν και υποστηρίζουν ότι η μέθοδος της «ακαριαίας τήξης» δεν έχει 

εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο για πετρώματα με αυξημένη περιεκτικότητα σε αρσενικό και ότι η 

επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β.Α. Χαλκιδική θα έχει πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και στους ανθρώπους και θα αποτελέσει τροχοπέδη για οποιαδήποτε άλλη οικονομική 

δραστηριότητα που θα βασίζεται στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του φυσικού 

περιβάλλοντος, με ενεργό συμμετοχή του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.  

Υπενθυμίζεται ότι η «Τεχνική μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού 

οξέος Μαντέμ Λάκκου» επιστράφηκε στην εταιρεία με την απόφαση του ΥΠΕΝ της 5-7-2016 επειδή 

περιείχε πλήθος ανακριβειών και ανεπαρκών στοιχείων, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 

την επικινδυνότητα της μεθόδου της «ακαριαίας τήξης» (flash smelting) για το περιβάλλον, τους 

εργαζόμενους και τους κατοίκους.  
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Η τελευταία απόφαση (2-11-2016), σε συνδυασμό με την προηγούμενη (5-7-2016), αποδεικνύει, 

αναλυτικά και τεκμηριωμένα από επιστημονική, τεχνική και νομική άποψη, ότι η προτεινόμενη από την 

«Ελληνικός Χρυσός» μέθοδος της «ακαριαίας τήξης» (flash smelting), που αποτελεί βασική συνιστώσα του 

επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, δεν είναι μόνο ανεφάρμοστη αλλά και πολλαπλά επικίνδυνη για το 

περιβάλλον, την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και ότι από την επέκταση της μεταλλευτικής 

δραστηριότητας δεν θα προκύψει κανένα απολύτως δημόσιο όφελος. Η απόφαση δηλαδή αποδεικνύει ότι 

η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» παραβιάζει βασικό όρο της σύμβασής της με το Ελληνικό Δημόσιο. 

Μετά το θετικό δεδομένο και της τελευταίας απόφασης του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας,  ο Δήμος Αριστοτέλη, εκφράζοντας τη βούληση της πλειοψηφίας των δημοτών, θεωρεί ότι 

πρέπει να ακολουθήσουν κινήσεις και ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει σύντομα να προχωρήσει η νέα 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα έχουν ως τελικό στόχο την 

οριστική διακοπή των εργασιών επέκτασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας και την πλήρη 

αποκατάσταση της περιοχής των Σκουριών, πριν η περιβαλλοντική καταστροφή καταστεί οριστικά μη-

αναστρέψιμη.  

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 


