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Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση ζητείται η ακύρωση της αποφάσεως …/17.9.2014 της 
Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκε το Προσάρτημα 3 της τεχνικής 
μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών», με αντικείμενο την τεχνική 
μελέτη των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, των φραγμάτων και των χώρων 
απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού του μεταλλείου Σκουριών.  

Κρίση του Δικαστηρίου: Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών (υα Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011, Β΄ 1227) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 162 
του Μεταλλευτικού Κώδικα (νδ 210/1973, Α΄ 277), όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του 
ν. 1428/1984 (Α΄ 43), ορίζεται ότι: «Γενικές υποχρεώσεις εκμεταλλευτή και εργοδότη. 1. Ο 
εκμεταλλευτής, μεταξύ άλλων, έχει και τις παρακάτω υποχρεώσεις: α) Να οριοθετήσει, με τεχνητά 
και μόνιμα ορόσημα, τον μεταλλευτικό ή λατομικό χώρο, να φροντίζει για τη διασφάλισή τους και 
να υποβάλλει σχεδιάγραμμα και τεύχη υπολογισμού της οριοθέτησης στην αρμόδια Επιθεώρηση 
Μεταλλείων. β) Να καταρτίζει και να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, πριν από 
την έναρξη μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών σε νέο έργο ή και νέο μέρος του έργου, το οποίο 
δεν είχε περιληφθεί στην αρχική μελέτη, τεχνική μελέτη του έργου ή μέρους του έργου, που οι 
προδιαγραφές της καθώς και η διαδικασία για την έγκρισή της αναφέρονται στα άρθρα 101 και 
102. Τα κριτήρια που γενικά πρέπει να ικανοποιούνται στις παραπάνω μελέτες είναι, η οικονομία 
του κοιτάσματος, σε συνδυασμό με την ασφάλεια των εργαζομένων, των εργασιών και των 
εγκαταστάσεων καθώς και με την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα, η 
ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους στα πλαίσια των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, 
ο εκμεταλλευτής θα πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 



μεταλλευτικό ή λατομικό έργο και να τηρεί τους εκάστοτε ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, 
καθώς και την εγκεκριμένη ως άνω τεχνική μελέτη. Απαγορεύεται η έναρξη μεταλλευτικών ή 
λατομικών εργασιών πριν από την έγκριση της τεχνικής μελέτης και την Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων. γ) ...».  
Εξ άλλου, στο άρθρο 102 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού ορίζεται ότι: «1. Ο εκμεταλλευτής πρέπει να 
υποβάλει για έγκριση την τεχνική μελέτη στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, πριν από την 
έναρξη των εργασιών που προβλέπονται σε αυτή. Το χρονικό διάστημα για την έγκριση της 
μελέτης από την πιο πάνω Υπηρεσία, δεν μπορεί να ξεπερνάει τις εξήντα μέρες από την υποβολή 
της. Σε περίπτωση, που η μελέτη κριθεί ανεπαρκής ή ανακριβής, τότε επιστρέφεται στον 
εκμεταλλευτή που μπορεί να την υποβάλει εκ νέου, αφού προηγούμενα η μελέτη συμπληρωθεί ή 
διορθωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας που έχουν εγγράφως διατυπωθεί. Η προθεσμία 
για την έγκριση της μελέτης, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σε τριάντα μέρες από την 
επανυποβολή της». Περαιτέρω, στο άρθρο 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159/8.8.2014), ορίζεται ότι: «1α. Η έγκριση της 
τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υα 
Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227) ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή 
απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 158 του παρόντος νόμου, από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί 
και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) για την 
ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και 
επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών εντός μεταλλευτικού ή λατομικού 
χώρου. β. Η άδεια δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραπάνω 
περίπτωσης χορηγείται από την οικεία υπηρεσία δόμησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 
του ν. 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 4030/2011, συνοδευόμενες από 
υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι οι μελέτες είναι πλήρεις 
και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν, φέρουν 
τη θεώρηση της αρμόδιας Υπηρεσίας που χορηγεί την έγκριση δόμησης κατά τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου. γ. Για τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα του άρθρου 7 παρ. 3 του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υα Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227) εντός 
μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης, παρά 
μόνο υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού περί της στατικής επάρκειας αυτών. δ. Ο έλεγχος 
των εργασιών δόμησης των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων διενεργείται από τους ελεγκτές 
δόμησης του άρθρου 10 του ν. 4030/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 
και της υπ΄ αριθ. 299/16.1.2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 57), ως προς την ορθή εφαρμογή και 
τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια δόμησης. 2. Η ως άνω έγκριση και 
άδεια δόμησης δύναται να χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νέου 
Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 270) 
ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της περ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος».  
Τέλος, στο μεν άρθρο 1 του ν. 4030/2011 ορίζεται ότι: «… Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι 
ακόλουθοι όροι έχουν το εξής περιεχόμενο: α) έγκριση δόμησης: η πιστοποίηση του δικαιώματος 
δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης, β) άδεια 
δόμησης: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε 
αυτή και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις», στο δε άρθρο 3 
παρ. 1 ορίζεται ότι «για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά και μελέτες: Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις 
αναθέσεων - αναλήψεων και φύλλο ελέγχου ….».  
Με την 3919/2010 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου, κρίθηκε ότι, και μετά τη 
συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, η θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας ως 
δικαστηρίου που δικάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Συντάγματος, την 
αίτηση ακυρώσεως κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών, είναι καίρια στο 
σύστημα του Κράτους Δικαίου που καθιερώνει το Σύνταγμα, το δε εύρος της γενικής ακυρωτικής 
δικαιοδοσίας του δικαστηρίου αυτού δεν καταλείπεται στην απόλυτη διάθεση του κοινού νομοθέτη 
και, συνεπώς, ο περιορισμός της διά της μεταφοράς κατηγοριών υποθέσεων προς εκδίκαση στα 
τακτικά διοικητικά δικαστήρια, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από την άποψη της τηρήσεως των 
συνταγματικών ορίων. Περαιτέρω με την ίδια απόφαση κρίθηκε, καθ΄ ερμηνεία των ως άνω 
συνταγματικών διατάξεων, ότι ο νόμος μπορεί να αναθέτει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, 
όταν η διαφορά γεννάται από εκτελεστή διοικητική πράξη, μόνον ειδική αρμοδιότητα, για 
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συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, η φύση και η σπουδαιότητα των οποίων δεν επιβάλλει, 
κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, την εκδίκασή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας.  
Η κατά τα ανωτέρω ανατιθέμενη στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια αρμοδιότητα μπορεί να 
οργανωθεί από το νόμο είτε ως ακυρωτική, όταν το αίτημα ενώπιον του δικαστηρίου δεν μπορεί, 
σύμφωνα με το νόμο να έχει ως περιεχόμενο την τροποποίηση, αλλά μόνο την εν όλω ή εν μέρει 
ακύρωση εκτελεστής διοικητικής πράξεως, είτε ως αρμοδιότητα που εκτείνεται σε άσκηση πλήρους 
δικαιοδοσίας, όταν το αίτημα ενώπιον του δικαστηρίου μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο, να είναι, 
εκτός από την ακύρωση, και η μεταρρύθμιση εκτελεστής διοικητικής πράξεως και το δικαστήριο 
έχει, κατ΄ αρχήν, την εξουσία να διαμορφώσει το ουσιαστικό περιεχόμενο της πράξεως ή του 
δικαιώματος, της υποχρεώσεως ή της καταστάσεως που απορρέει από αυτή, μετά από διάγνωση 
των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως.  
Τέλος, με την ίδια απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι από τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 43 του 
Συντάγματος, με τα οποία, αντιστοίχως κατοχυρώνεται η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών 
και προβλέπεται ο θεσμός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται να 
οργανώνεται η αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως εκτεινόμενη σε άσκηση 
πλήρους δικαιοδοσίας για την εκδίκαση των κατηγοριών υποθέσεων, στις οποίες η άσκηση της 
δικαιοδοσίας αυτής συνεπάγεται την υπεισέλευση της δικαστικής λειτουργίας στην εκτελεστική 
επί θεμάτων, για τα οποία είναι αυτή αποκλειστικώς αρμόδια, είτε λόγω ρητής συνταγματικής 
προβλέψεως, όπως στην περίπτωση της προσβολής κανονιστικών διοικητικών πράξεων, των 
οποίων η μεταρρύθμιση θα συνιστούσε θέσπιση νέας κανονιστικής διοικητικής πράξεως, για την 
οποία αρμόδια είναι μόνο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 43 του Συντάγματος όργανα της 
εκτελεστικής εξουσίας, είτε, προκειμένου περί ατομικών διοικητικών πράξεων, λόγω των 
απαιτούμενων για την έκδοσή τους προϋποθέσεων, του χαρακτήρα της έρευνας, βάσει της οποίας 
μπορεί να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών και των συνεπειών μεταρρυθμίσεως 
της πράξεως, εν όψει των οποίων η άσκηση της πλήρους δικαιοδοσίας, κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα, θα παραβίαζε τα όρια της ανατιθέμενης αποκλειστικώς στα όργανα της 
Διοικητικής κρατικής εξουσίας, βάσει της αρχής της διακρίσεως των λειτουργιών.  
Οι διαφορές που γεννώνται από την προσβολή της έγκρισης της τεχνικής μελέτης που 
προβλέπεται από τα άρθρα 4 και 102 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, 
έγκριση η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα όπως ισχύει, αποτελεί 
πλέον και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011, δεν είναι δεκτική 
ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί με την απόφαση της Ολομελείας 
του Δικαστηρίου, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, δεδομένου ότι αφενός, ως ελέχθη, 
η έγκριση της τεχνικής μελέτης αποτελεί πλέον και έγκριση δόμησης, δηλαδή διαφορά που από τη 
φύση της είναι ακυρωτική, αφετέρου η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του 
ΥΠΕΚΑ που εγκρίνει την τεχνική μελέτη προβαίνει σε εκτίμηση που συνδέεται με τον έλεγχο, 
σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 4 του Κανονισμού, κριτηρίων, μεταξύ άλλων, για την προστασία 
του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, η εκτίμηση των οποίων ανήκει στο πεδίο δράσης 
της, δεδομένου και ότι η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής συναρτάται ευθέως με ειδικές 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές κρίσεις, η εξέταση της ορθότητας των οποίων, στο πλαίσιο 
άσκησης πλήρους δικαιοδοσίας, δεν διευρύνει τη λυσιτέλεια και αποτελεσματικότητα του 
δικαστικού ελέγχου και ως εκ τούτου για τις υποθέσεις αυτές, η αίτηση ακυρώσεως αποτελεί 
αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα (πρβλ. ΣτΕ 1057/2012 7μ.). Περαιτέρω, οι διαφορές αυτές, εν όψει 
της φύσεως και της σπουδαιότητάς τους, λόγω του ότι συνδέονται αμέσως με την προστασία του 
περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, ως ακυρωτικές, ανήκουν στη δικαιοδοσία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.  
Με προφανές έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξεως η 
δικαιούχος της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης εταιρεία. Επίσης, με έννομο συμφέρον 
παρεμβαίνουν, με χωριστά δικόγραφα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Χαλκιδικής που έχει ως 
καταστατικό σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και ο 
Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων με καταστατικό σκοπό την ενίσχυση των 
μεταλλευτικών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση του ορυκτού δυναμικού της χώρας, μέλος του 
οποίου είναι και η πρώτη παρεμβαίνουσα εταιρεία, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η ματαίωση της 
επένδυσης θα θίξει άμεσα τα μέλη τους και θα έχει δυσμενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη της 
χώρας και στην αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου (βλ. ΣτΕ 1492/2013 7μ., 551/2015 7μ.).  
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Με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση ο πρώτος αιτών δασικός συνεταιρισμός που 
έχει ως καταστατικό σκοπό την εκμετάλλευση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της 
Μεγάλης Παναγιάς, το δεύτερο, τέταρτο, έβδομο και όγδοο εκ των αιτούντων σωματείων με 
καταστατικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος (βλ. ΣτΕ 551/2015 7μ.) καθώς και το έκτο 
σωματείο που επιδιώκει κατά το καταστατικό του τη βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των 
πολιτών (πρβλ. ΣτΕ 1170/2013 7μ.), παραδεκτώς δε ομοδικούν προβάλλοντας κοινούς λόγους 
ακυρώσεως ερειδόμενους στην αυτή νομική και πραγματική βάση. Αντιθέτως, απαραδέκτως 
ασκείται η υπό κρίση αίτηση από τα σωματεία με σειρά δικογράφου τρίτο, πέμπτο και ένατο, καθ’ 
όσον δεν προσκομίσθηκαν προαποδεικτικώς τα καταστατικά τους, ώστε να ελεγχθεί ο νομικός 
δεσμός τους με την προσβαλλόμενη πράξη (βλ. ΣτΕ 2381/2011, 1048/2001).  
Με την Οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας 
(EE L 102) καθορίστηκαν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη ή μείωση τυχόν δυσμενών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων 
μέσω διαδικασιών και μηχανισμών που θέτουν ως προτεραιότητα τη μείωση, ανάκτηση και 
ανακύκλωσή τους, την ασφαλή απόθεση σε χώρους με ειδικές προδιαγραφές κατόπιν ελέγχου της 
επικινδυνότητας των αποτιθέμενων υλικών, τη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, τον συνεχή 
έλεγχο των εγκαταστάσεων, την εκπόνηση κατάλληλων σχεδίων διαχείρισης τακτικά 
αναθεωρούμενων, καθώς και την εφαρμογή πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων μέσω 
συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και σχεδίων έκτακτης ανάγκης για εγκαταστάσεις που 
ταξινομούνται στην κατηγορία Α. Οι απαιτήσεις αυτές ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη 
τάξη με την κυα 39624/2209/Ε103/25.9.2009 (Β΄ 2076), με την οποία θεσπίστηκε η υποχρέωση 
εκπόνησης ειδικού σχεδίου διαχείρισης που υποβάλλεται μαζί με τη ΜΠΕ της δραστηριότητας και 
τεκμηριώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται για την ολοκληρωμένη 
περιβαλλοντική διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων.  
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της κυα, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να καταρτίζει 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προτεινόμενη 
ταξινόμηση της εγκατάστασης, τον χαρακτηρισμό και στοιχεία ποσοτικά των παραγόμενων 
αποβλήτων, τον σχεδιασμό της εγκατάστασης ώστε να διασφαλίζεται φυσική σταθερότητα, τα 
απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους, του αέρα και των 
επιφανειακών ή των υπογείων υδάτων, πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου των 
εγκαταστάσεων και αποκατάσταση του εδάφους κατά το πέρας λειτουργίας τους. Σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του ίδιου νομοθετήματος, η ΜΠΕ και το Σχέδιο Διαχείρισης ως αυτοτελές παράρτημα 
αυτής υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή προς έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, με την 
εκδοθείσα δε απόφαση γίνεται θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης, το οποίο προσαρτάται ως 
παράρτημα στη ΜΠΕ. Το σχέδιο επανεξετάζεται κάθε πέντε έτη, ενώ σε περίπτωση που 
επέρχονται ουσιώδεις, σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μεταβολές στα στοιχεία του 
έργου πριν την παρέλευση του χρόνου επανεξέτασης, υφίσταται υποχρέωση ανάλογης 
τροποποίησης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.  
Περαιτέρω, στο άρθρο 11 ρυθμίζονται τα της διαδικασίας αδειοδότησης των εγκαταστάσεων 
αποβλήτων, ορίζεται δε ότι για τη λειτουργία τους απαιτείται: α) απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, με την οποία, μεταξύ άλλων, προσδιορίζεται η ταξινόμηση της 
εγκατάστασης σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 24, επιβάλλονται 
ειδικότερα μέτρα, προϋποθέσεις, όροι και περιορισμοί για την πρόληψη ή τη μείωση στο ελάχιστο 
της υποβάθμισης των υδάτων και της ρύπανσης του εδάφους και την υποχρέωση παροχής των 
αναγκαίων πληροφοριών που τεκμηριώνουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των επιφανειακών και 
υπόγειων υδάτων ειδικότερα, καθορίζονται τα μέτρα για το κλείσιμο των εγκαταστάσεων και τη 
μετέπειτα φάση και προσδιορίζεται η συχνότητα, τουλάχιστον ετήσια, ενημέρωσης της αρχής για 
τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και των ελέγχων των εγκαταστάσεων και β) άδεια 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων.  
Ωστόσο, σε περίπτωση μικτού φορέα διαχείρισης, η ΜΠΕ και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
προβλέπονται ενιαίες για το συνολικό έργο και αποτελούν προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση 
τόσο της εξόρυξης όσο και της λειτουργίας της εγκατάστασης αποβλήτων, για την οποία δεν 
απαιτείται άδεια λειτουργίας, αλλ΄ αρκεί η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία έκδοση της 
τελευταίας διοικητικής πράξης, δυνάμει της οποίας επιτρέπεται η άσκηση της εξορυκτικής 
δραστηριότητας και η οποία εκδίδεται επί τη βάσει της απόφασης εγκρίσεως των περιβαλλοντικών 
όρων, του θεωρημένου σχεδίου διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, της μελέτης 
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ασφαλείας, του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης και της κατάθεσης της χρηματικής 
εγγύησης.  
Εξ άλλου, στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 24 της εν λόγω κοινής υπουργικής αποφάσεως 
προβλέπεται ότι οι εγκαταστάσεις αποβλήτων ταξινομούνται στην κατηγορία Α εάν, 
διαζευκτικώς, είτε συμπεραίνεται ότι ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος βάσει 
εκτιμήσεως του παρόντος και μελλοντικού μεγέθους τους, της θέσης και των περιβαλλοντικών 
τους επιπτώσεων, είτε περιέχουν απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα, για τις 
εγκαταστάσεις δε αυτές απαιτούνται κατά τα άρθρα 8-10, πέραν των λοιπών απαιτήσεων και η 
εκπόνηση και υποβολή μελέτης ασφαλείας, σχεδίου έκτακτης ανάγκης και πολιτικής πρόληψης 
σοβαρών ατυχημάτων πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας.  
Στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της υπό κρίση υποθέσεως προκύπτουν 
τα εξής: Με την κυα 201745/2011 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αξιοποίηση των 
μεταλλείων Κασσάνδρας και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των προγενέστερων 
εκμεταλλεύσεων προς υλοποίηση της υποχρεώσεως που η πρώτη παρεμβαίνουσα ανέλαβε 
δυνάμει της κυρωθείσης με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004 συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο. Το 
σχέδιο εκμετάλλευσης περιλαμβάνει την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, Σκουριών 
και Μαύρων Πετρών - Μαντέμ Λάκκου μετά των συνοδών έργων και υποστηρικτών μονάδων, 
μεταξύ των οποίων και οι αναγκαίες εγκαταστάσεις απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων.  
Με την ίδια απόφαση θεωρήθηκε, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 7 και 11 της κυα 
39624/2209/Ε103/2009, και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων των αναγκαίων για τη λειτουργία της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και του υποέργου Σκουριών. 
Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει τα μέτρα μείωσης, αξιοποίησης, ανακύκλωσης των αποβλήτων, 
αιτιολόγηση της προκριθείσας χωροθέτησης, περιγραφή του τεχνικού σχεδιασμού της 
εγκατάστασης, χαρακτηρισμό των αποβλήτων και των ουσιών που χρησιμοποιούνται στην 
επεξεργασία των ορυκτών και στοιχεία των ποσοτήτων τους, ταξινόμηση των εγκαταστάσεων και 
αιτιολόγησή της, καταγραφή των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των απαραίτητων 
προληπτικών μέτρων προστασίας, πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου των 
εγκαταστάσεων, προτεινόμενο σχέδιο κλεισίματος και τα αναγκαία μέτρα για την ικανοποίηση 
των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η εκπόνηση του 
σχεδίου έγινε κατόπιν υιοθέτησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στον συγκεκριμένο τομέα, 
βασική δε συνιστώσα του σχεδιασμού αποτέλεσε ο επιστημονικά τεκμηριωμένος περιβαλλοντικός 
χαρακτηρισμός των αποβλήτων και λοιπών προϊόντων που διενεργήθηκε από δημόσιους 
ερευνητικούς φορείς (ΕΜΠ, ΑΠΘ) και η βάσει αυτού απόφαση για την ασφαλή αξιοποίηση και 
διάθεσή τους είτε μέσω επαναχρησιμοποίησης, αξιοποίησης και ανακύκλωσης είτε μέσω 
απόθεσης σε κατάλληλους προς τούτο χώρους.  
Εξ άλλου, με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου επιβλήθηκε πληθώρα 
περιβαλλοντικών όρων που καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης, από τη μείωση της 
παραγωγής τους μέχρι την ασφαλή διάθεσή τους σε κατάλληλα σχεδιασμένους χώρους και το 
κλείσιμο και τη μετέπειτα παρακολούθηση των χώρων αυτών. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται 
λεπτομερή στοιχεία για την ποσότητα και σύνθεση των παραγόμενων αποβλήτων, την 
επικινδυνότητά τους, τον τρόπο αξιοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή διάθεσής 
τους, τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των χώρων απόθεσης και οι 
όροι που διασφαλίζουν, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, την αποτελεσματική προστασία 
του εδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας και τη γεωτεχνική ευστάθεια και ασφάλεια των 
χώρων, επιβάλλονται ειδικοί όροι για τη διαχείριση των νερών των εγκαταστάσεων και την 
εφαρμογή της μεθόδου της λιθογόμωσης, οργανώνεται πρόγραμμα παρακολούθησης και σχέδιο 
κλεισίματος και αποκατάστασης των χώρων και επιβάλλεται στον φορέα εκμετάλλευσης η 
υποχρέωση να αναθεωρεί τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ανά πενταετία και να μεριμνά για τη 
συντήρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και λήψη διορθωτικών μέτρων και μετά το κλείσιμο των 
εγκαταστάσεων για 10 έτη τουλάχιστον, χρονικό διάστημα που μπορεί να παραταθεί.  
Αιτήσεις ακυρώσεως κατοίκων και σωματείων της περιοχής, μεταξύ των οποίων και του πρώτου, 
τρίτου, εβδόμου και ογδόου των αιτούντων, κατά της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου απερρίφθησαν ως ουσία αβάσιμες με τις 1492/2013, 549/2015 και 551/2015 αποφάσεις του 
Δικαστηρίου. Περαιτέρω, με την …/10.2.2012 απόφαση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και 
Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του συγκεκριμένου υποέργου, 
ενώ με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίθηκε το Προσάρτημα 3 με αντικείμενο την τεχνική 
μελέτη των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, των φραγμάτων και των χώρων 
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απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού του μεταλλείου Σκουριών. Με την τελευταία αυτή απόφαση 
καθορίσθηκαν οι γενικοί και ειδικοί τεχνικοί όροι και προϋποθέσεις κατασκευής και λειτουργίας 
των εν λόγω εγκαταστάσεων σε συμφωνία με τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους και το 
θεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.  
Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα, διότι, κατά 
παράβαση της Οδηγίας 2011/92 περί εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και 
δραστηριοτήτων, αδειοδοτεί έργο που δεν ταυτίζεται με αυτό που εγκρίθηκε με την απόφαση 
εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, αφού στη μεν ΜΠΕ αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις 
αποβλήτων καταλαμβάνουν 1.062 στρ., στη δε τεχνική μελέτη που εγκρίνεται με την 
προσβαλλόμενη απόφαση η καταληφθείσα έκταση ανέρχεται σε 1.670 στρ., με αποτέλεσμα η καθ’ 
υπέρβαση της ΜΠΕ έκταση των 600 στρ. να μην έχει υποβληθεί στη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. Συναφώς προβάλλεται ότι λόγω της ως άνω ασυμφωνίας καθίσταται πλημμελής η 
μη ταξινόμηση της εν λόγω εγκαταστάσεως στην κατηγορία Α, αφού κατά την ταξινόμηση δεν 
ελήφθη υπ΄ όψιν το πραγματικό μέγεθός της.  
Όπως προκύπτει από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, με την απόφαση αυτή 
αδειοδοτήθηκαν εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων για το υποέργο Σκουριών στις θέσεις 
Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο, συνολικής εκτάσεως 1.269 στρ. (βλ. όρος α3), όπως η έκταση 
αυτή ειδικότερα προσδιορίζεται στους πίνακες 5.10.1-1 και 5.3.4-4 της ΜΠΕ. Τα αυτά μεγέθη 
περιλαμβάνονται και στην τεχνική μελέτη που εγκρίθηκε με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση 
και συγκεκριμένα στους πίνακες ε.ι.β.2-2 και ε.ι.β.2-3, σελ. 200-201 αυτής. Ως εκ τούτου, δεν 
υφίσταται ασυμφωνία ως προς το μέγεθος των εγκαταστάσεων που εγκρίθηκαν με την απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και θεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης αφ΄ ενός και την ήδη 
προσβαλλόμενη απόφαση αφ΄ ετέρου, όπως εξ άλλου βεβαιώνεται και από 25.11.2014 σχετικό 
έγγραφο της Δ/νσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ σε 
απάντηση σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.  
Και προβάλλουν μεν τα αιτούντα ότι στη σελ. 27 της τεχνικής μελέτης αναφέρεται ότι η έκταση 
των εγκαταστάσεων καλύπτει επιφάνεια 1,67 τ.χλμ. της συνολικής λεκάνης απορροής του 
ποταμού Ασπρόλακκα, δηλαδή 1.670 στρ., που αντιστοιχεί στο 1,75% της λεκάνης αυτής. Ωστόσο, η 
αναφορά στο σημείο αυτό της τεχνικής μελέτης, το οποίο περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 
«Υδρολογικά δεδομένα», λαμβάνει υπ΄ όψη ως μέγεθος τη συνολική επιφάνεια κατάληψης όχι 
μόνο των λεκανών απόθεσης αποβλήτων, αλλά όλων των εγκαταστάσεων διαχείρισης τελμάτων, 
στις οποίες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις σελ. 67 επ. της τεχνικής 
μελέτης, πέραν των λεκανών απόθεσης και του φράγματος, και τα έργα περιμετρικής υδραυλικής 
προστασίας, τα οποία απαιτούνται για την προστασία των επιφανειακών νερών της λεκάνης, 
αλλά και των εγκαταστάσεων απόθεσης, και επιβάλλονται δυνάμει ειδικού όρου της έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων του έργου (βλ. δ2.138).  
Ως εκ τούτου, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα καθώς 
επίσης και ο ισχυρισμός περί πλημμελούς εκτιμήσεως της ταξινόμησης της εγκατάστασης λόγω 
διαφοράς του μεγέθους της αδειοδοτούμενης εγκατάστασης αποβλήτων, ο οποίος στηρίζεται στην 
εσφαλμένη εκδοχή ότι υφίσταται πράγματι τέτοια διαφορά.  
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη είχε ήδη 
εκπονηθεί κατά το στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου από το Τμήμα Γεωλογίας του 
ΑΠΘ (2010) και είχε προσαρτηθεί ως Παράρτημα Χ στην ΜΠΕ του έργου. Τα πορίσματα της 
μελέτης αυτής συμπληρώνονται περαιτέρω με τα δεδομένα της επίμαχης τεχνικής μελέτης, η 
οποία περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την σεισμικότητα της περιοχής (ε.ι.α.7.4), ειδικό 
Παράρτημα για την αποτίμηση των συνθηκών ευστάθειας των φραγμάτων (Παράρτημα 1), καθώς 
και ειδική μελέτη ανάλυσης κινδύνου των φραγμάτων στο Παράρτημα 6 αυτής. Πέραν τούτων, στο 
κεφάλαιο ε.ι.β.4 της επίμαχης τεχνικής μελέτης παρατίθεται αναλυτικό πρόγραμμα γεωτεχνικών 
ερευνών, το οποίο θα επαληθεύσει και θα οριστικοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα και 
υπολογισμούς, ενώ προτείνονται ειδικά μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης των εγκαταστάσεων, 
τα οποία δύναται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών 
(βλ. σελ. 184 επ. της τεχνικής μελέτης).  
Εξ άλλου, σύμφωνα με ρητό όρο της ήδη προσβαλλόμενης απόφασης (Β3) το πρόγραμμα αυτό θα 
υλοποιηθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας των χώρων απόθεσης, το δε τμήμα του που αφορά τις 
τεχνικογεωλογικές συνθήκες θεμελίωσης των φραγμάτων θα ολοκληρωθεί πριν από την 
κατασκευή τους, κατά τρόπο ώστε να διασφαλισθεί η άρτια και ασφαλής κατασκευή και 
λειτουργία των εγκαταστάσεων (βλ. σχετικά το μνημονευόμενο ανωτέρω από 25.11.2014 έγγραφο 
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της Δ/νσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών). Συνεπώς, όσα περί του 
αντιθέτου προβάλλονται ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση εκτιμήθηκε πλημμελώς η 
επικινδυνότητα των φραγμάτων ως προς την σεισμική τους επάρκεια χωρίς να έχει μελετηθεί η 
ευστάθεια των πρανών και χωρίς να έχει γίνει ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη για τα 
τεχνικά αναχώματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, είναι 
απορριπτέα ως αβάσιμα, ενώ κατά το μέρος που πλήττουν την ανέλεγκτη ακυρωτικά τεχνική 
κρίση της Διοίκησης προβάλλονται απαραδέκτως.  
Προβάλλεται ότι κατά παράβαση των οδηγιών 2006/21, 2000/60 για την προστασία των υδάτων και 
2008/98 περί διαχείρισης των αποβλήτων η επίδικη τεχνική μελέτη δεν περιέχει τα αναγκαία 
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδάτων της 
περιοχής και τις επιπτώσεις σε αυτά από την επίδικη δραστηριότητα, ότι δεν κάνει αναφορά στο 
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης και πρόγραμμα μέτρων της λεκάνης απορροής ποταμού Κεντρικής 
Μακεδονίας και ότι απουσιάζουν μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδάτων, αφού κατά την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου δεν είχε εκπονηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων 
και το πρόγραμμα μέτρων του υδατικού διαμερίσματος, όπου υπάγεται το έργο, ενώ δεν προβλέπει 
ασφαλή τρόπο χρήσης των στείρων για την κατασκευή των φραγμάτων, καθ’ όσον τα στείρα αυτά 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπολείμματα και όχι ως υποπροϊόντα της εξόρυξης. Επίσης 
προβάλλεται, ότι η μη ταξινόμηση των εγκαταστάσεων στην κατηγορία Α στηρίχθηκε σε μη 
νόμιμα και ελλιπή κριτήρια και σε ανεπαρκή στοιχεία ως προς την επικινδυνότητα των 
εγκαταστάσεων, τα οποία ελήφθησαν υπ΄ όψιν από τη ΜΠΕ.  
Ο παραπάνω λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος, καθ΄ όσον στηρίζεται στην εσφαλμένη 
προϋπόθεση ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
εξορυκτικών αποβλήτων, η ταξινόμησή τους και η επιβολή των απαραίτητων μέτρων για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων αποτελεί αντικείμενο εξέτασης της τεχνικής μελέτης των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, η οποία εγκρίνεται κατά τα άρθρα 4 και 101 του ΚΜΛΕ (υπ΄ αριθ. 
…/2011 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Β΄ 1227).  
Ωστόσο, όπως συνάγεται από τις προπαρατεθείσες διατάξεις της κυα 39624/2009, η ταξινόμηση 
των εγκαταστάσεων αυτών, η εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία τους 
και η επιβολή όρων που να διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων 
ειδικότερα γίνεται κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ και την οικεία έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με 
την οποία θεωρείται το ειδικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, οι οποίες είναι ενιαίες σε περίπτωση 
μικτού φορέα διαχείρισης, ως εν προκειμένω, στις αποφάσεις δε αυτές και στην διενεργηθείσα ήδη 
περιβαλλοντική εκτίμηση στηρίζεται η τεχνική αδειοδότηση των οικείων εγκαταστάσεων.  
Ως εκ τούτου νομίμως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, καθ΄ όσον αυτή στηρίζεται στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και τη θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης 
αποβλήτων, η οποία έγινε κατά τρόπο ενιαίο για τη συνολική μεταλλευτική δραστηριότητα και η 
οποία, κατά τα εκτεθέντα ανωτέρω, περιλαμβάνει όλα τα πρόσφορα και αναγκαία, κατά την κρίση 
της Διοίκησης, μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης και διατάραξης των περιβαλλοντικών μέσων και 
την ασφαλή απόθεση ή άλλη χρήση των αποβλήτων και λοιπών υποπροϊόντων της εξόρυξης, 
βάσει του διενεργηθέντος περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού τους.  
Ειδικότερα δε όσον αφορά στα ύδατα, οι περιβαλλοντικοί όροι που τέθηκαν αντιμετωπίζουν 
συνολικά το ζήτημα της προστασίας τους από την κατασκευή και λειτουργία των χώρων 
απόθεσης, κατόπιν συνεκτιμήσεως όλων των υδρολογικών δεδομένων, διασφαλίζεται δε δυνάμει 
ειδικού περιβαλλοντικού όρου η συμφωνία τους με το μεταγενεστέρως εγκριθέν Σχέδιο 
Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον οποίο, όπου 
κριθεί αναγκαίο, οι περιβαλλοντικοί όροι εξετάζονται ή τροποποιούνται ώστε να συνάδουν με τα 
εγκριθέντα προγράμματα μέτρων και παρακολούθησης των υδάτων (βλ. ειδικούς όρους δ1.23 και 
δ1.26), ως εξ άλλου κρίθηκε με τις 1492/2013 και 551/2015 αποφάσεις του Δικαστηρίου, με τις οποίες 
απερρίφθησαν παρόμοιοι με τους προβαλλόμενους ισχυρισμοί περί πλημμελούς αιτιολογήσεως 
της σχετικής κρίσης της Διοικήσεως.  
Κατά το μέρος δε που με τους ως άνω ισχυρισμούς αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα των 
σχετικών κρίσεων και αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν στο στάδιο της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου, αυτοί είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι καθ’ όσον άγουν σε ανεπίτρεπτο 
παρεμπίπτοντα έλεγχο ατομικών διοικητικών πράξεων που δεν προσβάλλονται με την υπό κρίση 
αίτηση, και δη της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων και της θεώρησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης αποβλήτων (πρβλ. ΣτΕ 2105/2013, 1463/2013 κ.ά.).  
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Σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 8-10 και του Παραρτήματος ΙΙΙ του 
άρθρου 24 της κυα 39624/2009, αλλά και του άρθρου 6 παρ. 1 της Οδηγίας 2006/21, η κατάρτιση 
σχεδίου πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων και εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, καθώς και η 
υιοθέτηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων 
προβλέπεται μόνο για εγκαταστάσεις που ταξινομούνται στην κατηγορία Α, λόγω των αυξημένων 
κινδύνων που συνεπάγεται η λειτουργία τους, γεγονός που δεν συντρέχει για τις εγκαταστάσεις 
διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων του υποέργου Σκουριών, οι οποίες δεν ταξινομήθηκαν στην 
κατηγορία αυτή (βλ. μεταξύ άλλων σελ. 37 του θεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης), τα δε περί του 
αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως νόμω αβάσιμα.  
Προβάλλεται, τέλος, ότι κατά παράβαση της Οδηγίας 92/43 περί διατήρησης των φυσικών 
οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της δέουσας 
εκτίμησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης 
αποφάσεως, παρά το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων του υποέργου 
Σκουριών βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από προστατευόμενους τόπους του δικτύου Natura και 
ειδικότερα 4.560 μ. από την ΕΖΔ «Όρος Χολομώντας» και 5.095 μ. από την ΕΖΔ «Όρος Στρατωνικό - 
Κορυφή Σκαμνί». Ωστόσο, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι πλήττει τη 
νομιμότητα της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά το στάδιο έκδοσης της 
οποίας διενεργείται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 της κυα 33318/3028/1998 (Β΄ 1289), ως 
ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στις 
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, ο παρεμπίπτων έλεγχος της οποίας λόγω του 
ατομικού της χαρακτήρα είναι ανεπίτρεπτος επ΄ ευκαιρία προσβολής άλλης διοικητικής πράξης, 
ερειδόμενης σε αυτή (πρβλ. ΣτΕ 2105/2013, 1463/2013 κ.ά.).  
Τούτο δε ανεξαρτήτως του ότι, πάντως, όλοι οι σχετικοί με την πλημμέλεια αυτή λόγοι, που 
προβάλλονται με την αίτηση αυτή, είχαν προβληθεί στο πλαίσιο αιτήσεως ακυρώσεως 
ασκηθείσης, μεταξύ άλλων και από ένιους εκ των αιτούντων, και απερρίφθησαν ως ουσία 
αβάσιμοι με την 551/2015 απόφαση του Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκε ότι αιτιολογείται 
νομίμως και στηρίζεται σε πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία η κρίση της Διοίκησης ότι η 
αδειοδοτούμενη δραστηριότητα, συνοδό έργο της οποίας αποτελούν και οι εγκαταστάσεις 
διαχείρισης αποβλήτων περί ων η προσβαλλόμενη απόφαση, δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα 
των προστατευόμενων περιοχών.  
 
Διατακτικό: Απορρίπτει την αίτηση. 
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[2] Συμβούλιο της Επικρατείας 221/2016 (Τμ. Ε΄)  
 
 
Άρνηση εγκρίσεως τεχνικής μελέτης προσαρτήματος υποέργου Ολυμπιάδος  
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δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 4/2015 σ. 670, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016 
(www.nbonline.gr/journal/)  
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση αυτή ... ζητείται η ακύρωση της παράλειψης οφειλόμενης 
νόμιμης ενέργειας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
να προβεί στην έγκριση του Προσαρτήματος 5 της τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας 
που αφορά στη νέα μονάδα εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου. Ως συμπροσβαλλόμενη θα πρέπει να 
θεωρηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του πδ/τος 18/1989 (Α΄ 8), η 
εκδοθείσα μετά την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως υπ΄ αριθ. .../28.4.2015 πράξη του Υπουργού 
ΠΑΠΕΝ, με την οποία η μελέτη του ως άνω Προσαρτήματος επεστράφη στην αιτούσα, 
προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που παρατίθενται 
σε αυτή. 
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 1406/1983 (Α΄ 182), στη 
δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται οι διαφορές οι οποίες αναφύονται 
κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά «τα μεταλλεία και λατομεία». Όπως είχε παγίως 
κριθεί (βλ. ενδεικτικώς ΣτΕ Ολ 463/2010, ΣτΕ 660/2010, 3654/2009, 3960/2008, ΣτΕ Ολ 705/2006), αν η 
προσβαλλομένη με το ένδικο βοήθημα πράξη εκδόθηκε μεν κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
μεταλλείων ή λατομείων, αλλ΄ ο ασκών τούτο επικαλείται βλάβη από την πράξη αυτή και δεν 
αξιώνει ίδια δικαιώματα μεταλλείας ή λατομίας, η διαφορά που ανακύπτει δεν είναι διαφορά 
ουσίας, της οποίας η επίλυση θα ανήκε στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά τα άρθρα 1 παρ. 2 
περ. δ΄ και 3 παρ. 1 του ν. 1406/1983, αλλ΄ εν όψει των άρθρων 94 παρ. 1 και 95 παρ. 1 περ. α΄ του 
Συντάγματος, ακυρωτική διαφορά, υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας.  
Ακολούθως όμως με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77/7.5.2008), η ισχύς του οποίου, 
κατά το άρθρο 82 εδ. δεύτερο αυτού αρχίζει μετά από ένα μήνα από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο ανωτέρω άρθρο 1 του ν. 1406/1983 προστέθηκε παρ. 6, κατά την 
οποία στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται, εκδικαζόμενες ως 
διαφορές ουσίας, όλες οι διαφορές που αναφύονται στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4, 
ανεξαρτήτως από την ιδιότητα εκείνου που ασκεί το ένδικο βοήθημα. Στην παρ. 4 του αυτού 
άρθρου (51 του ν. 3659/2008) ορίζεται ότι: «οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν καταλαμβάνουν τις 
εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις».  
Περαιτέρω, από το σύνολο των διατάξεων που εντάσσονται στο τέταρτο κεφάλαιο του ν. 3900/2010 
(Α΄ 213/17.12.2010) (άρθρα 46 έως 50) υπό τον τίτλο: «Μεταφορά αρμοδιοτήτων» συνάγεται ότι, κατά 
τη βούληση του νομοθέτη, εκκρεμείς την 1.1.2011, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν. 3900/2010, 
υποθέσεις, οι οποίες διαβιβάζονται στα κατά τόπο αρμόδια διοικητικά Εφετεία και διοικητικά 
Πρωτοδικεία σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 3900/2010, δεν είναι μόνον όσες ανήκουν στις 
κατηγορίες διαφορών που μεταφέρονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων με το 
νόμο αυτό, αλλά και εκείνες οι οποίες είχαν μεταφερθεί στα εν λόγω δικαστήρια με προγενέστερα 
νομοθετήματα. Επομένως και τα εκκρεμή ένδικα βοηθήματα που ανήκουν στις κατηγορίες 
υποθέσεων, οι οποίες έχουν υπαχθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με το άρθρο 51 του ν. 
3659/2008, αλλά, βάσει της προαναφερθείσας διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου αυτού, έπρεπε να 
εκδικαστούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως ασκηθέντα πριν από τη δημοσίευση του 
τελευταίου αυτού νόμου, υπάγονται πλέον, κατά την έννοια του άρθρου 50 του ν. 3900/2010, στην 
αρμοδιότητα των οικείων διοικητικών Πρωτοδικείων (βλ. το Πρακτικό 4/2011 της διοικητικής 
Ολομέλειας, ΣτΕ 4193/2011, πρβλ. και ΣτΕ 3447, 2395, 2142, 1623, 554/2011). [...] 
Με την 3919/2010 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου, κρίθηκε ότι, και μετά τη 
συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, η θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας ως 
δικαστηρίου που δικάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Συντάγματος, την 
αίτηση ακυρώσεως κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών, είναι καίρια στο 
σύστημα του Κράτους Δικαίου που καθιερώνει το Σύνταγμα, το δε εύρος της γενικής ακυρωτικής 
δικαιοδοσίας του δικαστηρίου αυτού δεν καταλείπεται στην απόλυτη διάθεση του κοινού νομοθέτη 
και, συνεπώς, ο περιορισμός της διά της μεταφοράς κατηγοριών υποθέσεων προς εκδίκαση στα 
τακτικά διοικητικά δικαστήρια, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από την άποψη της τηρήσεως των 
συνταγματικών ορίων.  
Περαιτέρω με την ίδια απόφαση κρίθηκε, καθ΄ ερμηνεία των ως άνω συνταγματικών διατάξεων, 
ότι ο νόμος μπορεί να αναθέτει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, όταν η διαφορά γεννάται από 
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εκτελεστή διοικητική πράξη, μόνον ειδική αρμοδιότητα, για συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, 
η φύση και η σπουδαιότητα των οποίων δεν επιβάλλει, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, την 
εκδίκασή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η κατά τα ανωτέρω ανατιθέμενη στα τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια αρμοδιότητα μπορεί να οργανωθεί από το νόμο είτε ως ακυρωτική, όταν το 
αίτημα ενώπιον του δικαστηρίου δεν μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο να έχει ως περιεχόμενο την 
τροποποίηση, αλλά μόνο την εν όλω ή εν μέρει ακύρωση εκτελεστής διοικητικής πράξεως, είτε ως 
αρμοδιότητα που εκτείνεται σε άσκηση πλήρους δικαιοδοσίας, όταν το αίτημα ενώπιον του 
δικαστηρίου μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο, να είναι, εκτός από την ακύρωση, και η μεταρρύθμιση 
εκτελεστής διοικητικής πράξεως και το δικαστήριο έχει, κατ΄ αρχήν, την εξουσία να διαμορφώσει 
το ουσιαστικό περιεχόμενο της πράξεως ή του δικαιώματος, της υποχρεώσεως ή της καταστάσεως 
που απορρέει από αυτή, μετά από διάγνωση των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως.  
Τέλος, με την ίδια απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι από τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 43 του 
Συντάγματος, με τα οποία, αντιστοίχως κατοχυρώνεται η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών 
και προβλέπεται ο θεσμός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται να 
οργανώνεται η αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως εκτεινόμενη σε άσκηση 
πλήρους δικαιοδοσίας για την εκδίκαση των κατηγοριών υποθέσεων, στις οποίες η άσκηση της 
δικαιοδοσίας αυτής συνεπάγεται την υπεισέλευση της δικαστικής λειτουργίας στην εκτελεστική 
επί θεμάτων, για τα οποία είναι αυτή αποκλειστικώς αρμόδια, είτε λόγω ρητής συνταγματικής 
προβλέψεως, όπως στην περίπτωση της προσβολής κανονιστικών διοικητικών πράξεων, των 
οποίων η μεταρρύθμιση θα συνιστούσε θέσπιση νέας κανονιστικής διοικητικής πράξεως, για την 
οποία αρμόδια είναι μόνο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 43 του Συντάγματος όργανα της 
εκτελεστικής εξουσίας, είτε, προκειμένου περί ατομικών διοικητικών πράξεων, λόγω των 
απαιτούμενων για την έκδοσή τους προϋποθέσεων, του χαρακτήρα της έρευνας, βάσει της οποίας 
μπορεί να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών και των συνεπειών μεταρρυθμίσεως 
της πράξεως, ενόψει των οποίων η άσκηση της πλήρους δικαιοδοσίας, κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα, θα παραβίαζε τα όρια της ανατιθέμενης αποκλειστικώς στα όργανα της 
Διοικητικής κρατικής εξουσίας, βάσει της αρχής της διακρίσεως των λειτουργιών. 
Οι διαφορές που γεννώνται από την προσβολή της έγκρισης της τεχνικής μελέτης που 
προβλέπεται από τα άρθρα 4 και 102 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, 
έγκριση η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα όπως ισχύει, αποτελεί 
πλέον και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011, δεν είναι δεκτική 
ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί με την απόφαση της Ολομελείας 
του Δικαστηρίου, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, δεδομένου ότι αφ΄ ενός, ως ελέχθη, 
η έγκριση της τεχνικής μελέτης αποτελεί πλέον και έγκριση δόμησης, δηλαδή διαφορά που από τη 
φύση της είναι ακυρωτική, αφ΄ ετέρου η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών 
του ΥΠΕΚΑ που εγκρίνει την τεχνική μελέτη προβαίνει σε εκτίμηση που συνδέεται με τον έλεγχο, 
σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 4 του Κανονισμού, κριτηρίων, μεταξύ άλλων, για την προστασία 
του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, η εκτίμηση των οποίων ανήκει στο πεδίο δράσης 
της, δεδομένου και ότι η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής συναρτάται ευθέως με ειδικές 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές κρίσεις, η εξέταση της ορθότητας των οποίων, στο πλαίσιο 
άσκησης πλήρους δικαιοδοσίας, δεν διευρύνει τη λυσιτέλεια και αποτελεσματικότητα του 
δικαστικού ελέγχου και ως εκ τούτου για τις υποθέσεις αυτές, η αίτηση ακυρώσεως αποτελεί 
αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα (πρβλ. ΣτΕ 1057/2012 7μ.). Περαιτέρω, οι διαφορές αυτές, εν όψει 
της φύσεως και της σπουδαιότητάς τους, λόγω του ότι συνδέονται αμέσως με την προστασία του 
περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, ως ακυρωτικές, ανήκουν στη δικαιοδοσία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 4 του πδ 18/1989, είναι δυνατή η άσκηση αιτήσεως 
ακυρώσεως και κατά παραλείψεως της αρμόδιας αρχής να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, 
όπως και κατά ρητής αρνήσεώς της να προβεί στην ενέργεια αυτή. Τέτοια παράλειψη ή άρνηση 
υπάρχει, όταν ο νόμος επιβάλλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να επιχειρήσει ενέργεια ή να 
ρυθμίσει συγκεκριμένη σχέση με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης. Με την αίτηση 
ακυρώσεως που ασκείται παραδεκτώς κατά σιωπηρής αρνήσεως λογίζεται ότι συμπροσβάλλεται 
και η τυχόν μεταγενέστερη ρητή αρνητική πράξη της Διοίκησης, η οποία μπορεί πάντως να 
προσβάλλεται και αυτοτελώς. 
Συμπροσβάλλεται παραδεκτώς, στο πλαίσιο της παρούσας δίκης, όπως κρίθηκε ανωτέρω, η 
…/28.4.2015 πράξη του Υπουργού ΠΑΠΕΝ, με την οποία εκδηλώνεται ρητώς η άρνηση της 
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Διοίκησης να εγκρίνει την τεχνική μελέτη του επίμαχου προσαρτήματος, καθ΄ όσον η παράλειψη 
οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας έγκρισης αυτής εντός της προβλεπόμενης στον νόμο 
εξηκονθήμερης προθεσμίας από την υποβολή της στις 22.12.2014, η οποία στοιχειοθετήθηκε στις 
20.2.2015, προσβλήθηκε εμπροθέσμως στις 20.4.2015, ήτοι την 59η ημέρα της εξηκονθήμερης 
προθεσμίας που εκκίνησε την επομένη της ημερομηνίας στοιχειοθέτησης της παράλειψης. Και 
προβάλλει μεν το καθ΄ ου Υπουργείο, με το μετά τη συζήτηση κατατεθέν υπόμνημά του, ότι δεν 
στοιχειοθετείται εν προκειμένω παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, καθ΄ όσον η 
προβλεπόμενη στο νόμο εξηκονθήμερη προθεσμία που τάσσεται στη Διοίκηση προς απόφανση επί 
της αιτήσεως έγκρισης της τεχνικής μελέτης έχει ενδεικτικό και όχι αποκλειστικό χαρακτήρα, 
ωστόσο ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος.  
Και τούτο, διότι δεν είναι κρίσιμος ο χαρακτήρας της προθεσμίας που ο νόμος τάσσει στη Διοίκηση, 
ως ενδεικτικός ή αποκλειστικός, προκειμένου να ρυθμίσει μία έννομη σχέση με εκτελεστή 
διοικητική πράξη, για τη στοιχειοθέτηση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, προσβλητής 
με αίτηση ακυρώσεως. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η εξουδετέρωση της αδράνειας της 
Διοίκησης, η οποία εκδηλώνεται με την παράλειψή της να ρυθμίσει την έννομη σχέση με 
εκτελεστή διοικητική πράξη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας είτε ενδεικτικής είτε 
αποκλειστικής, πράξη που, εάν εκδιδόταν, θα υπέκειτο λόγω της εκτελεστότητάς της σε ακυρωτικό 
έλεγχο. Εξ άλλου, δεν αποκλείεται η μετά την ορισθείσα προθεσμία έκδοση ρητής απορριπτικής 
πράξης, η οποία κατά νόμο λογίζεται ως συμπροσβαλλόμενη και εκτελεστή, γεγονός το οποίο 
σημαίνει ότι η προθεσμία που τάσσεται στο νόμο δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, άλλως θα 
υφίστατο χρονική αναρμοδιότητα προς έκδοσή της μετά την παρέλευση της προθεσμίας με 
συνέπεια να μην έχει εκτελεστό χαρακτήρα (βλ. σχετ. ΣτΕ 2042/1981, πρβλ. ΣτΕ 4522/2011).  
Για τους ίδιους δε λόγους, είναι απορριπτέα και τα προβαλλόμενα από την αιτούσα ότι η 
προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία το καθ΄ ου αρνείται την έγκριση της τεχνικής μελέτης, έχει 
εκδοθεί εκπροθέσμως, μετά την παρέλευση της εξηκονθήμερης προθεσμίας που προβλέπεται στο 
νόμο, καθ΄ όσον, κατά τα προεκτεθέντα, αρμοδίως κατά χρόνον εκδίδεται η εν λόγω πράξη και 
μετά την ταχθείσα προθεσμία, η οποία δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα. 
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την με αριθ. πρωτ. 
…/22.12.2014 αίτηση η ήδη αιτούσα υπέβαλε, σε συμμόρφωση με τον όρο Γ3 της απόφασης περί 
εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας (υπ΄ αριθ. …/10.2.2012 απόφαση της 
Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ), το Προσάρτημα 5 με τίτλο 
«Τεχνική Μελέτη Νέας Μονάδας Εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου». Μετά την άσκηση της υπό 
κρίση αιτήσεως, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. …/28.4.2015 πράξη του Υπουργού ΠΑΠΕΝ, με την οποία 
η μελέτη του ως άνω Προσαρτήματος επεστράφη στην αιτούσα, προκειμένου να συμπληρωθεί και 
να διορθωθεί και, εν συνεχεία, να υποβληθεί εκ νέου προς έγκριση, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 
που παρατίθενται στο έγγραφο αυτό και αφορούν σε: 1. Μη αποτύπωση του δρόμου προσπέλασης 
προς τη μονάδα στο τοπογραφικό ε.α-01 2. Μη αναγραφή των τόνων που αντιστοιχούν στα 
αναφερόμενα στη σελ. 26, παρ. 4, ποσοστά (7% συμπυκνώματος γαληνίτη, 11% συμπυκνώματος 
σφαλερίτη και 32% μίγματος χρυσοφόρων πυριτών) 3. Μη υποβολή στοιχείων, τα οποία δεν 
προσδιορίζονται, στην ελληνική γλώσσα 4. Ανάγκη προσθήκης πίνακα όπου θα αναλύεται η 
κατανομή της συνολικής ισχύος και η οποία σύμφωνα με τη μελέτη (σελ. 65, παρ. ε.ι.γ.) ανέρχεται 
σε 9 ΜW 5. Τεκμηρίωση του χαρακτηρισμού του εξοπλισμού υπό στοιχ. Α3-Α9 του πίνακα ε.ιβ-1 
(σελ. 70) ως κινητού 6. Μη αναφορά των απαιτούμενων χωματουργικών έργων αναγκαίων για τον 
προϋπολογισμό του έργου. 7. Μη αναφορά της δαπάνης αποκατάστασης περιβάλλοντος στον 
προϋπολογισμό του έργου 8. Συμπλήρωση σε ξεχωριστό κεφάλαιο πλήρες (αναλυτικό και 
τεκμηριωμένο) ισοζύγιο μάζας (τροφοδοσία, πηγές αυτής, τελικά προϊόντα, διάθεση, σημεία 
διάθεσης) 9. Μη υποβολή τεχνικής μελέτης σε ηλεκτρονικό αρχείο 10. Ανυπαρξία υπευθύνων 
δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της εκπόνησης της μελέτης από τους μελετητές του άρθρου 
101 παρ. 3 του ΚΜΛΕ και μη υπογραφή μελέτης από διπλωματούχο μηχανικό.  
Σε απάντηση του εγγράφου αυτού η αιτούσα με τη με αριθ. πρωτ. …/26.5.2015 επιστολή της 
αντέκρουσε αναλυτικώς τα διαλαμβανόμενα ως ελλείποντα ή ανεπαρκή στοιχεία και επεσήμανε 
ότι η αρχικώς υποβληθείσα μελέτη της ήταν πλήρης και περιείχε όλα τα κατά νόμο προβλεπόμενα 
στοιχεία για την έγκρισή της. Ειδικότερα, επεσήμανε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις των μελετητών 
έχουν ήδη υποβληθεί κατά την έγκριση της κύριας τεχνικής μελέτης των εγκαταστάσεων 
Ολυμπιάδας και ότι το προσάρτημα υπογράφεται από τον διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος 
υπέγραψε και την κύρια τεχνική μελέτη, η δε επίμαχη τεχνική μελέτη υποβλήθηκε και σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε δύο αντίγραφα.  
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Επίσης διαλαμβάνει ότι η απαίτηση πίνακα όπου θα αναλύεται η κατανομή της συνολικά 
προσφερόμενης ισχύος και τεκμηρίωσης του διαχωρισμού κινητού και σταθερού εξοπλισμού δεν 
είναι στοιχεία που απαιτούνται για την επάρκεια και ακρίβεια της τεχνικής μελέτης κατά το άρθρο 
101 του ΚΜΛΕ. Ομοίως τέτοια απαίτηση δεν υφίσταται ούτε ως προς την περιγραφή των 
χωματουργικών έργων, καθ’ όσον το παρόν προσάρτημα αφορά στη μελέτη εγκατάστασης 
επεξεργασίας και όχι σε μελέτη εκμετάλλευσης, τα στοιχεία δε αυτά περιλαμβάνονται στα 
επόμενα στάδια αδειοδοτήσεως και δη στην άδεια εγκατάστασης και στην έγκριση και άδεια 
δόμησης του κτιρίου της μονάδας. Παρ΄ όλα αυτά οι δαπάνες των χωματουργικών εργασιών, ως 
μέρος των απαιτήσεων για την ανέγερση των σταθερών - μόνιμων εγκαταστάσεων 
περιλαμβάνονται στο κεφ. Ε΄ του προϋπολογισμού (πρ. ε.ιβ.1 - Αναλυτικός Προϋπολογισμός, σελ. 
70-72).  
Επίσης αναφέρεται ότι το κόστος αποκατάστασης περιβάλλοντος δεν περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό του έργου, αφού δεν τον επιβαρύνει, σύμφωνα με το κεφ. 6 παρ. 6.8.3 της ΜΠΕ, 
όπου αναφέρεται ότι το κόστος αυτό θα αποπληρωθεί από την εκποίηση του εμπορεύσιμου 
εξοπλισμού. Αναφέρεται τέλος ότι καταχρηστικά επισημαίνονται ως ελλείψεις η μη αποτύπωση 
του δρόμου προσπέλασης από το κύριο οδικό δίκτυο προς τη μονάδα, η μη αναγραφή των 
ποσοτήτων σε τόνους διαφόρων συμπυκνωμάτων και η μη ύπαρξη αναλυτικού και τεκμηριωμένου 
ισοζυγίου μάζας, καθ΄ όσον η μεν οδός είναι γνωστή και υφιστάμενη, αποτυπώνεται στο 
τοπογραφικό σχέδιο ε.α.-01 και περιγράφεται στην παρ. ε.ε. (σελ. 16) του προσαρτήματος, τα δε 
λοιπά αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται από τον ΚΜΛΕ περιλαμβάνονται στην οικεία μελέτη, 
πίνακας ε.ι.δ-1 (σελ. 66) «Πρόγραμμα τροφοδοσίας πρώτων υλών, παραγωγής προϊόντων και 
αποβλήτων», πίνακες ε.ι.β.1 α-π (σελ. 27-44) και κεφ. ε.ι.δ. «Προϊόντα και ισοζύγιο μάζας» (σελ. 65-
68).  
Τέλος, αναφέρεται ότι η υποβολή ως παραρτημάτων στην αγγλική παλαιότερων δοκιμών, από τα 
οποία αντλήθηκαν στοιχεία για τη σύνταξη της μελέτης και η ενσωμάτωσή τους ή όχι σε αυτή δεν 
επηρεάζει την πληρότητά της, παρά το γεγονός ότι αποτελεί πάγια πρακτική η υποβολή τεχνικών 
παραρτημάτων στην αγγλική, η οποία έγινε δεκτή με την συγκατάθεση της υπηρεσίας κατά την 
έγκριση των προηγούμενων τεχνικών μελετών και προσαρτημάτων. 
Προβάλλεται, με το δικόγραφο προσθέτων λόγων, όπως εξειδικεύεται με το μετά τη συζήτηση 
κατατεθέν υπόμνημα, ότι η προσβαλλόμενη έχει εκδοθεί αναρμοδίως, καθ΄ όσον έπρεπε να 
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών, 
στον οποίο μεταβιβάσθηκε το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Υφυπουργού», με το άρθρο 3 παρ. 
3 της υπ΄ αριθ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 1411/20.1.2012 (Β΄ 54) απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ. Ο λόγος 
αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο, διότι η υπ΄ αριθ. 52306/2011 (Β΄ 2741) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ, με την οποία μεταβιβάσθηκαν στον 
Υφυπουργό ΠΕΚΑ, Ιωάννη Μανιάτη, οι αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, και της Διεύθυνσης 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών καθώς και η υπ΄ αριθ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 1411/2012 (Β΄ 54) 
απόφαση του ως άνω Υφυπουργού, με την οποία μεταβιβάσθηκε στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή 
Υφυπουργού», των εγκρίσεων - θεωρήσεων τεχνικών μελετών μεταλλείων, είχαν απολέσει την 
ισχύ τους κατά την έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως, αφού με τις υπ΄ αριθ. Υ5/2015 (Β΄ 204), 
Υ103/2015 (Β΄ 309), Υ112/2015 (Β΄ 311) και Υ179/2015 (Β΄ 845) αποφάσεις του Πρωθυπουργού και με 
την υπ΄ αριθ. 4333/58520/2015 (Β΄ 1005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
ΠΑΠΕΝ κατανεμήθηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες μεταξύ των νέων αναπληρωτών Υπουργών και 
μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες στον νέο Υφυπουργό ΠΑΠΕΝ, μεταξύ δε των μεταβιβαζομένων 
αρμοδιοτήτων δεν εμπίπτουν αυτές της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, στην οποία 
υπάγεται η Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, όπου το Τμήμα 
Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών με αρμοδιότητα την έγκριση τεχνικών μελετών 
έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλείων, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 46 του πδ/τος 100/2014 (Α΄ 
167), οι αρμοδιότητες του οποίου παρέμειναν στον Υπουργό ΠΑΠΕΝ, τις οποίες ασκεί ο ίδιος, αφού 
δεν έχει εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση περί μεταβιβάσεως του δικαιώματος υπογραφής. 
Με την υπό κρίση αίτηση και το δικόγραφο προσθέτων λόγων προβάλλεται ότι η άρνηση της 
Διοίκησης να εγκρίνει το εν λόγω προσάρτημα με την αιτιολογία που παρατίθεται στη 
συμπροσβαλλομένη με αριθ. πρωτ. …/28.4.2015 πράξη του Υπουργού ΠΑΠΕΝ είναι παράνομη, 
καθ΄ όσον η επιστροφή του φακέλου για τη συμπλήρωση ελλείψεων ή για τη διενέργεια 
διορθώσεων προβλέπεται στο άρθρο 102 του ΚΜΛΕ μόνο σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
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ανακρίβεια ή ανεπάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων, γεγονός που δεν συντρέχει εν 
προκειμένω, αφού ο φάκελος που υποβλήθηκε είναι επαρκής και ακριβής.  
Ειδικότερα, η αιτούσα προβάλλει ότι έχει υποβληθεί ηλεκτρονικό αρχείο της μελέτης, οι 
πληροφορίες ποσοτήτων που επισημαίνονται στο έγγραφο ως ελλιπείς προκύπτουν από τους 
πίνακες που περιέχει ο φάκελος, αμιγώς τεχνικά κείμενα με τεχνική ορολογία που έχουν 
κατατεθεί στην αγγλική γλώσσα έγιναν παγίως δεκτά από τη Διοίκηση και στις προηγούμενες 
τεχνικές μελέτες, η αποτύπωση της οδού προσπέλασης είναι ήδη αποτυπωμένη σε τοπογραφικό 
σχέδιο που βρίσκεται σε φάκελο της Διοίκησης, οι υπεύθυνες δηλώσεις των μελετητών που 
υπογράφουν έχουν ήδη υποβληθεί κατά την έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου 
Ολυμπιάδας και των λοιπών τεχνικών μελετών, στοιχεία δε ως προς τα χωματουργικά, τον 
διαχωρισμό κινητού και σταθερού εξοπλισμού και την κατανομή της ισχύος δεν απαιτούνται από 
τον ΚΜΛΕ.  
Προβάλλεται περαιτέρω, ότι η επιστροφή του φακέλου προς συμπλήρωση στοιχείων που είτε δεν 
απαιτούνται κατά νόμο είτε προκύπτουν από τον πλήρη φάκελο που έχει υποβληθεί παραβιάζει 
την αρχή της χρηστής διοίκησης και συνιστά κατάχρηση εξουσίας, αποσκοπεί δε αποκλειστικά 
στην παρέλκυση της ανοιγείσας δίκης, αφού εκδόθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την άσκηση της 
υπό κρίση αιτήσεως, και στην περαιτέρω πρόκληση καθυστερήσεως στην υλοποίηση της 
επένδυσης. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που προπαρατέθησαν, με το προσβαλλόμενο έγγραφο η 
Διοίκηση αρνήθηκε την έγκριση της τεχνικής μελέτης που υπέβαλε η αιτούσα, με την αιτιολογία 
ότι παρίσταται ανάγκη συμπληρώσεων και διορθώσεων, προς τούτο δε επέστρεψε τον οικείο 
φάκελο. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο έγγραφο αυτό και αφορούν αφ΄ ενός σε 
συμπλήρωση στοιχείων που είτε δεν απαιτούνται από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ (τεκμηρίωση 
χαρακτηρισμού εξοπλισμού ως κινητού, ανάλυση της κατανομής της ισχύος του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε κάθε φάση, η οποία απαιτείται κατά το στάδιο της άδειας 
εγκατάστασης βλ. άρθρο 103 παρ. 1 περ. δδ΄) είτε απαιτούνται μεν, αλλά τα αναγκαία στοιχεία 
έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην τεχνική μελέτη (παραγόμενα προϊόντα και ισοζύγιο μάζας κεφ. 
ε.ι.δ. της μελέτης, σελ. 65-68, αναλυτικός προϋπολογισμός όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
χωματουργικές εργασίες, παρ. ε.ιβ.1, σελ. 70-72, ποσότητες συμπυκνωμάτων, οι οποίες 
αναφέρονται ως ποσοστά και όχι ως τόνοι, βάσει των στοιχείων των πινάκων ε.ι.δ-1, σελ. 66 και 
ε.ι.β1 α-π, σελ. 27-44, δρόμος προσπέλασης από το οδικό δίκτυο αποτυπωμένη στο τοπογραφικό 
ε.α.-01 και περιγραφόμενος στην παρ. εε, σελ. 16), γεγονός το οποίο δεν αμφισβητεί η Διοίκηση 
ούτε με τις απόψεις της ούτε με το υπόμνημά της και αφ΄ ετέρου σε στοιχεία που έχουν ήδη 
προσκομισθεί και υπάρχουν στον φάκελο της Διοίκησης, δοθέντος ότι το επίμαχο προσάρτημα 
αποτελεί ειδικότερη μελέτη της κύριας τεχνικής μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
Ολυμπιάδας, στην οποία εντάσσεται και η νέα μονάδα εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου, που έχει 
ήδη υποβληθεί και εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. …/10.2.2012 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ 
(υπεύθυνες δηλώσεις μελετητών, υπογραφή προσαρτήματος από διπλωματούχο μηχανικό). 
Υπό τα δεδομένα αυτά, οι απαριθμούμενες στο έγγραφο αυτό παρατηρήσεις δεν ανάγονται ούτε 
σε ανακρίβεια, ήτοι σε λανθασμένα μεγέθη και παραδοχές της υποβληθείσας μελέτης, ούτε σε 
ανεπάρκεια αυτής, ήτοι στην έλλειψη των απαιτούμενων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ στοιχείων, 
άνευ των οποίων η Διοίκηση αδυνατεί να εγκρίνει τους γενικότερους και ειδικότερους τεχνικούς 
όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν την επίμαχη μεταλλευτική δραστηριότητα. Εν όψει 
τούτων, ήτοι ότι οι διατυπωθείσες παρατηρήσεις δεν συνιστούν ούτε ανακρίβεια ούτε ανεπάρκεια 
των στοιχείων της τεχνικής μελέτης που υποβλήθηκε και δεδομένου ότι ορθώς δεν περιλήφθηκαν 
στον προϋπολογισμό του έργου κονδύλια αποκατάστασης του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι το 
κόστος αυτό δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, αλλά θα αποπληρωθεί από την 
εκποίηση του εμπορεύσιμου εξοπλισμού, όπως βασίμως ισχυρίστηκε η αιτούσα (βλ. κεφ. 6 παρ. 
6.8.3 ΜΠΕ), αλλά και του ότι η επισήμανση της Διοίκησης ότι «ορισμένα από τα υποβληθέντα 
στοιχεία δεν είναι στην επίσημη γλώσσα της Ελληνικής Δημοκρατίας» είναι αόριστη, καθ΄ όσον 
δεν εξειδικεύει ποια είναι τα στοιχεία αυτά ούτε εάν αυτά απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία 
ως περιεχόμενο της τεχνικής μελέτης, δεδομένων και των ισχυρισμών της αιτούσας ότι πρόκειται 
για προσαρτήματα με δεδομένα παλαιότερων δοκιμών από τα οποία αντλήθηκαν στοιχεία που 
ενσωματώθηκαν στο σώμα της τεχνικής μελέτης που είναι συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα, το 
οποίο δεν αμφισβητεί η Διοίκηση, η προσβαλλόμενη πράξη είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και θα 
πρέπει, για τον βάσιμο αυτό λόγο, να ακυρωθεί, κατ΄ αποδοχή της υπό κρίση αιτήσεως, η δε 
υπόθεση να αναπεμφθεί στην αρμόδια υπηρεσία για νέα νόμιμη κρίση.  
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Διατακτικό: Δέχεται την αίτηση. 
 

 
 
[3] Συμβούλιο της Επικρατείας 220/2016 (Τμ. Ε΄) 
 
 
Παράλειψη έκδοσης αδείας δόμησης μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών  
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 1/2016 σ. 90, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016 
(www.nbonline.gr/journal/)  
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με τις υπό κρίση αιτήσεις ζητείται η ακύρωση των παραλείψεων της 
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής να εκδώσει άδεια δόμησης για 
τη μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών κατόπιν των από 11.11.2014 και 12.1.2015 αιτήσεων της ήδη 
αιτούσας εταιρείας.  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αιτούσα υπέβαλε στην 
Υπηρεσία Δόμησης του καθ΄ ου Δήμου, στις 11.11.2014, αίτηση για την έκδοση άδειας δόμησης της 
εν λόγω μονάδας. Συνυπέβαλε δε, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, την έγκριση της τεχνικής 
μελέτης του υποέργου Σκουριών και του προσαρτήματος 4 που αφορά στην μονάδα εμπλουτισμού, 
την άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη θεώρηση της αρχιτεκτονικής 
και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. Με το με αριθ. πρωτ. …/9.1.2015 έγγραφό της η αρμόδια 
υπηρεσία γνωστοποίησε στην αιτούσα φύλλο ελέγχου πληρότητας του φακέλου, με επισήμανση 
συγκεκριμένων διορθώσεων προς συμπλήρωση (ως προς το ειδικό έντυπο προϋπολογισμού και τον 
υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών) και επανυποβολή στην υπηρεσία. Η αιτούσα υπέβαλε 
τις ζητηθείσες διορθώσεις με την με αριθ. πρωτ. …/12.1.2015 αίτησή της. Ακολούθησε η έκδοση του 
με αριθ. πρωτ. …/14.1.2015 εγγράφου της υπηρεσίας, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία 
ότι έχει μεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του προϋπολογισμού και των φορολογικών στοιχείων, ωστόσο 
λόγω φόρτου εργασίας δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί άμεσα ο έλεγχος των στοιχείων προς 
έκδοση της αδείας.  
Στη συνέχεια, με την υπ΄ αριθ. …/26.2.2015 απόφαση του Υπουργού ΠΑΠΕΝ ανακλήθηκε η με 
αριθ. πρωτ. …/8.10.2014 θεώρηση της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης της 
μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών, ενώ με την υπ΄ αριθ. …/2.3.2015 απόφαση του Προϊσταμένου του 
Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής απερρίφθη και ρητώς η αίτηση 
έκδοσης της επίμαχης άδειας δόμησης, κατ΄ επίκληση της προαναφερθείσας ανακλητικής 
απόφασης του Υπουργού, καθ΄ όσον κατά το άρθρο 161 παρ. 1 περ. β΄ εδάφ. β΄ του νδ/τος 210/1973 η 
θεώρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας δόμησης. Κατά των τελευταίων 
αυτών αποφάσεων ασκήθηκε η με αριθ. καταθ. …/2015 αίτηση ακυρώσεως από σωματεία 
εργαζομένων στην επίμαχη εκμετάλλευση, η οποία συζητήθηκε στη δικάσιμο της 3ης Ιουνίου 2015, 
επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 219/2016 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία έγινε 
δεκτή η αίτηση ακυρώσεως, ακυρώθηκαν οι παραπάνω πράξεις, αναπέμφθηκε δε η υπόθεση στο 
Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη για νέα νόμιμη κρίση.  
Ακυρωθείσης της μεταγενέστερης των προσβαλλομένων παραλείψεων ρητής απορριπτικής του 
αιτήματος έκδοσης της άδειας δόμησης απόφασης της Υπηρεσίας Δόμησης του καθ΄ ου Δήμου, η 
υπόθεση, η οποία αναπέμπεται στην αρχή αυτή για νέα νόμιμη κρίση, καθίσταται εκ νέου 
εκκρεμής ενώπιον της αρχής αυτής, η οποία οφείλει, σε συμμόρφωση προς το δεδικασμένο της 
ακυρωτικής αποφάσεως, να προβεί, εντός της τασσομένης στον νόμο προθεσμίας, σε εξέταση των 
ουσιαστικών προϋποθέσεων που τίθενται για την έκδοσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ακυρωτική απόφαση. Υπό τα δεδομένα αυτά, εφ΄ όσον δηλαδή η υπόθεση κατέστη εκκρεμής 
ενώπιον της Διοικήσεως, προκειμένου να προβεί σε νέα νόμιμη κρίση, παρέλκει ως αλυσιτελής η 
ακύρωση των προσβαλλομένων παραλείψεων προς έκδοση της άδειας δόμησης και είναι 
απορριπτέες, για τον λόγο αυτό, οι υπό κρίση αιτήσεις.  
 
Διατακτικό: Απορρίπτει τις αιτήσεις.  
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Δάσος στις Σκουριές Χαλκιδικής 
 
 
 
[4] Συμβούλιο της Επικρατείας 219/2016 (Τμ. Ε΄)  
 
 
Θεώρηση αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης μονάδας εμπλουτισμού 
Σκουριών 
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 2/2016 σ. 299, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016 
(www.nbonline.gr/journal/)  
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση: α) της υπ΄ αριθ. …/26.2.2015 αποφάσεως 
του Υπουργού Παραγωγικής, Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία 
ανακλήθηκε η με αριθ. πρωτ. …/8.10.2014 θεώρηση της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής 
μελέτης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών και β) της υπ΄ αριθ. …/2.3.2015 απόφασης του 
Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής, με την οποία 
απερρίφθη η αίτηση της εταιρείας … για την έκδοση άδειας δόμησης της ως άνω μονάδας, κατ΄ 
επίκληση της πρώτης προσβαλλόμενης απόφασης.  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) 
για την πραγματοποίηση δομικών εργασιών απαιτείται έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης. Για τη 
χορήγηση έγκρισης δόμησης υποβάλλεται, κατά την παρ. 1 του άρθρου 3, αίτηση του 
ενδιαφερομένου με δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων και φύλλο ελέγχου, τοπογραφικό 
διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης, αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις 
υπηρεσίες μηχανικού και τίτλοι ιδιοκτησίας, καθώς και οι εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών όπου 
απαιτούνται. Για δε την έκδοση της άδειας δόμησης προσκομίζονται, πέραν της εγκρίσεως 
δομήσεως, και τα μνημονευόμενα στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου δικαιολογητικά και μελέτες, 
μεταξύ των οποίων και αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
Κατά το άρθρο 5 του ως άνω νόμου, η έγκριση δόμησης χορηγείται κατόπιν ελέγχου του τίτλου 
ιδιοκτησίας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης σε ό,τι αφορά την 
τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων και των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων 
για τις υπηρεσίες μηχανικού.  
Με το άρθρο 161 του νδ 210/1973 (Α΄ 277), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 παρ. 8 του ν. 
4280/2014 (Α΄ 159), ορίσθηκαν τα εξής: «1α. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του 
Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υα Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227) ή 
και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 158 του 
παρόντος νόμου, από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή λατομικών 
ορυκτών εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου. β. Η άδεια δόμησης για την ανέγερση των 

Επιμέλεια - απόδοση κειμένων: Σόφη Παυλάκη, Δικηγόρος, sophiepavlaki@gmail.com

Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής - Επισκόπηση Νομολογίας 



κτιριακών εγκαταστάσεων της παραπάνω περίπτωσης χορηγείται από την οικεία υπηρεσία 
δόμησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή η 
αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3 παρ. 2 
του ν. 4030/2011, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού στην οποία 
βεβαιώνεται ότι οι μελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και 
τους κανονισμούς που ισχύουν, φέρουν τη θεώρηση της αρμόδιας Υπηρεσίας που χορηγεί την 
έγκριση δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. γ. … 2. Η ως άνω έγκριση και άδεια 
δόμησης δύναται να χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού 
Κανονισμού και των διατάξεων του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 270) ύστερα από 
έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της περ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος».  
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4280/2014, η τροποποίηση των 
προϊσχυουσών ρυθμίσεων σκοπεί στην απλοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της 
αδειοδότησης δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικών και λατομικών 
χώρων, καθ΄ όσον οι προηγούμενες διατάξεις απαιτούσαν την υποβολή όμοιων δικαιολογητικών 
για την αδειοδότηση του ίδιου έργου σε διαφορετικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα την αύξηση της 
γραφειοκρατίας και κατά συνέπεια την καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου και τη δημιουργία 
μη ασφαλούς κλίματος ανάπτυξης. Περαιτέρω, εξαλείφει δυσχέρειες και δυσκολίες που μπορεί να 
ανακύπτουν εξ αιτίας της ιδιαίτερης και ιδιάζουσας φύσης του έργου. Ειδικότερα, για την 
εναρμόνιση των διατάξεων του μεταλλευτικού κώδικα με την πολεοδομική νομοθεσία, η έγκριση 
της τεχνικής μελέτης ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης από την αρμόδια Υπηρεσία 
αποτελεί και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του ν. 4030/2011 για την ανέγερση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των 
μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών εντός του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου, η δε άδεια 
δόμησης χορηγείται από την Υπηρεσία Δόμησης, ως ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4030/2011.  
Με τον τρόπο αυτό, κατά τον νομοθέτη, διασφαλίζεται επιπλέον η διαδικασία, αφού μέρος των 
μελετών που κατατίθενται για τη χορήγηση της άδειας δόμησης θα πρέπει να φέρουν θεώρηση και 
της αρμόδιας Υπηρεσίας που χορήγησε την έγκριση δόμησης. Εξ άλλου, στα άρθρα 101 και 103 του 
Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υα Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011, Β΄ 1227) 
καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο και τα υποβλητέα στοιχεία της τεχνικής μελέτης και της 
άδειας εγκατάστασης αντίστοιχα. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνεται στην μεν τεχνική 
μελέτη τοπογραφικό του χώρου, αναλυτική περιγραφή όλων των εγκαταστάσεων και σχετικά 
τοπογραφικά διαγράμματα, πλήρης ανάλυση όλων των εργασιών, των έργων υποδομής, του 
εξοπλισμού, αναλυτικός προϋπολογισμός του ύψους της επένδυσης, στη δε άδεια εγκατάστασης 
πίνακες με συντεταγμένες των ορίων του μεταλλευτικού χώρου και του χώρου της εγκατάστασης, 
αναλυτική περιγραφή της με κάτοψη, όψεις και τομές, χαρτογραφικά στοιχεία, κλίμακα, 
αποδεικτικά στοιχεία για το δικαίωμα εδαφοχρησίας και έγκριση επέμβασης κατά τη δασική 
νομοθεσία, αναλυτικός προϋπολογισμός εγκατάστασης, στατική μελέτη για όλα τα συναφή με την 
εγκατάσταση δομικά έργα, μελέτη διάθεσης αποβλήτων, εγκεκριμένος κανονισμός πυρασφάλειας 
κ.ά. Όλα δε τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται υπογεγραμμένα από επιστήμονες των 
κατάλληλων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.  
Στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Δυνάμει των 
προεκτεθεισών διατάξεων του άρθρου 161 του νδ/τος 210/1973, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 54 παρ. 8 του ν. 4280/2014, με την υπ΄ αριθ. …/8.10.2014 πράξη της Δ/νσης Μεταλλευτικών 
και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ θεωρήθηκε η αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική 
μελέτη της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών, η οποία υπεβλήθη στο Τμήμα Πολεοδομίας του 
Δήμου Αριστοτέλη με την από 11.11.2014 αίτηση της εταιρείας Ε μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, 
για τη χορήγηση άδειας δόμησης προς ανέγερση της ως άνω μονάδας. Με την πρώτη 
προσβαλλόμενη απόφαση η θεώρηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και της μελέτης των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ανακλήθηκε με την αιτιολογία ότι κατά την ορθή 
ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 54 παρ. 8 του ν. 4280/2014 αυτές δεν έχουν αναδρομική ισχύ, 
καταλαμβάνουν δε μόνο εκδοθείσες μετά τον χρόνο έναρξης ισχύος τους τεχνικές μελέτες, υπό 
την προϋπόθεση ότι στον φάκελο της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται προς έγκριση 
περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση πράξης έγκρισης δόμησης, τα οποία 
ελέγχονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4030/2011, η δε 
τεχνική μελέτη του υποέργου Σκουριών, αλλά και η άδεια εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού 
εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων και δεν περιελάμβαναν τα απαιτούμενα 
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από τις διατάξεις αυτές στοιχεία, ενώ η ανακαλούμενη θεώρηση έγινε χωρίς έλεγχο των 
υποβληθέντων στοιχείων.  
Επίσης αναφέρεται ότι με τις από 8.12.2014, 17.12.2014 και 11.2.2015 επιστολές του Παρατηρητηρίου 
Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων καταγγέλθηκε ότι έχουν υποβληθεί ανακριβή στοιχεία σχετικά 
με το μέγεθος του γηπέδου ιδιοκτησίας του φορέα του έργου, καθώς και ως προς την αρτιότητα και 
την οικοδομησιμότητα αυτού, στοιχεία τα οποία είναι υποχρεωτικώς ελεγκτέα κατά το στάδιο 
έκδοσης της έγκρισης δόμησης και δεν ελέγχθηκαν εν προκειμένω. Ανακαλείται δε η θεώρηση 
προκειμένου να γίνει έλεγχος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 
4030/2011. Κατ΄ επίκληση της αποφάσεως αυτής, εκδόθηκε η δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση, με 
την οποία απερρίφθη η αιτηθείσα άδεια δόμησης για την ανέγερση της μονάδας εμπλουτισμού 
Σκουριών, με την αιτιολογία ότι άδεια δόμησης δύναται να χορηγηθεί μόνο εντός της ισχύος της 
αντίστοιχης και ήδη χορηγηθείσας έγκρισης δόμησης, η οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση 
ανακλήθηκε.  
Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι η πρώτη προσβαλλόμενη είναι μη νομίμως 
αιτιολογημένη, διότι κατά τη σαφή βούληση του νομοθέτη η νέα ρύθμιση περί υποκατάστασης της 
έγκρισης δόμησης από την έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ ή/και την άδεια 
εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες 
εγκρίσεις τεχνικών μελετών και άδειες εγκατάστασης. Περαιτέρω, προβάλλεται ότι μη νομίμως 
γίνεται ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξεως προκαταβολικά, χωρίς να γίνεται επίκληση 
συγκεκριμένης διαπιστωθείσας παρανομίας, αλλά μόνο χάριν επανελέγχου.  
Επίσης προβάλλεται ότι η πράξη αυτή εκδόθηκε κατά πρόδηλη παραβίαση των αρχών της χρηστής 
διοίκησης και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και καθ΄ υπέρβαση των άκρων 
ορίων της διακριτικής ευχέρειας του Υπουργού, δεδομένου ότι δεν δικαιολογείται αντικειμενικά, 
υπαγορεύεται από πολιτικές σκοπιμότητες και έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενα έγγραφα της 
Διοίκησης. Ως προς δε τη δεύτερη προσβαλλόμενη προβάλλεται ότι αυτή είναι ακυρωτέα ως 
ερειδόμενη επί της παράνομης πρώτης προσβαλλόμενης, αλλά και διότι τελεί σε πλάνη περί τα 
πράγματα ως προς το ότι δεν υφίσταται έγκριση δόμησης, ενώ εν προκειμένω τόσο η έγκριση της 
τεχνικής μελέτης όσο και η άδεια εγκατάστασης παραμένουν σε ισχύ.  
Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
μείωσης της γραφειοκρατίας και απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης άδειας δόμησης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικών χώρων, κατά τρόπον ώστε να μην απαιτείται η 
υποβολή όμοιων ή μη κρίσιμων δικαιολογητικών για την αδειοδότηση του αυτού έργου από 
διαφορετικές υπηρεσίες, προέβη στην τροποποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης των 
εν λόγω εγκαταστάσεων ορίζοντας με τη νέα διάταξη του άρθρου 161 του νδ 210/1971 ότι η έγκριση 
της τεχνικής μελέτης ή/και της άδειας εγκατάστασης με το περιεχόμενο που προβλέπεται στις 
διατάξεις της κείμενης μεταλλευτικής νομοθεσίας επέχει θέση έγκρισης δόμησης κατά τις 
διατάξεις του ν. 4030/2011, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ή ο έλεγχος ουδενός άλλου 
δικαιολογητικού ή στοιχείου προβλεπομένου από άλλες διατάξεις.  
Τούτο διότι, κατά την κρίση του νομοθέτη, τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία και μελέτες, βάσει 
των οποίων εκδίδεται η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης 
υπερκαλύπτουν τα αναγκαία για την έκδοση της άδειας δόμησης στοιχεία, προκειμένου περί 
εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικού χώρου εξυπηρετουσών τη μεταλλευτική δραστηριότητα, 
δεδομένου και του ότι επί δομήσεως εντός των περιοχών αυτών δεν ισχύουν οι περί γηπέδων και 
περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας αυτών διατάξεις της κοινής πολεοδομικής νομοθεσίας, 
ώστε να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών σχετικών με τον έλεγχο πλήρωσης των όρων 
αυτών, η δε ανέγερση των εγκαταστάσεων γίνεται και κατά παρέκκλιση των κειμένων 
πολεοδομικών ρυθμίσεων, η οποία χορηγείται κατά δέσμια αρμοδιότητα από την αρμόδια αρχή 
(βλ. ΣτΕ 1449/2015).  
Εξ άλλου, εφ΄ όσον ο νομοθέτης όρισε ότι, από την έναρξη ισχύος της νέας διατάξεως και εφ΄ εξής, 
η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή/και της άδειας εγκατάστασης αποτελεί και έγκριση δόμησης 
κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 4030/2011 για την ανέγερση των αναγκαίων για την 
μεταλλευτική εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, χωρίς να υπάρξει ουδεμία τροποποίηση του 
ουσιαστικού περιεχομένου και των αναγκαίων για την έκδοση των πράξεων αυτών στοιχείων, 
οποιαδήποτε υφιστάμενη κατά τον χρόνο ισχύος της τροποποιηθείσας διάταξης του άρθρου 161 
του Μεταλλευτικού Κώδικα έγκριση τεχνικής μελέτης ή άδεια εγκατάστασης αποτελεί και έγκριση 
δόμησης για τις ανάγκες της οικείας αδειοδοτικής διαδικασίας χωρίς να υφίσταται η ανάγκη 
υποβολής άλλου προβλεπόμενου από άλλες διατάξεις δικαιολογητικού.  
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Και τούτο, διότι όπως εκτέθηκε ανωτέρω, κατά την κρίση του νομοθέτη, τα στοιχεία και οι μελέτες 
επί των οποίων εκδίδονται οι πράξεις αυτές, όπως ορίζονταν από τις και νυν ισχύουσες διατάξεις 
του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, οι οποίες δεν μεταβλήθηκαν ούτε 
άλλως πως τροποποιήθηκαν, καθώς και ο έλεγχος αυτών από την αρμόδια για την έκδοση των 
μεταλλευτικών αδειών υπηρεσία, επαρκούν για τη χορήγηση άδειας δόμησης εντός μεταλλευτικού 
χώρου των εγκαταστάσεων υποδομής, η αναγκαιότητα, χωροθέτηση, το μέγεθος και τα 
χαρακτηριστικά των οποίων οριστικοποιούνται από τις άδειες των αρμόδιων υπηρεσιών που 
εκδίδονται κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της τεχνικής - 
μεταλλευτικής αδειοδότησης που προηγούνται της διαδικασίας αδειοδότησης της δόμησης αυτών.  
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία ανακλήθηκε η θεώρηση 
της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης της μονάδας εμπλουτισμού του 
υποέργου Σκουριών, με την αιτιολογία ότι η πρόβλεψη της τροποποιηθείσας διάταξης του άρθρου 
161 του Μεταλλευτικού Κώδικα ότι η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή/και της άδειας εγκατάστασης 
αποτελεί και έγκριση δόμησης και ότι η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου 
να εκδοθεί η άδεια δόμησης δεν καταλαμβάνει τις ήδη εκδοθείσες προ της ενάρξεως ισχύος της 
τροποποιηθείσας διατάξεως εγκρίσεις τεχνικών μελετών ή άδειες εγκατάστασης, οι οποίες δεν 
εκδόθηκαν κατόπιν ελέγχου των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 στοιχείων, 
στηρίζεται σε εσφαλμένη ερμηνεία των εφαρμοστέων εν προκειμένω διατάξεων, σύμφωνα με όσα 
εκτέθηκαν ανωτέρω.  
Και προβάλλει μεν η Διοίκηση με το έγγραφο απόψεών της ότι η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 54 
του ν. 4280/2014, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα, δεν έχει 
αναδρομική ισχύ, αλλά ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 
8.8.2014, αφού κατά την έννοια της διάταξης για να θεωρηθεί ότι η έγκριση τεχνικής μελέτης 
συνιστά και έγκριση δόμησης πρέπει να έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων το διάγραμμα δόμησης που 
είναι το ουσιωδέστερο στοιχείο όπου εμφαίνονται η θέση, οι διαστάσεις και ο όγκος των υπό 
ανέγερση εγκαταστάσεων.  
Σύμφωνα, ωστόσο, με την ερμηνεία των διατάξεων που προαναφέρθησαν, η υποβολή και ο 
έλεγχος των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 δικαιολογητικών (κυρίως τίτλοι 
ιδιοκτησίας, τοπογραφικό και διάγραμμα δόμησης), θεωρήθηκαν από τον νομοθέτη είτε ότι 
καλύπτονται από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της μεταλλευτικής νομοθεσίας δικαιολογητικά 
για την έκδοση της έγκρισης της τεχνικής μελέτης και της άδειας εγκατάστασης (μεταξύ των 
οποίων τοπογραφικό με αναλυτική περιγραφή των ορίων του χώρου, των εγκαταστάσεων, όψεις, 
κατόψεις, τομές, όγκοι, στατικές, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, αναλυτικός 
προϋπολογισμός, υπεύθυνες δηλώσεις των ειδικών επιστημόνων που συνέταξαν τα ως άνω 
στοιχεία περί συμφωνίας τους με τις υπάρχουσες προδιαγραφές και κανονισμούς), είτε ότι δεν 
είναι κρίσιμα για την αδειοδότηση δόμησης των εν λόγω εγκαταστάσεων λόγω της μη ισχύος των 
διατάξεων περί γηπέδων και αρτιότητας και οικοδομησιμότητας στην περίπτωση δόμησης εντός 
μεταλλευτικού χώρου, όπου προβλέπεται αφ΄ ενός η παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα πολεοδομική 
διάταξη και αφ΄ ετέρου η αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε εκτάσεως απαραίτητης για την 
ανέγερση των εγκαταστάσεων αυτών.  
Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών, προκειμένου η 
έγκριση της τεχνικής μελέτης ή η άδεια εγκατάστασης να υπέχει θέση έγκρισης δόμησης, τα δε 
περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Εξ άλλου, για τους 
ίδιους λόγους είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση και κατά το μέρος 
που ανακαλεί τη θεώρηση της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης με την 
αιτιολογία ότι παρίσταται ανάγκη ελέγχου της καταγγελίας που υποβλήθηκε από το 
Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων περί της υποβολής ανακριβών στοιχείων σχετικά 
με το μέγεθος του γηπέδου ιδιοκτησίας του φορέα της εκμετάλλευσης, καθώς και της αρτιότητας 
και οικοδομησιμότητάς του, τα οποία στοιχεία είναι ελεγκτέα κατά το άρθρο 5 του ν. 4030/2011 και 
δεν ελέγχθησαν εν προκειμένω.  
Και τούτο, διότι ανεξαρτήτως του ότι, σύμφωνα με την ορθή ερμηνεία των εφαρμοστέων 
διατάξεων δεν απαιτείται υποβολή και έλεγχος των προβλεπομένων στα άρθρα 3 παρ. 1 και 5 παρ. 
1 δικαιολογητικών καθώς υπερκαλύπτονται ή δεν απαιτούνται για τη δόμηση εγκαταστάσεως 
εντός μεταλλευτικού χώρου, πάντως, σύμφωνα με τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή της 
νομιμότητας της διοικητικής δράσης, έκφανση της οποίας αποτελεί και η αρχή της αιτιολογίας των 
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διοικητικών πράξεων, δεν είναι επιτρεπτή η ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξεως χωρίς να 
παρατίθεται ειδική αιτιολογία ως προς την αποδιδόμενη νομική πλημμέλεια που την στηρίζει, υπό 
την επίφαση του ελέγχου καταγγελιών τρίτων ή επανελέγχου των νομικών και πραγματικών 
προϋποθέσεων εκδόσεώς της. Για τον λόγο δε αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο, η πρώτη 
προσβαλλόμενη πράξη θα πρέπει να ακυρωθεί, όπως και η δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση του 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη, η οποία ερείδεται επί της πρώτης 
προσβαλλόμενης ανάκλησης της θεώρησης της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής 
μελέτης, η δε υπόθεση να αναπεμφθεί στην Υπηρεσία Δόμησης του καθ΄ ου Δήμου προς νέα 
νόμιμη κρίση επί της αιτηθείσας άδειας δόμησης της μονάδας εμπλουτισμού.  
 
Διατακτικό: Δέχεται την αίτηση. 
 
 

 
 

Χαλκιδική 
 
 
 
[5] Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια) 217/2016  
 
 
Έγκριση τεχνικής μελέτης υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών Χαλκιδικής» 
 
δημοσίευση: περιοδικά «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 4/2015 σ. 663, «Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου», τ. 
1/2016 σ. 31, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015-2016 (www.nbonline.gr/journal/)  
  
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση αυτή, η οποία εισήχθη προς συζήτηση ενώπιον της 
Ολομελείας με την από 1.9.2015 πράξη του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, λόγω σπουδαιότητος, ζητείται η ακύρωση: α) της απόφασης …/19.8.2015 του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία 
ανεκλήθησαν: i) η απόφαση …/10.2.2012, που υπογράφει, με εντολή Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και 
Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης του υποέργου 
«Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές 
Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της αιτούσης, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Χ 
και τον διακριτικό τίτλο Χ στον Δήμο Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ii) η 
απόφαση …/10.2.2012 της ίδιας Αρχής, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης 
του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδος» του ανωτέρω έργου, εκτός από το 
τμήμα αυτής που αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόθεσης των παλαιών 
τελμάτων καθώς και στη λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μικτών 
θειούχων - μεταλλευμάτων στην περιοχή Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη και iii) οι αποφάσεις 
της ιδίας Αρχής …/12.4.2013 (Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ανωτέρω] υποέργου «Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Σκουριών»), …/16.1.2014 (Έγκριση Συμπληρωματικής Τεχνικής Μελέτης 
Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης των Εργασιών της Περιόδου 
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Προπαρασκευής του [ως άνω] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»), …/17.9.2014 
(Έγκριση Προσαρτήματος 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ - ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ιδίου] 
υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών») και …/20.12.2013 (Έγκριση Προσαρτήματος 
4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» του [προμνησθέντος] υποέργου 
«Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας») «καθώς», κατά τα επί λέξει αναφερόμενα στην 
ανωτέρω πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, «και κάθε άλλη έγκριση ή άδεια, η οποία 
ερείδεται επί των ανακαλούμενων αποφάσεων».  
Ζητείται, επίσης, η ακύρωση β) του εγγράφου …/20.8.2015 της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης 
Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 
προς την αιτούσα εταιρεία, με το οποίο διατάσσεται η άμεση διακοπή όλων των εργασιών που 
αναφέρονται και προβλέπονται στις μελέτες, οι εγκριτικές αποφάσεις των οποίων ανακαλούνται, 
κατά τα προεκτεθέντα, εν όλω ή εν μέρει με την πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, 
καθώς και κάθε άλλη εργασία αναφερομένη ή προβλεπομένη σε εγκριτική πράξη ή άδεια 
ερειδομένη επί των ανακαλουμένων με την πρώτη προσβαλλομένη απόφαση πράξεων, γ) της 
πράξης …/24.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
προς το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, με την οποία, και προκειμένου να 
προβεί η εν λόγω Υπηρεσία στις απαραίτητες ενέργειες της αρμοδιότητός της για τον καθορισμό 
των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από την αιτούσα για την εφαρμογή της πρώτης 
προσβαλλομένης, «διευκρινίζεται» το περιεχόμενο της ένδικης ανακλητικής υπουργικής 
αποφάσεως και ορίζεται ειδικότερα ότι «από τον συνδυασμό των παρ. 2 και 3 του αποφασιστικού 
της εν λόγω απόφασης, προκύπτει σαφώς ότι οι εργασίες απόθεσης των τελικών αποβλήτων 
εμπλουτισμού του τέλματος Ολυμπιάδας -οι οποίες εξαιρούνται της ανάκλησης- είναι επιτρεπτό 
να συνεχίζονται στο τμήμα της Εγκατάστασης Απόθεσης Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, εφ΄ όσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και λοιπών 
εγκρίσεων», καλείται δε περαιτέρω η Υπηρεσία «για τις ενέργειές [της] προς έλεγχο της 
εφαρμογής της [πρώτης προσβαλλομένης ανακλητικής υπουργικής αποφάσεως], με επί τόπου 
μετάβαση στελεχών της», δ) του εγγράφου …/25.8.2015 του ιδίου Υπουργού, με το οποίο αφ΄ ενός 
καλείται η αιτούσα εταιρεία να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην πρώτη προσβαλλομένη ανακλητική 
απόφαση καθώς και τα εκδοθέντα σε εφαρμογή αυτής έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων και επισημαίνεται ότι «οι απορρέουσες από 
τον Μεταλλευτικό Κώδικα και την [κυρωθείσα με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004] σύμβαση, 
υποχρεώσεις [της αιτούσης], ως προς τα υπόλοιπα έργα και κάθε εργασία που δεν επηρεάζεται 
από την [ένδικη ανακλητική] απόφαση του Υπουργού, εξακολουθούν να υφίστανται στο ακέραιο».  
Με το ως άνω προσβαλλόμενο από 25.8.2015 έγγραφο του Υπουργού δηλώνεται αφ΄ ετέρου ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο «εμμένει ιδίως στις εκ της [ως άνω] Συμβάσεως και του Μεταλλευτικού Κώδικα 
αξιώσεις του για την εκμετάλλευση και κάθετη αξιοποίηση των μεταλλείων, με την πιστή 
εφαρμογή κάθε τεθέντος προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος όρου των σχετικών 
εγκριτικών αποφάσεων καθώς και στην απαίτηση της Πολιτείας για τη συμμόρφωση και τήρηση 
από την [αιτούσα εταιρεία] των υποχρεώσεών της για την προστασία, συντήρηση και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος, των μεταλλείων και των εν γένει μεταλλευτικών και άλλων 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την μεταλλευτική νομοθεσία και την αντίστοιχη ΚΥΑ έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις ή 
άδειες».  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 1406/1983 (Α΄ 182), στη 
δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται οι διαφορές, οι οποίες αναφύονται 
κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά «τα μεταλλεία και τα λατομεία», εν συνεχεία δε με 
το άρθρο 51 παρ. 3 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77) στο ανωτέρω άρθρο 1 του ν. 1406/1983 προσετέθη παρ. 6, 
κατά την οποία στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται, εκδικαζόμενες 
ως διαφορές ουσίας, όλες οι διαφορές που αναφύονται στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4, 
ανεξαρτήτως της ιδιότητος εκείνου που ασκεί το ένδικο βοήθημα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, 
από την ένδικη αμφισβήτηση ατομικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ΄ 
εφαρμογήν της νομοθεσίας περί μεταλλείων ή λατομείων, γεννώνται διοικητικές διαφορές ουσίας 
αρμοδιότητος του διοικητικού πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως του αν ο ασκών το ένδικο βοήθημα 
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(προσφυγή) αξιώνει ίδια δικαιώματα (μεταλλείας ή λατομίας) ή ενεργεί ως τρίτος, επικαλούμενος 
βλάβη από την προσβαλλόμενη πράξη.  
Είναι όμως ακυρωτικές (και όχι ουσιαστικές), σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 του Συντάγματος, 
ερμηνευόμενα σε συνδυασμό με την αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, κατά τα εκτιθέμενα 
στην προηγούμενη σκέψη, ειδικώς οι διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή της 
εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης που προβλέπεται ως προϋπόθεση για την έναρξη των 
μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών από τα άρθρα 4, 101 και 102 του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ, απόφαση Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011 του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Β΄ 1227).  
Και τούτο, διότι η κατά τα ανωτέρω έγκριση τεχνικής μελέτης, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 161 
του Μεταλλευτικού Κώδικα (νδ 210/1973, Α΄ 277), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 
αυτού με το άρθρο 54 παρ. 8 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), αποτελεί πλέον και έγκριση δόμησης κατά 
την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 («Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 
κατασκευών κ.λπ.», Α΄ 249), δεν είναι δεκτική ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου, κατά τα 
προαναφερθέντα, δεδομένου ότι αφ΄ ενός, ως ελέχθη, αποτελεί πλέον και έγκριση δόμησης, 
δηλαδή διαφορά που από τη φύση της είναι ακυρωτική, αφ΄ ετέρου η κατά νόμο αρμόδια για την 
έγκριση της τεχνικής μελέτης διοικητική αρχή προβαίνει σε εκτίμηση που συνδέεται με τον έλεγχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, κριτηρίων, 
μεταξύ άλλων, αναγομένων στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, η 
εκτίμηση των οποίων ανήκει στο πεδίο δράσεώς της αφού η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής 
συναρτάται ευθέως με ειδικές επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές κρίσεις, η εξέταση της 
ορθότητας των οποίων, στο πλαίσιο της ασκήσεως πλήρους δικαιοδοσίας, δεν διευρύνει την 
λυσιτέλεια και αποτελεσματικότητα του δικαστικού ελέγχου. Ως εκ τούτου, η αίτηση ακυρώσεως 
αποτελεί αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα για την εν λόγω κατηγορία υποθέσεων.  
Περαιτέρω, οι ανωτέρω διαφορές, εν όψει της φύσεως και της σπουδαιότητάς τους, λόγω του ότι 
συνδέονται αμέσως με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, ως 
ακυρωτικές, ανήκουν στην δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 3191/2015 7μ.). 
Ισχύουν δε τα αυτά για την ταυτότητα του λόγου και στην περίπτωση της ένδικης αμφισβήτησης 
των ατομικών διοικητικών πράξεων με τις οποίες ανακαλείται η κατά τα ανωτέρω έγκριση 
τεχνικής μελέτης. 
Κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, οι προσβαλλόμενες πράξεις αφορούν στην 
δραστηριότητα της εκμετάλλευσης των μεταλλείων Κασσάνδρας, η οποία αναπτύσσεται στην 
ανατολική ακτή της Χαλκιδικής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη. Η 
μεταλλευτική δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή ανάγεται στις αρχές της κλασικής 
αρχαιότητας. Στη σύγχρονη εποχή η εκμετάλλευση των μεταλλείων είχε αρχικώς παραχωρηθεί 
στην Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων & Λιπασμάτων, η οποία το 1953 
εκμεταλλεύθηκε το υπόγειο μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου και εν συνεχεία το υπόγειο μεταλλείο 
των Μαύρων Πετρών, ενώ κατασκεύασε εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Στρατώνι και διαμόρφωσε 
λιμενικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά των παραγομένων προϊόντων. Το 1972 η δραστηριότητα 
επεκτάθηκε και στην Ολυμπιάδα με την εκμετάλλευση του χρυσοφόρου κοιτάσματος και την 
κατασκευή μονάδας κατεργασίας των παραγομένων προϊόντων που προωθούνταν στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις Στρατωνίου.  
Η εταιρεία αυτή λόγω ζημιών τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση το 1991 υπό το καθεστώς του ν. 
1892/1990. Η συγκεκριμένη οικονομική μονάδα των μεταλλείων Κασσάνδρας αποκτήθηκε τελικώς 
από την εταιρεία … την οποία υποκατέστησε στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης η θυγατρική 
της … Η σύμβαση που υπεγράφη, αφορούσε τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού των εν 
λόγω μεταλλείων και κυρώθηκε με τον ν. 2436/1996 (Α΄ 192), ενώ με το πδ 266/1996 (Α΄ 192) 
εγκρίθηκε η εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό υπέρ της εν λόγω εταιρείας, προκειμένου να 
υλοποιήσει σχέδιο επένδυσης των μεταλλείων. Εκδόθηκαν σχετικώς και κατόπιν εκπονήσεως 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η κοινή υπουργική απόφαση (κυα) …/14.1.1999 
περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου, που 
περιελάμβαναν τα υπόγεια μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου, το εργοστάσιο 
εμπλουτισμού και συνοδά έργα καθώς και η απόφαση …/18.9.2000 του Γενικού Γραμματέα του 
ΥΠΕΧΩΔΕ περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων παραγωγής χρυσού 
στην Ολυμπιάδα. Η τελευταία αυτή πράξη ακυρώθηκε με την 613/2002 απόφαση της Ολομέλειας 
του Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκε ότι, εν όψει της ΜΠΕ που είχε τότε υποβληθεί, το 
αδειοδοτούμενο έργο αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης λόγω της επαπειλούμενης 
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βλάβης στις δασικές εκτάσεις και τα υδατορεύματα, καθώς και των περιβαλλοντικών κινδύνων 
που ενείχε η επιλεγείσα μεταλλουργική μέθοδος (συνδυασμένη εφαρμογή βιοξειδώσεως και 
υδατικής οξειδώσεως υπό πίεση) λόγω της δημιουργίας αερίων κυανιούχων ενώσεων και της 
ανάγκης μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων διαλύματος αρσενικού.  
Μετά την ακύρωση της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, με τις 614-5/2002 αποφάσεις της 
Ολομελείας ακυρώθηκαν οι αποφάσεις των δασικών υπηρεσιών περί διανοίξεως δασικών οδών για 
την εξυπηρέτηση της ως άνω εκμετάλλευσης και η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την 
οποία εγκρίθηκε, από πλευράς αρχαιολογικού νόμου, η χωροθέτηση του έργου, αντιστοίχως. 
Ακολούθως, η ως άνω εταιρεία επιχείρησε την επέκταση των εγκαταστάσεων Στρατωνίου και 
ειδικότερα την επέκταση της εξόρυξης στο κοίτασμα Μαύρων Πετρών εντός των ορίων του 
οικισμού και σε ένα τμήμα της κάτω από τον δομημένο οικισμό Στρατονίκης χωρίς να υποβάλει 
νέα ΜΠΕ. Οι σχετικώς εκδοθείσες πράξεις ακυρώθηκαν με την 3615/2002 απόφαση της 
Ολομελείας, καθ΄ όσον δεν στηρίζονταν σε νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα της 
επέκτασης, αλλά ούτε είχε αρμοδίως εκδοθεί απόφαση των συναρμόδιων υπουργών που να 
βεβαιώνει αιτιολογημένα ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την εν λόγω επέκταση.  
Η Διοίκηση αποκατέστησε την πλημμέλεια αυτή με την κυα …/11.2.2003, με την οποία εγκρίθηκαν 
οι περιβαλλοντικοί όροι της επέκτασης της εκμετάλλευσης στο κοίτασμα Μαύρων Πετρών και η 
οποία αντικαταστάθηκε με την κυα …/11.4.2005, εν όψει και της μεταβιβάσεως του εν λόγω 
μεταλλείου στην εταιρεία ... Η τελευταία αυτή απόφαση και η έγκριση της σχετικής τεχνικής 
μελέτης προσβλήθηκαν με αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου από κατοίκους της 
περιοχής, επ΄ αυτών δε εκδόθηκαν οι 461-3/2010 απορριπτικές αποφάσεις της Ολομελείας του 
Δικαστηρίου. Εν τω μεταξύ, η … εν όψει και της ακυρώσεως των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, 
δεν μπόρεσε να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο που αποτέλεσε όρο της συναφθείσης με το 
Δημόσιο συμβάσεως, με αποτέλεσμα την καταγγελία αυτής εκ μέρους του Δημοσίου και τον 
εξωδικαστικό συμβιβασμό των εκατέρωθεν αξιώσεων. Ο συμβιβασμός κυρώθηκε με το άρθρο 51 
του ν. 3220/2004 (Α΄ 15), με το επόμενο δε άρθρο 52 κυρώθηκε η νέα σύμβαση του Δημοσίου με την 
ήδη αιτούσα εταιρεία … βάσει της οποίας το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των 
μεταλλείων Κασσάνδρας μεταβιβάστηκε σε αυτήν έναντι τιμήματος 11.000.000 ευρώ, επεβλήθη δε 
στην εταιρεία η υποχρέωση να εκπονήσει και να υποβάλει σχέδιο εκμετάλλευσης των μεταλλείων, 
το οποίο θα μεριμνά ειδικώς για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των προγενέστερων 
εκμεταλλεύσεων και την απασχόληση των εργαζομένων στις λειτουργούσες εκμεταλλεύσεις.  
Προς εκπλήρωση της συμβατικής της υποχρέωσης η εταιρεία υπέβαλε ολοκληρωμένο επενδυτικό 
σχέδιο ανάπτυξης των μεταλλείων Κασσάνδρας, επί του οποίου γνωμοδότησε θετικά η Διεύθυνση 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης με το από 27.3.2006 
έγγραφό της. Ακολούθως, κινήθηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την 
αξιοποίηση των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, Μαύρων Πετρών και Σκουριών με την υποβολή 
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), συνοδευόμενης από ειδική μελέτη απογραφής 
κατάστασης περιβάλλοντος της περιοχής, εν συνεχεία δε, κατόπιν εκπονήσεως Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία περιελάμβανε Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και 
συνοδευόταν από ειδική μελέτη για την «Απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση χώρου 
απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» και αφού η Διοίκηση έλαβε υπ΄ όψιν τις 
γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και τα πορίσματα της διαβούλευσης καθώς και τις θέσεις 
της εταιρείας επ΄ αυτών, εκδόθηκε η κυα …/26.7.2011, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί 
όροι του έργου, καταργουμένων των προϋφισταμένων εγκρίσεων και αδειών των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων Στρατωνίου.  
Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, 
Σκουριών και Μαύρων Πετρών των μεταλλείων Κασσάνδρας, που εκτείνονται εντός συνολικής 
μεταλλευτικής παραχώρησης 264.000 στρ., μέσω καθετοποιημένης διαδικασίας παραγωγής 
συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου, πυριτών, χαλκού/χρυσού καθώς και μεταλλικού 
χρυσού, χαλκού και αργύρου, τα οποία θα διοχετεύονται στην αγορά από τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις Στρατωνίου, καθώς και στην αποκατάσταση των χώρων απόθεσης παλαιών 
τελμάτων της Ολυμπιάδας. Η επένδυση εκλαμβάνεται ως ενιαία και αδιαίρετη και συνίσταται σε 
επεμβάσεις σε υφιστάμενες και νέες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε μέτρα 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης προγενέστερων εκμεταλλεύσεων. Για τον σκοπό αυτό στο έργο 
ενσωματώνονται οι υφιστάμενες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου, οι οποίες ήδη 
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λειτουργούν με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, και οι αντίστοιχες της Ολυμπιάδας που 
είναι ανενεργείς.  
Το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 1) Υποέργο Ολυμπιάδας: Ανάπτυξη υφισταμένου 
μεταλλείου χρυσοφόρου κοιτάσματος με υπόγεια εκμετάλλευση, επαναλειτουργία του 
υφισταμένου εργοστασίου εμπλουτισμού για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατασκευή 
σήραγγας προσπέλασης που θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με τις εγκαταστάσεις του Μαντέμ 
Λάκκου, αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων και λοιπά συνοδά έργα. 2) Υποέργο 
Σκουριών: Εκμετάλλευση νέου χρυσοφόρου - χαλκούχου κοιτάσματος με συνδυασμό επιφανειακής 
και υπόγειας εκμετάλλευσης, κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού, δημιουργία χώρου απόθεσης 
αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων και λοιπά συνοδά έργα. 3) Υποέργο Μαύρων Πετρών - Μαντέμ 
Λάκκου: Ανάπτυξη υφισταμένου μεταλλείου με υπόγεια εκμετάλλευση, υφιστάμενο εργοστάσιο 
εμπλουτισμού που θα λειτουργήσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, νέο εργοστάσιο 
εμπλουτισμού, εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στον χείμαρρο Κοκκινόλακκα και 
λοιπά συνοδά έργα. 4) Υποέργο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου: Κατασκευή εργοστασίου 
μεταλλουργίας για την παραγωγή χρυσού, αργύρου και χαλκού που θα λειτουργεί με τη μέθοδο 
της ακαριαίας τήξης. 5) Υποέργο επέκτασης λιμενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου.  
Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των παραγομένων συμπυκνωμάτων πυριτών 
Ολυμπιάδας και χαλκού - χρυσού Σκουριών στο νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας, που εγκαθίσταται 
εντός της βιομηχανικής ζώνης Στρατονίκης - Στρατωνίου (ανωτ. υποέργο 4), τίθεται η εφαρμογή 
της πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης (flash smelting), αποκλειομένης της χρήσης 
κυανίου ή ενώσεών του κατά τη λειτουργία της μεταλλουργίας. Εξ άλλου, αιτήσεις ακυρώσεως 
κατοίκων και φορέων της περιοχής κατά της ανωτέρω κοινής υπουργικής αποφάσεως περί 
εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου απερρίφθησαν ως αβάσιμες με τις αποφάσεις 
1492/2013, 549/2015 και 551/2015 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές 
Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», εγκρίθηκαν, κατά τις διατάξεις της μεταλλευτικής 
νομοθεσίας (Μεταλλευτικός Κώδικας και Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 
[ΚΜΛΕ], βλ. ανωτ. σκέψη 4), μεταξύ άλλων, οι τεχνικές μελέτες των υποέργων «Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Σκουριών» και «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του ανωτέρω έργου 
(αποφάσεις Δ8-Α/Φ7.49.13/2809/249/10.2.2012 και Δ8-Α/Φ7.49.13/30258 ΠΕ/5159 ΠΕ/10.2.2012, 
αντιστοίχως, που υπογράφει, με εντολή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής [ΥΠΕΚΑ], ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και 
Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου, ανωτ. σκέψη 2). Με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνονται 
ορισμένα από τα υποβληθέντα προσαρτήματα μελετών, ενώ περαιτέρω με την προμνησθείσα 
απόφαση περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
Ολυμπιάδας προβλέπονται, ως «ειδικοί όροι» και τα εξής: «Β9. Μεταλλουργία. Όσον αφορά στη 
μεταλλουργική επεξεργασία του συμπυκνώματος πυριτών, που περιγράφεται γενικά στη 
συνημμένη μελέτη, να εξειδικευθεί και συμπληρωθεί σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (engineering). 
Προς τούτο: α. Να εκτελεσθεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, επί 
τόπου του έργου, β. Να υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ προς έγκριση, ως 
Προσάρτημα 6 του όρου Γ3 της παρούσας, οι ειδικές μελέτες που θα αφορούν κάθε μία από τις 
μοναδιαίες διεργασίες που συνιστούν την ολοκληρωμένη μεταλλουργική μέθοδο επεξεργασίας». 
Ορίζεται ότι οι εν λόγω μελέτες θα βασίζονται στα αποτελέσματα του προγράμματος δοκιμών, 
αλλά και στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Υπηρεσία με την από 2.12.2010 
γνωμοδότησή της επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συνολικού έργου και το από 
7.10.2011 έγγραφό της επί της τεχνικής μελέτης, ενώ ο φορέας της εκμετάλλευσης θα έπρεπε να 
αντιμετωπίσει τα ζητήματα της συντομότερης δυνατής έναρξης της φάσης Λειτουργίας Β΄ του 
έργου, της αναλογίας των τεχνικών μέσων αξιοποίησης με τη σπουδαιότητα των κοιτασμάτων 
Ολυμπιάδας και Σκουριών, της περιεκτικότητας σε ανεπιθύμητα συστατικά της τροφοδοσίας της 
μεταλλουργίας καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσης την τήξη παραγωγικής 
διαδικασίας με κριτήρια την παραγωγή ποιοτικών και εμπορεύσιμων προϊόντων (Β9β). Συναφώς δε 
ετέθη ως όρος (υπό Γ3) η υποβολή προς έγκριση, εντός τριών ετών, των προσαρτημάτων των 
λοιπών τμημάτων του ως άνω υποέργου Ολυμπιάδας, μεταξύ των οποίων η τεχνική μελέτη της 
μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου (Προσάρτημα 6).  
Εξ άλλου, αντίστοιχοι όροι περιλαμβάνονται και στην προμνησθείσα απόφαση περί εγκρίσεως της 
τεχνικής μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών (όροι Β6.1 και Β6.2), η οποία 
επίσης προβλέπει (όρος Γ3) την υποβολή προς έγκριση, εντός της ίδιας προθεσμίας, της τεχνικής 
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μελέτης της μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου, ως 
προσάρτημα 5. 
Με τη με αριθ. πρωτ. …/22.12.2014 αίτηση η εταιρεία … υπέβαλε, σε συμμόρφωση με τον ως άνω 
όρο Γ3 των αποφάσεων περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Ολυμπιάδας και 
Σκουριών, το Προσάρτημα (με αριθ. … αντιστοίχως) με τίτλο «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής 
Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου». Με την πράξη …/28.4.2015 του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μελέτη του ως άνω 
προσαρτήματος επεστράφη στην εταιρεία προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί και, εν 
συνεχεία, να υποβληθεί εκ νέου προς έγκριση, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που παρατίθενται 
στην πράξη αυτή. Ειδικότερα, στο έγγραφο αυτό διαλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ότι το 
Προσάρτημα δεν είναι σύμφωνο με τους όρους Β9 και Β6 των εγκρίσεων των τεχνικών μελετών 
των υποέργων Ολυμπιάδας και Σκουριών, αντιστοίχως, «ιδίως εκ του γεγονότος ότι δεν έχει 
εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα, επί τόπου του έργου. Εξ 
αυτών και από τα κατωτέρω αναφερόμενα, δεν κρίνεται σκόπιμη η ενδελεχής και ακριβής 
επεξεργασία όλων των υποβληθέντων στοιχείων και ειδικότερα αυτών που αναφέρονται στη 
μεθοδολογία επεξεργασίας των συμπυκνωμάτων Ολυμπιάδας και Σκουριών για την παραγωγή 
τελικών προϊόντων. Παρ΄ όλα αυτά ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά επισημαίνονται και οι κάτωθι 
ελλείψεις του υποβληθέντος φακέλου …».  
Ακολουθεί ενδεικτική, σύμφωνα με το έγγραφο, απαρίθμηση των ελλείψεων καθώς και 
επικουρικές παρατηρήσεις και εν συνεχεία αναφέρεται ότι γίνεται επιστροφή του φακέλου και 
τίθεται προθεσμία 45 ημερών, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου το προσάρτημα κατόπιν 
συμπληρώσεως των ελλείψεων που επισημάνθηκαν, καθώς και οι απόψεις της εταιρείας επί της 
προόδου υλοποίησης του έργου και ιδίως της κατασκευής και λειτουργίας της επίμαχης μονάδας, 
υποχρέωση προς την οποία, κατά τη Διοίκηση, η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε ως όφειλε, όπως 
προκύπτει μεταξύ άλλων από τη μη εκτέλεση των επί τόπου ημιβιομηχανικών δοκιμών, παρά τη 
χορήγηση πρόσθετης προθεσμίας 3 ετών με ειδικό όρο των εγκρίσεων των τεχνικών μελετών των 
δύο ως άνω υποέργων.  
Σε απάντηση του εγγράφου αυτού η εταιρεία με τη με αριθ. πρωτ. …/26.5.2015 επιστολή της 
αντέκρουσε αναλυτικώς τα διαλαμβανόμενα ως ελλείποντα ή ανεπαρκή στοιχεία και επεσήμανε 
ότι η αρχικώς υποβληθείσα μελέτη της (στις 22.12.2014, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα) ήταν 
πλήρης και περιείχε όλα τα κατά νόμο προβλεπόμενα στοιχεία προς έγκριση, μεταξύ των οποίων 
και τα πορίσματα των ημιβιομηχανικών δοκιμών που διενεργήθηκαν, με επί τόπου παραγόμενα 
συμπυκνώματα μεταλλεύματος, από την εταιρεία πάροχο της τεχνογνωσίας … στις 
εγκαταστάσεις της, σε πλήρη συμφωνία με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές μελέτες των υποέργων 
Ολυμπιάδας και Σκουριών. Τους ισχυρισμούς περί πληρότητας και νομιμότητας της αρχικώς 
υποβληθείσης μελέτης της επανέλαβε η εταιρεία και με την από 12.6.2015 «εξώδικη δήλωση» προς 
την Υπηρεσία (αριθ. πρωτ. Υπουργείου …/12.6.2015). Εξ άλλου, με την πράξη …/28.4.2015 του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεστράφη στην 
αιτούσα και η υποβληθείσα σε εκτέλεση σχετικού όρου της εγκριτικής αποφάσεως της τεχνικής 
μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας, «Τεχνική Μελέτη Μονάδας Εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου» 
(Προσάρτημα 5), λόγω ελλείψεων του φακέλου, οι οποίες δεν σχετίζονται πάντως με τη μη 
εκτέλεση προγράμματος δοκιμών σε ημιβιομηχανική κλίμακα, επί τόπου του έργου. 
Μετά ταύτα εκδόθηκαν οι αναφερόμενες στην δεύτερη σκέψη τέσσερις προσβαλλόμενες πράξεις, 
από τις οποίες έχει εκτελεστό χαρακτήρα η πρώτη, …/19.8.2015 απόφαση του Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την τρίτη 
προσβαλλόμενη απόφαση …/24.8.2015 της ιδίας Αρχής. Η πράξη αυτή, με την οποία, κατ΄ επίκληση 
των άρθρων 4 και 101 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ανακαλούνται οι 
προμνησθείσες …/10.2.2012 και …/10.2.2012 αποφάσεις περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των 
υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας, αντιστοίχως (καθώς και οι λοιπές αναφερόμενες στην εν 
λόγω ανακλητική απόφαση εγκριτικές πράξεις και άδειες, ανωτ. σκέψη 2), παραδεκτώς από 
απόψεως δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος, κατά τα εκτιθέμενα στη σκέψη 4, αλλά και με έννομο 
συμφέρον και παραδεκτώς κατά τα λοιπά προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.  
Αντιθέτως, απαραδέκτως στρέφεται η αιτούσα εταιρεία με την κρινόμενη αίτηση κατά του υπ΄ 
αριθ. …/20.8.2015 δεύτερου προσβαλλόμενου εγγράφου της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης 
Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 
προς την αιτούσα εταιρεία, το οποίο, ως πράξη εκτελέσεως της πρώτης προσβαλλομένης 
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ανακλητικής υπουργικής απόφασης, στερείται εκτελεστού χαρακτήρος. Απαραδέκτως πλήττεται 
εξ άλλου και το επίσης στερούμενο εκτελεστού χαρακτήρος τέταρτο προσβαλλόμενο …/25.8.2015 
έγγραφο του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το 
οποίο εκφράζονται οι απόψεις της Διοίκησης εν σχέσει με τις υποχρεώσεις της αιτούσης και τις 
αξιώσεις του Δημοσίου στη συνέχεια της επίδικης ανάκλησης.  
Κατά τα αναφερόμενα στο προοίμιο της πρώτης προσβαλλόμενης ανακλητικής υπουργικής 
απόφασης … «Έχοντας υπ΄ όψη … 8. Το γεγονός ότι, ήδη κατά τη διαβούλευση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, η πυρομεταλλουργική μέθοδος της ακαριαίας τήξης 
(Flash Smelting) παρουσιάστηκε ως το απόλυτο συγκριτικό περιβαλλοντικό και τεχνικοοικονομικό 
πλεονέκτημα του επενδυτικού σχεδίου, αποκλειόμενης ρητά της χρήσης κυανίου ή των ενώσεών 
του κατά τη λειτουργία της μεταλλουργίας. Μάλιστα, στην εκδοθείσα ΑΕΠΟ [Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, κυα 201745/26.7.2011, ανωτ. σκέψη 5] … τέθηκαν σαφείς, αυστηροί και 
απαρέγκλιτοι όροι για την εφαρμογή της μεθόδου στο υπό κατασκευή εργοστάσιο μεταλλουργίας 
στο Μαντέμ Λάκκο προς παραγωγή χαλκού, χρυσού και αργύρου από α) τα συμπυκνώματα 
χαλκού - χρυσού χαλκού Σκουριών, β) χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας.  
Συνεπώς, η ανάπτυξη των δύο υποέργων α) Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών και β) 
Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας συναρτάται απόλυτα και αναπόδραστα με την 
εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου Μεταλλουργίας στο Μαντέμ Λάκκο, το οποίο θα 
τροφοδοτείται με τα συμπυκνώματα των μονάδων εμπλουτισμού των δύο υποέργων. 9. Το γεγονός 
ότι η εκμεταλλεύτρια εταιρεία με την υποβληθείσα ΜΠΕ [Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων] 
(κεφ. 5.5.2 της ΜΠΕ) γνωστοποίησε στην αδειοδοτούσα αρχή ότι «Ως προς την εφαρμοσιμότητα της 
μεθόδου της ακαριαίας τήξης στην κατεργασία του μίγματος συμπυκνώματος πυριτών 
Ολυμπιάδος και συμπυκνώματος χαλκού επιβεβαιώθηκε με την εκτέλεση μεγάλης κλίμακας 
πιλοτικών δοκιμών σε αντιπροσωπευτικά δείγματα πυριτών Ολυμπιάδος και συμπυκνώματος 
χαλκού που εστάλησαν στο ερευνητικό κέντρο της εταιρείας Ε στο … της Φινλανδίας».  
Η Διοίκηση, μετά ταύτα, διά των αδειοδοτουσών αρχών έθεσε κατά νόμο τους όρους για την 
προστασία του περιβάλλοντος διά της ΑΕΠΟ, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί η 
υποβληθείσα ΜΠΕ καθώς και τους όρους για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων και κατασκευή 
των σχετικών εγκαταστάσεων μεταξύ άλλων και με τις εγκρίσεις των Τεχνικών Μελετών των 
Υποέργων: α) Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών και β) Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 
Ολυμπιάδας. Στις δύο παραπάνω Εγκρίσεις, εν όψει των ανωτέρω, η αρμόδια Αρχή (Δ/νση ΜΒΟ - 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών) ως είχε αρμοδιότητα και υποχρέωση εκ του νόμου, 
μετά και το δημόσιο και επιστημονικό διάλογο που αναπτύχθηκε για την εφαρμοσιμότητα της 
μεθόδου της ακαριαίας τήξης στα συγκεκριμένης σύστασης μεταλλεύματα και στο συγκεκριμένο 
έργο και παρά το γεγονός ότι η εκμεταλλεύτρια εταιρεία είχε κατά τα ως άνω γνωστοποιήσει δια 
της υποβληθείσας ΜΠΕ ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές της μεθόδου ακαριαίας τήξης σε 
ερευνητικό κέντρο της Φινλανδίας, έκρινε ως απολύτως αναγκαίο και έθεσε ως όρο αποβλέποντα 
στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και στα δύο υποέργα «Να εκτελεσθεί πρόγραμμα 
δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου» (Όροι Β6.1 και Β9α, 
αντίστοιχα).  
Επί των όρων αυτών δεν τίθεται θέμα ερμηνείας, καθ΄ ότι αναφέρονται σαφέστατα σε δοκιμές σε 
ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου -και όχι σε δοκιμές σε ερευνητικό κέντρο ή έστω σε 
ημιβιομηχανικής κλίμακας δοκιμές επί συμπυκνωμάτων που απλώς παράγονται από επιτόπια 
μεταλλευτικά δείγματα (γεγονός το οποίο ούτως ή άλλως δεν αποδεικνύεται [ότι] συνέβη εν 
προκειμένω από την εταιρεία, αφού από κανένα έγγραφο δεν προκύπτει κατά τρόπο 
αδιαμφισβήτητο ότι τα συμπυκνώματα που υποβλήθηκαν στο φινλανδικό ερευνητικό κέντρο 
προέρχονταν πράγματι από την κρίσιμη για το έργο περιοχή).  
Μάλιστα η Διοίκηση διά των αδειοδοτουσών αρχών είχε γνωμοδοτήσει και στο παρελθόν μεταξύ 
άλλων και επί του θέματος και είχε υποβάλει τις υποδείξεις βελτίωσης με τα υπ΄ αριθ. …/2.12.2010 
και …/7.10.2011 έγγραφα της υπηρεσίας. Οι όροι πραγματοποίησης δοκιμών σε ημιβιομηχανική 
μονάδα επί τόπου του έργου κρίθηκαν από τη Διοίκηση ως απολύτως αναγκαίοι, προκειμένου αφ΄ 
ενός να μελετηθεί/διερευνηθεί και πιστοποιηθεί αδιαμφισβήτητα και με όρους που να την 
συνδέουν με το συγκεκριμένο έργο η εφαρμοσιμότητα, η προσφορότητα και τα αποτελέσματα της 
συγκεκριμένης πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης και της τεχνολογίας που την 
υποστηρίζει, αλλά και αφ΄ ετέρου για να μελετηθούν σε πραγματικές συνθήκες επιτόπου του 
έργου οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης διεργασίας και ειδικότερα τα 
παραγόμενα στερεά και υγρά απόβλητα και οι αέριες εκπομπές, η ποσότητα, η φύση, η σύσταση 
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και η επικινδυνότητά τους, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης αυτών, ώστε να πιστοποιηθεί 
ασφαλέστερα ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν μελετηθεί και αποτυπωθεί στην ΜΠΕ 
και οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν προβλεφθεί τις αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά. 10. Το 
γεγονός ότι, παρά τα ανωτέρω, η εκμεταλλεύτρια εταιρεία δεν έχει ικανοποιήσει μέχρι σήμερα 
τους ανωτέρω, τεθέντες για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όρους και για τα δύο 
υποέργα, καθώς και τους συνακόλουθους και απόλυτα συναρτώμενους με αυτόν όρους Β6.2 και 
Β9β, αντίστοιχα, προκειμένου να θέσει σε γνώση της Διοίκησης διά των σχετικών δοκιμών, 
μετρήσεων και μελετών όλα εκείνα τα στοιχεία που θεώρησε η Αρμόδια Αρχή ως απολύτως 
απαραίτητα, στο πλαίσιο των εγκρίσεων των σχετικών τεχνικών μελετών των δύο υποέργων. 11. 
Το γεγονός ότι η Διοίκηση, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή της κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος 
…, επιστρέφοντας τις υποβληθείσες σχετικές τεχνικές μελέτες των δύο υποέργων κάλεσε, μεταξύ 
άλλων, την εκμεταλλεύτρια εταιρεία να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις της επί της προόδου 
υλοποίησης του έργου «Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων 
Κασσάνδρας» και ιδίως επί της προόδου κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου 
μεταλλουργίας χαλκού - χρυσού και θειικού οξέος, υποχρέωση στην οποία, από το γεγονός της μη 
πραγματοποίησης των απαραίτητων επί τόπου ημιβιομηχανικών δοκιμών [προκύπτει ότι] η 
εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε ως όφειλε παρά το πρόσθετο χρονικό διάστημα των τριών ετών που 
της είχε χορηγηθεί. 12. Το γεγονός ότι, από την από 26.5.2015 με ΑΠ: Α2352 επιστολή της εταιρείας 
Χ [ανωτ. σκέψη 7] προκύπτει η πρόθεσή της να μην συμμορφωθεί με τους προαναφερθέντες όρους 
περί πραγματοποίησης δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου, 
ερμηνεύοντάς τους αβάσιμα και κατά τρόπο αντίθετο προς τη ρητή διατύπωση των αποφάσεων 
έγκρισης των σχετικών τεχνικών μελετών ως θέτοντες απλώς την υποχρέωσή της για 
πραγματοποίηση ημιβιομηχανικών δοκιμών σε επιτόπια μεταλλεύματα (και όχι σε κατάλληλη 
ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου)».  
Υπό τα δεδομένα αυτά, η Διοίκηση προέβη στην έκδοση της επίμαχης ανακλητικής απόφασης με 
την αιτιολογία, η οποία, όπως επί λέξει παρατίθεται στο σώμα της προσβαλλομένης, έχει ως εξής: 
«Επειδή μέχρι σήμερα και με υπαιτιότητα της εταιρείας … δεν έχουν συμπληρωθεί οι ελλείψεις της 
τεχνικής μελέτης «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 
ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ», που διαπιστώθηκαν και γνωστοποιήθηκαν με τα με αριθ. πρωτ. …/28.4.2015 
και …/28.4.2015 έγγραφα της Δ/νσης ΜΕΒΟ και συνεπώς δεν έχουν εκπληρωθεί προσηκόντως οι 
κατά τα ως άνω τεθέντες όροι των αποφάσεων εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των δύο 
υποέργων. Επειδή με υπαιτιότητα της εταιρείας … δεν έχουν διενεργηθεί εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών επιτόπιες ημιβιομηχανικές δοκιμές, όπως προβλέπεται και 
επιβάλλεται με τις εγκρίσεις των οικείων τεχνικών μελετών, όπως ανωτέρω αναλυτικά 
περιγράφεται και δεν έχει αποδειχθεί η δυνατότητα λυσιτελούς, πρόσφορης και περιβαλλοντικά 
ασφαλούς χρήσης στο συγκριμένο έργο - και υπό τις δεδομένες τοπικές συνθήκες - της 
πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης (Flash Smelting), η οποία έχει προκριθεί ως 
ενδεδειγμένη. Επειδή, εν όψει όλων των ανωτέρω, συντρέχει σπουδαίος λόγος δημοσίου 
συμφέροντος.  
Μεταξύ των δικαιοπρακτικών θεμελίων της υπ΄ αριθ. …/12.12.2003 Σύμβασης μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της εκμεταλλεύτριας εταιρείας και βασικός γνώμονας για την έγκριση 
των Τεχνικών Μελετών και την έκδοση των αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου -και ιδίως των 
υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας- εγκρίσεων, αδειών και λοιπών διοικητικών πράξεων, πέρα 
από τη συνέχιση της υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή και την 
κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των κρίσιμων περιβαλλοντικών κινδύνων για την περιοχή 
της Χαλκιδικής που συνδέονται με τη μη λειτουργία και συντήρηση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 
ήταν κυρίως η αξιοποίηση όλων των διευρυμένων και οικονομικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων των 
μεταλλείων Κασσάνδρας, μέσω καθετοποιημένης παραγωγής και με τα εχέγγυα προστασίας του 
περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και ορθών πρακτικών, σύμφωνα 
με τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους και με την κείμενη σχετική νομοθεσία.  
Στο πλαίσιο αυτό, η μέθοδος μεταλλουργίας της ακαριαίας τήξης (Flash Smelting) προκρίθηκε ως 
βασική συνιστώσα του επενδυτικού σχεδίου, η οποία επηρεάζει το συνολικό σχεδιασμό του έργου, 
τόσο ως προς την αναγκαιότητα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Σκουριών όσο και ως προς τις 
προβλέψεις για την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων αποβλήτων, τον 
περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό και τη διαχείρισή τους, τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα, ισοζύγια 
τροφοδοσίας και λοιπά στοιχεία του έργου (ΣτΕ 1492/2013). Ήταν υπ΄ αυτές τις παραδοχές και τις 
υποθέσεις, υπό τις οποίες εχώρησε από τη Διοίκηση η επιτασσόμενη από τα άρθρα 24, 106 και 22 
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παρ. 1 του Συντάγματος στάθμιση του αυτοτελώς προστατευόμενου αγαθού του φυσικού 
περιβάλλοντος, της οικολογικής ισορροπίας και της διαφύλαξης των φυσικών πόρων προς χάρη 
και των επόμενων γενεών, με τους αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον 
προστατευόμενους παράγοντες, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την αξιοποίηση του 
εθνικού πλούτου, την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και την εξασφάλιση εργασίας στους 
πολίτες, σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Με την έννοια αυτή και μόνον υπό τον 
όρο ότι η προταθείσα από την εταιρεία μέθοδος εκμετάλλευσης των μεταλλείων δύναται 
λυσιτελώς και κατά τους όρους των τεχνικών μελετών και της ΑΕΠΟ να διασφαλίσει το 
συμφωνηθέν παραγωγικό αποτέλεσμα της συνολικής εκμετάλλευσης των μεταλλείων 
Κασσάνδρας, κρίθηκε ως ανεκτή, υπό την προαναφερθείσα στάθμιση των προστατευόμενων 
αγαθών, η αντικειμενική επιβάρυνση που συνεπάγεται το συνολικό έργο για το φυσικό 
περιβάλλον.  
Ως εκ τούτου, η μη εκπλήρωση από την εργολήπτρια εταιρεία των όρων που έχουν τεθεί προς 
απόδειξη της λυσιτελούς εφαρμογής της πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης (Flash 
Smelting) και δη στις συνθήκες και υπό τα δεδομένα του συγκεκριμένου έργου (με την 
πραγματοποίηση επιτόπιων ημιβιομηχανικών δοκιμών εφαρμογής), διαφοροποιεί τους όρους 
στάθμισης των προστατευόμενων αγαθών και θέτει εν αμφιβόλω την εξυπηρέτηση και προαγωγή, 
δια του συνολικού έργου, του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος». Προβλέπει, εξ άλλου, η εν 
λόγω υπουργική απόφαση την παύση της ισχύος της «εφ΄ όσον, σε διάστημα ενός έτους από την 
έκδοσή της και μετά την υποβολή εκ μέρους της εταιρείας … των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για την έκδοση κάθε αναγκαίας άδειας για την εγκατάσταση και λειτουργία της προβλεπόμενης 
ως άνω κατάλληλης ημιβιομηχανικής μονάδας επί τόπου του έργου (συμπεριλαμβανομένης και 
κάθε αναγκαίας άδειας για την εξαγωγή του αναγκαίου συμπυκνώματος), διαπιστωθεί ότι 
πληρώθηκαν οι τεθέντες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος [ανωτέρω] όροι υπό στοιχ. Γ3 και Β6 [αφ΄ 
ενός] και Γ3 και Β9 [αφ΄ ετέρου]» των αποφάσεων περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των 
υποέργων Σκουριάς και Ολυμπιάδας, αντιστοίχως. 
Κατά τα προεκτεθέντα, η προσβαλλόμενη ανακλητική υπουργική απόφαση εκδόθηκε, μεταξύ 
άλλων, στη συνέχεια της προμνησθείσης (σκέψη 7) πράξεως …/28.4.2015 του Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία επεστράφη στην 
αιτούσα εταιρεία … η υποβληθείσα, σε συμμόρφωση προς τον όρο Γ3 των αποφάσεων περί 
εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας, μελέτη του 
Προσαρτήματος με τίτλο «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού 
Οξέος Μαντέμ Λάκκου». Με την απόφαση όμως 3191/2015 της επταμελούς συνθέσεως του Ε΄ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 27.8.2015 δηλαδή μετά την 
έκδοση στις 19, 20, 24 και 25.8.2015 των προσβαλλομένων πράξεων, έγινε δεκτή η από 20.4.2015 
αίτηση ακυρώσεως της αιτούσης εταιρείας … κατά της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης 
ενέργειας της Διοίκησης να προβεί στην έγκριση του ως άνω προσαρτήματος και ακυρώθηκε η, 
θεωρηθείσα ως παραδεκτώς συμπροσβαλλόμενη με την αίτηση ακυρώσεως, ανωτέρω από 
28.4.2015 υπουργική πράξη επιστροφής της μελέτης του προσαρτήματος. 
Ειδικότερα, το Δικαστήριο, συνεκτιμώντας ότι στην υποβληθείσα από την αιτούσα μελέτη 
παρατίθενται τα πορίσματα από την εκτέλεση προγράμματος δοκιμών σε ημιβιομηχανική 
κλίμακα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας … που κατέχει τη σχετική τεχνογνωσία, όπου και 
απεστάλη ικανή ποσότητα επιτόπιων συμπυκνωμάτων αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας (20 τόνοι) και 
από τα οποία (πορίσματα δοκιμών) προέκυψε, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσης, η 
εφαρμοσιμότητα της μεθόδου μεταλλουργίας με πολύ καλά αποτελέσματα και υψηλή ανάκτηση, 
έκρινε συναφώς τα εξής: «η αιτιολογία του ως άνω εγγράφου [περί επιστροφής της μελέτης 
προσαρτήματος] ότι δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική 
κλίμακα επί τόπου του έργου είναι αφ΄ ενός μεν αόριστη, καθ΄ όσον δεν εξειδικεύει ποια 
συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο πρόγραμμα δοκιμών που έχει εκτελέσει η [εταιρεία] 
(κλίμακα δοκιμών, τόπος, χρησιμοποιηθέντα πετρώματα), αφ΄ ετέρου δε και πλημμελής, διότι δεν 
αιτιολογεί τον λόγο, για τον οποίο απορρίπτει ως μη αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των 
δοκιμών, από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου και στο 
συγκεκριμένο μίγμα τροφοδοσίας (χαλκοπυρίτη - αρσενοπυρίτη - σιδηροπυρίτη) και η καλή 
προσαρμογή του σε βιομηχανικό επίπεδο, προς διακρίβωση των οποίων είχε εξ άλλου τεθεί ο όρος 
από την Διοίκηση».  
Οι δε ισχυρισμοί του Δημοσίου ότι ούτε επί τόπου δοκιμές έγιναν ούτε επί τόπου δείγματα 
παρήχθησαν, καθ΄ όσον το εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας μέχρι σήμερα παράγει 
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συμπυκνώματα από παλαιά τέλματα αφού δεν έχει αρχίσει η εξόρυξη του μεταλλείου, το δε 
εργοστάσιο εμπλουτισμού Σκουριών δεν έχει καν λειτουργήσει, απερρίφθησαν από το Δικαστήριο 
ως απαράδεκτοι διότι κρίθηκε ότι επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο η συμπλήρωση μη νόμιμης κατά 
τα προαναφερθέντα αιτιολογίας διοικητικής πράξης με το μετά τη συζήτηση κατατεθέν 
υπόμνημα, αλλά και «εν πάση περιπτώσει, ως αβάσιμοι, διότι μόνο το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν 
διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να στηρίξει την 
απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε ημιβιομηχανική κλίμακα 
με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου (αρσενοπυρίτες Ολυμπιάδας) είτε έχουν 
αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα τοπικά (χαλκούχο 
μετάλλευμα του κοιτάσματος Bajo de Alumbrera Αργεντινής, σύμφωνα με την προσκομισθείσα 
από 18.1.2012 γνωμάτευση του Καθηγητή του Τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)». 
Περαιτέρω, κατά τα κριθέντα με την ως άνω απόφαση 3191/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
«δεδομένου δε ότι, ως προκύπτει από το περιεχόμενο της πράξης [επιστροφής της υποβληθείσης 
μελέτης], η μη έγκριση του προσαρτήματος στηρίχθηκε κυρίως στην κατά τα ανωτέρω μη επαρκή 
αιτιολογία περί μη πληρώσεως του όρου περί διενέργειας επιτόπιων ημιβιομηχανικών δοκιμών, η 
δε επεξεργασία των λοιπών υποβληθέντων στοιχείων και η διατύπωση των παρατηρήσεων που 
ενσωματώθηκε στο έγγραφο έγινε κατά τρόπο ενδεικτικό, η [εν λόγω] πράξη θα πρέπει να 
ακυρωθεί στο σύνολό της, να αναπεμφθεί δε η υπόθεση στη Διοίκηση προς νέα νόμιμη κρίση, κατά 
την εκφορά της οποίας θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ληφθούν υπ΄ όψιν αφ΄ ενός οι απαντήσεις της 
[εταιρείας] επί των επικουρικών παρατηρήσεων … και αφ΄ ετέρου ότι επιστροφή φακέλου τεχνικής 
μελέτης προβλέπεται κατά το άρθρο 102 [του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών] μόνο για λόγους ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των υποβληθέντων στοιχείων». 
Κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα, με τη μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη …/19.8.2015 υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την τρίτη προσβαλλομένη, ανεκλήθησαν οι προμνησθείσες 
…/10.2.2012 και …/10.2.2012 αποφάσεις περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων 
Σκουριών και Ολυμπιάδας αντιστοίχως (καθώς και οι λοιπές αναφερόμενες στην εν λόγω 
ανακλητική απόφαση εγκριτικές πράξεις και άδειες), αφ΄ ενός διότι η αιτούσα εταιρεία δεν 
υπέβαλε στην αρμόδια Υπηρεσία προς έγκριση, εντός της ταχθείσης προθεσμίας των τριών ετών, 
την τεχνική μελέτη της μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ 
Λάκκου, κατά τα προβλεπόμενα στους όρους Β6.2 και Γ3 της ανωτέρω …/10.2.2012 αποφάσεως 
(έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών) και Β9β και Γ3 της ως άνω …/10.2.2012 
αποφάσεως (έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας), εφ΄ όσον η υποβληθείσα, 
με την με αριθ. πρωτ. …/22.12.2014 αίτηση, μελέτη (Προσάρτημα με αριθ. 5 και 6, αντιστοίχως) 
επεστράφη στην αιτούσα με την πράξη …./28.4.2015 του Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εχώρησε η επίδικη ανάκληση αφ΄ ετέρου για τον 
λόγο ότι η αιτούσα, κατά παράβαση των όρων Β6.1 και Β9α, αντιστοίχως, των ανωτέρω δύο 
εγκριτικών αποφάσεων, δεν διενήργησε δοκιμές σε ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμοσιμότητα, η προσφορότητα και τα αποτελέσματα της 
επιλεγείσης με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (βλ. σκέψη 5) πυρομεταλλουργικής 
μεθόδου ακαριαίας τήξης. 
Στο άρθρο 50 παρ. 5 του πδ/τος 18/1989 ορίζονται τα εξής: «Οι αποφάσεις της Ολομελείας, 
ακυρωτικές και απορριπτικές, καθώς και των Τμημάτων, αποτελούν, μεταξύ των διαδίκων 
δεδικασμένο, που ισχύει σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής, κατά την 
οποία προέχει το διοικητικής φύσης ζήτημα που κρίθηκε από το Συμβούλιο». Κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής, το δεδικασμένο από τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 
δεν αφορά μόνο την νομική ύπαρξη της διοικητικής πράξεως, της οποίας είχε ζητηθεί η ακύρωση 
και η οποία με την ακυρωτική απόφαση καταργείται από τότε που εκδόθηκε και θεωρείται εφεξής 
ως ουδέποτε εκδοθείσα (ΣτΕ 3802/2000 7μ, 484/1991 κ.ά.), αλλά καλύπτει και τα κριθέντα από το 
Δικαστήριο ζητήματα, ως κριθέν δε ζήτημα νοείται κάθε ζήτημα, το οποίο συναρτάται προς το 
γενόμενο δεκτό από την απόφαση συμπέρασμα και αποτελεί αναγκαίο τούτου έρεισμα, όχι όμως 
και άλλα περιστατικά, αφηγηματικώς αναφερόμενα, τα οποία δεν είναι αναγκαία για την 
συναγωγή του συμπεράσματος της αποφάσεως που διατυπώνεται στο διατακτικό (βλ. ΣτΕ 
1113/2014 7μ, 2658, 2049/2011, 3802/2000 7μ. κ.ά.). 
Το πρώτο σκέλος της αιτιολογίας της προσβαλλομένης πράξεως (περί της μη υποβολής, εκ μέρους 
της αιτούσης, της τεχνικής μελέτης της μεταλλουργικής μονάδας, ως προσαρτήματος των 
προμνησθεισών εγκριτικών αποφάσεων των μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας) 
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δεν είναι νόμιμο, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, εφ΄ όσον με την απόφαση 
3191/2015 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε, εν συνεχεία, ως αορίστως 
και πλημμελώς αιτιολογημένη, κατά τα προαναφερθέντα (σκέψη 11), η υα …/28.4.2015, με την 
οποία είχε επιστραφεί στην αιτούσα η υποβληθείσα στις 22.12.2014 μελέτη προσαρτήματος, η δε 
ακύρωση ανατρέχει στον χρόνο εκδόσεως της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως (πρβλ. ΣτΕ 
5452/2012). Ούτε ευρίσκει, εξ άλλου, η προσβαλλόμενη πράξη νόμιμο έρεισμα στο έτερο 
αιτιολογικό σκέλος της, περί της μη διενεργείας δοκιμών «επί τόπου του έργου» για να διαπιστωθεί 
η εφαρμοσιμότητα της επιλεγείσης μεθόδου μεταλλουργίας. 
Και τούτο, διότι κατά τα ήδη εκτεθέντα, με την ως άνω 3191/2015 ακυρωτική απόφαση έγιναν, εν 
σχέσει με τις επίμαχες δοκιμές, δεκτά και τα εξής: «μόνο το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν 
διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να στηρίξει την 
απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε ημιβιομηχανική μονάδα 
με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου … είτε έχουν αποδεδειγμένως παρόμοια 
ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα τοπικά …».  
Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στην προαναφερομένη 3191/2015 απόφασή του, 
εκδοθείσα επί αιτήσεως ακυρώσεως της ήδη αιτούσης εταιρείας κατά πράξεως του αυτού 
Υπουργού (πρβλ. ΣτΕ 2189/1982, 2568/1981), παράγει δεδικασμένο, που δεσμεύει το Δικαστήριο και 
κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως, στην οποία επίσης τίθενται τα κριθέντα με την 
3191/2015 ακυρωτική απόφαση διοικητικής φύσεως ζητήματα (πρβλ. ΣτΕ 2167/2008, 300/2002, ΣτΕ 
Ολ 2939/2000): α) της εννοίας του κρίσιμου όρου της εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των 
υποέργων του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων 
Κασσάνδρας», με τον οποίο [όρο] προβλέπεται «να εκτελεσθεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη 
ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου», και των συναφών υποχρεώσεων της αιτούσης, ως 
φορέως εκμετάλλευσης του ανωτέρω έργου, ειδικώς ως προς την εκτέλεση των προβλεπομένων 
δοκιμών «επί τόπου του έργου» και β) του ανεπιτρέπτου της απορρίψεως δοκιμών για μόνο το λόγο 
ότι δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου. 
Δεν μπορεί εξ άλλου να θεωρηθεί η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ως πλεοναστική -και, ως εκ 
τούτου, μη δεσμευτική, κατά την έννοια του άρθρου 50 παρ. 5 του πδ/τος 18/1989- διότι δεν 
εκφέρεται ως εκ περισσού (πρβλ. ΣτΕ 880/1995, 2649/1976), αλλά προσδιορίζει το περιεχόμενο των 
μετά την ακύρωση και σε συμμόρφωση προς την 3191/2015 ακυρωτική απόφαση ενεργειών της 
Αρχής, η οποία, επιλαμβανομένη της υποθέσεως προς νέα νόμιμη κρίση, δεν δύναται, εν όψει των 
γενομένων δεκτών από το Δικαστήριο, να απορρίψει την υποβληθείσα από την αιτούσα κοινή 
μελέτη προσαρτήματος («Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού 
Οξέος Μαντέμ Λάκκου», ως προσάρτημα 5 και 6 των αποφάσεων περί εγκρίσεως των τεχνικών 
μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας, αντιστοίχως) για μόνο το λόγο ότι στηρίζεται 
σε πορίσματα δοκιμών, οι οποίες δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου.  
Εν προκειμένω, όμως, η Διοίκηση, υπολαμβάνουσα ότι, κατά την έννοια των κρίσιμων όρων των 
εγκριτικών πράξεων των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας, 
επιβάλλεται η απόρριψη των δοκιμών που πραγματοποίησε ο φορέας εκμετάλλευσης, για μόνο το 
λόγο ότι δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου, προέβη, με το επίμαχο δεύτερο αιτιολογικό 
σκέλος της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης, στην ανάκληση των ως άνω εγκριτικών 
πράξεων …/10.2.2012 και …/10.2.2012 (καθώς και των λοιπών αναφερομένων στην προσβαλλόμενη 
πράξη, εγκριτικών πράξεων και αδειών), για μόνο το λόγο ότι η αιτούσα, θεωρώντας ότι υπείχε την 
υποχρέωση να πραγματοποιήσει ημιβιομηχανικές δοκιμές σε επιτόπια μεταλλεύματα (και όχι σε 
κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου), δεν διενήργησε εντός των 
προβλεπομένων προθεσμιών επιτόπιες ημιβιομηχανικές δοκιμές. Είναι, συνεπώς, βάσιμος και ο 
προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως περί παραβιάσεως του δεδικασμένου που απορρέει από την 
απόφαση 3191/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας.  
Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Γ. Τσιμέκας και Κ. Κουσούλης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η επίμαχη 
κρίση που περιέχεται στην ανωτέρω 3191/2015 ακυρωτική απόφαση, σύμφωνα με την οποία «μόνο 
το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν 
αρκεί για να στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε 
ημιβιομηχανική μονάδα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου … είτε έχουν 
αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα τοπικά …», δεν παράγει 
δεδικασμένο που δεσμεύει το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως. Τούτο δε, 
διότι, η κρίση αυτή δεν συνιστά κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτημα, το οποίο αποτελεί αναγκαίο 
έρεισμα του διατακτικού της ανωτέρω ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως, καθ΄ όσον, όπως 
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προκύπτει από την εν λόγω απόφαση (σκ. 16), με την κρίση αυτή απορρίφθηκαν πλεοναστικώς, ως 
αβάσιμοι, ισχυρισμοί του Δημοσίου -ότι ούτε επί τόπου δοκιμές έγιναν ούτε επί τόπου δείγματα 
παρήχθησαν- οι οποίοι είχαν προηγουμένως απορριφθεί ως απαράδεκτοι λόγω προβολής τους με 
το μετά τη συζήτηση κατατεθέν υπόμνημα. Επομένως, κατά τη γνώμη αυτή, δεν συντρέχει 
δεδικασμένο ως προς την ανωτέρω κρίση και είναι απορριπτέος ο περί του αντιθέτου 
προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως. 
Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η απόφαση 
…/19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση …/24.8.2015 της ιδίας Αρχής. Πρέπει δε αντιστοίχως να 
απορριφθούν και οι ασκηθείσες παραδεκτώς παρεμβάσεις. 
 
Διατακτικό: Δέχεται την αίτηση. 
 
 

 
 

Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής 
 
 
 
[6] Συμβούλιο της Επικρατείας 3191/2015 (Τμ. Ε΄) 
 
 
Έγκριση προσαρτήματος τεχνικής μελέτης υποέργου Ολυμπιάδος  
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 3/2015 σ. 480, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015 
(www.nbonline.gr/journal/) 
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της παράλειψης οφειλόμενης 
νόμιμης ενέργειας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
να προβεί στην έγκριση του Προσαρτήματος 6 της τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας, 
που αφορά στη μεταλλουργική μονάδα χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου. Ως 
συμπροσβαλλομένη θα πρέπει να θεωρηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 4 τελευταίο 
εδάφιο του πδ/τος 18/1989 (Α΄ 8), η εκδοθείσα μετά την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως υπ΄ αριθ. 
…/28.4.2015 πράξη του Υπουργού ΠΑΠΕΝ, με την οποία η μελέτη του ως άνω Προσαρτήματος 
επεστράφη στην αιτούσα, προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις που παρατίθενται σε αυτή. 
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Και τα εκκρεμή ένδικα βοηθήματα που ανήκουν στις κατηγορίες 
υποθέσεων, οι οποίες έχουν υπαχθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με το άρθρο 51 του ν. 
3659/2008, αλλά, βάσει της προαναφερθείσας διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου αυτού, έπρεπε να 
εκδικαστούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως ασκηθέντα πριν από τη δημοσίευση του 
τελευταίου αυτού νόμου, υπάγονται πλέον, κατά την έννοια του άρθρου 50 του ν. 3900/2010, στην 
αρμοδιότητα των οικείων διοικητικών Πρωτοδικείων (βλ. το Πρακτικό 4/2011 της διοικητικής 
Ολομέλειας, ΣτΕ 4193/2011, πρβλ. και ΣτΕ 3447, 2395, 2142, 1623, 554/2011).  

Επιμέλεια - απόδοση κειμένων: Σόφη Παυλάκη, Δικηγόρος, sophiepavlaki@gmail.com

Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής - Επισκόπηση Νομολογίας 

http://www.nbonline.gr/journals/5/volumes/358/issues/1373/lemmas/4815138


Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υα Δ7/Α/οικ. 
12050/2223/2011 Β΄ 1227) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 162 του Μεταλλευτικού 
Κώδικα (νδ 210/1973, Α΄ 277), όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), 
ορίζεται ότι: «Γενικές υποχρεώσεις εκμεταλλευτή και εργοδότη. 1. Ο εκμεταλλευτής, μεταξύ 
άλλων, έχει και τις παρακάτω υποχρεώσεις: α) Να οριοθετήσει, με τεχνητά και μόνιμα ορόσημα, 
τον μεταλλευτικό ή λατομικό χώρο, να φροντίζει για τη διασφάλισή τους και να υποβάλλει 
σχεδιάγραμμα και τεύχη υπολογισμού της οριοθέτησης στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. β) 
Να καταρτίζει και να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, πριν από την έναρξη 
μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών σε νέο έργο ή και νέο μέρος του έργου, το οποίο δεν είχε 
περιληφθεί στην αρχική μελέτη, τεχνική μελέτη του έργου ή μέρους του έργου, που οι 
προδιαγραφές της καθώς και η διαδικασία για την έγκρισή της αναφέρονται στα άρθρα 101 και 
102. Τα κριτήρια που γενικά πρέπει να ικανοποιούνται στις παραπάνω μελέτες είναι η οικονομία 
του κοιτάσματος, σε συνδυασμό με την ασφάλεια των εργαζομένων, των εργασιών και των 
εγκαταστάσεων καθώς και με την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα, η 
ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους στα πλαίσια των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, 
ο εκμεταλλευτής θα πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 
μεταλλευτικό ή λατομικό έργο και να τηρεί τους εκάστοτε ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους 
καθώς και την εγκεκριμένη ως άνω τεχνική μελέτη. Απαγορεύεται η έναρξη μεταλλευτικών ή 
λατομικών εργασιών πριν από την έγκριση της τεχνικής μελέτης και την Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων. γ) …».  
Εξ άλλου, στο άρθρο 102 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού ορίζεται ότι: «1. Ο εκμεταλλευτής πρέπει να 
υποβάλει για έγκριση την τεχνική μελέτη στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, πριν από την 
έναρξη των εργασιών που προβλέπονται σε αυτή. Το χρονικό διάστημα για την έγκριση της 
μελέτης από την πιο πάνω Υπηρεσία, δεν μπορεί να ξεπερνάει τις εξήντα μέρες από την υποβολή 
της. Σε περίπτωση, που η μελέτη κριθεί ανεπαρκής ή ανακριβής, τότε επιστρέφεται στον 
εκμεταλλευτή που μπορεί να την υποβάλει εκ νέου, αφού προηγούμενα η μελέτη συμπληρωθεί ή 
διορθωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας που έχουν εγγράφως διατυπωθεί. Η προθεσμία 
για την έγκριση της μελέτης, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σε τριάντα μέρες από την 
επανυποβολή της».  
Περαιτέρω, στο άρθρο 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 54 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159/8.8.2014), ορίζεται ότι: «1α) Η έγκριση της τεχνικής μελέτης του 
άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υα Δ7/Α/οικ. 
12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227) ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 158 του παρόντος νόμου, από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί και έγκριση 
δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) για την ανέγερση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας 
των μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου. β) Η άδεια 
δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραπάνω περίπτωσης χορηγείται 
από την οικεία υπηρεσία δόμησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 4030/2011. Στην 
περίπτωση αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 4030/2011, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή 
μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι οι μελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν 
με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν, φέρουν τη θεώρηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας που χορηγεί την έγκριση δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. γ) Για τα 
πρόχειρα ή κινητά καταλύματα του άρθρου 7 παρ. 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και 
Λατομικών Εργασιών (υα Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011, Β΄ 1227) εντός μεταλλευτικού ή λατομικού 
χώρου δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του 
αρμόδιου μηχανικού περί της στατικής επάρκειας αυτών. δ) Ο έλεγχος των εργασιών δόμησης των 
ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων διενεργείται από τους ελεγκτές δόμησης του άρθρου 10 του ν. 
4030/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 και της υπ΄ αριθ. 299/16.1.2014 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 57), ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με 
τις οποίες εκδόθηκε η άδεια δόμησης. 2. Η ως άνω έγκριση και άδεια δόμησης δύναται να 
χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και των 
διατάξεων του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 270) ύστερα από έγκριση της αρμόδιας 
υπηρεσίας της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του παρόντος».  
Τέλος, στο μεν άρθρο 1 του ν. 4030/2011 ορίζεται ότι: «… Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι 
ακόλουθοι όροι έχουν το εξής περιεχόμενο: α) έγκριση δόμησης: η πιστοποίηση του δικαιώματος 
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δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης, β) άδεια 
δόμησης: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε 
αυτή και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις», στο δε άρθρο 3 
παρ. 1 ορίζεται ότι: «Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά και μελέτες: Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις 
αναθέσεων - αναλήψεων και φύλλο ελέγχου …». 
Με την 3919/2010 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου, κρίθηκε ότι, και μετά τη 
συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, η θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας ως 
δικαστηρίου που δικάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Συντάγματος, την 
αίτηση ακυρώσεως κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών, είναι καίρια στο 
σύστημα του Κράτους Δικαίου που καθιερώνει το Σύνταγμα, το δε εύρος της γενικής ακυρωτικής 
δικαιοδοσίας του δικαστηρίου αυτού δεν καταλείπεται στην απόλυτη διάθεση του κοινού νομοθέτη 
και συνεπώς, ο περιορισμός της διά της μεταφοράς κατηγοριών υποθέσεων προς εκδίκαση στα 
τακτικά διοικητικά δικαστήρια, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από την άποψη της τηρήσεως των 
συνταγματικών ορίων. Περαιτέρω με την ίδια απόφαση κρίθηκε, καθ΄ ερμηνεία των ως άνω 
συνταγματικών διατάξεων, ότι ο νόμος μπορεί να αναθέτει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, 
όταν η διαφορά γεννάται από εκτελεστή διοικητική πράξη, μόνον ειδική αρμοδιότητα, για 
συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, η φύση και η σπουδαιότητα των οποίων δεν επιβάλλει, 
κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, την εκδίκασή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Η κατά τα ανωτέρω ανατιθέμενη στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια αρμοδιότητα μπορεί να 
οργανωθεί από το νόμο είτε ως ακυρωτική, όταν το αίτημα ενώπιον του δικαστηρίου δεν μπορεί, 
σύμφωνα με το νόμο να έχει ως περιεχόμενο την τροποποίηση, αλλά μόνο την εν όλω ή εν μέρει 
ακύρωση εκτελεστής διοικητικής πράξεως, είτε ως αρμοδιότητα που εκτείνεται σε άσκηση πλήρους 
δικαιοδοσίας, όταν το αίτημα ενώπιον του δικαστηρίου μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο, να είναι, 
εκτός από την ακύρωση, και η μεταρρύθμιση εκτελεστής διοικητικής πράξεως και το δικαστήριο 
έχει, κατ? αρχήν, την εξουσία να διαμορφώσει το ουσιαστικό περιεχόμενο της πράξεως ή του 
δικαιώματος, της υποχρεώσεως ή της καταστάσεως που απορρέει από αυτή, μετά από διάγνωση 
των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως.  
Τέλος, με την ίδια απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι από τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 43 του 
Συντάγματος, με τα οποία, αντιστοίχως κατοχυρώνεται η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών 
και προβλέπεται ο θεσμός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται να 
οργανώνεται η αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως εκτεινόμενη σε άσκηση 
πλήρους δικαιοδοσίας για την εκδίκαση των κατηγοριών υποθέσεων, στις οποίες η άσκηση της 
δικαιοδοσίας αυτής συνεπάγεται την υπεισέλευση της δικαστικής λειτουργίας στην εκτελεστική 
επί θεμάτων, για τα οποία είναι αυτή αποκλειστικώς αρμόδια, είτε λόγω ρητής συνταγματικής 
προβλέψεως, όπως στην περίπτωση της προσβολής κανονιστικών διοικητικών πράξεων, των 
οποίων η μεταρρύθμιση θα συνιστούσε θέσπιση νέας κανονιστικής διοικητικής πράξεως, για την 
οποία αρμόδια είναι μόνο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 43 του Συντάγματος όργανα της 
εκτελεστικής εξουσίας, είτε, προκειμένου περί ατομικών διοικητικών πράξεων, λόγω των 
απαιτούμενων για την έκδοσή τους προϋποθέσεων, του χαρακτήρα της έρευνας, βάσει της οποίας 
μπορεί να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών και των συνεπειών μεταρρυθμίσεως 
της πράξεως, ενόψει των οποίων η άσκηση της πλήρους δικαιοδοσίας, κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα, θα παραβίαζε τα όρια της ανατιθέμενης αποκλειστικώς στα όργανα της 
Διοικητικής κρατικής εξουσίας, βάσει της αρχής της διακρίσεως των λειτουργιών. 
Οι διαφορές που γεννώνται από την προσβολή της έγκρισης της τεχνικής μελέτης που 
προβλέπεται από τα άρθρα 4 και 102 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, 
έγκριση η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα όπως ισχύει, αποτελεί 
πλέον και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011, δεν είναι δεκτική 
ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί με την απόφαση της Ολομελείας 
του Δικαστηρίου, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, δεδομένου ότι αφ΄ ενός, ως ελέχθη, 
η έγκριση της τεχνικής μελέτης αποτελεί πλέον και έγκριση δόμησης, δηλαδή διαφορά που από τη 
φύση της είναι ακυρωτική, αφ΄ ετέρου η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών 
του ΥΠΕΚΑ που εγκρίνει την τεχνική μελέτη προβαίνει σε εκτίμηση που συνδέεται με τον έλεγχο, 
σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 4 του Κανονισμού, κριτηρίων, μεταξύ άλλων, για την προστασία 
του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, η εκτίμηση των οποίων ανήκει στο πεδίο δράσης 
της δεδομένου και ότι η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής συναρτάται ευθέως με ειδικές 
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επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές κρίσεις, η εξέταση της ορθότητας των οποίων, στο πλαίσιο 
άσκησης πλήρους δικαιοδοσίας, δεν διευρύνει τη λυσιτέλεια και αποτελεσματικότητα του 
δικαστικού ελέγχου και ως εκ τούτου για τις υποθέσεις αυτές, η αίτηση ακυρώσεως αποτελεί 
αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα (πρβλ. ΣτΕ 1057/2012 7μ.). Περαιτέρω, οι διαφορές αυτές, εν όψει 
της φύσεως και της σπουδαιότητάς τους, λόγω του ότι συνδέονται αμέσως με την προστασία του 
περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, ως ακυρωτικές, ανήκουν στη δικαιοδοσία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν στην παρούσα δίκη, με χωριστά δικόγραφά τους, ο Δήμος 
Αριστοτέλη, στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει η επίμαχη μεταλλευτική δραστηριότητα και ο 
όμορος αυτού Δήμος Βόλβης, οι οποίοι επιδιώκουν τη ματαίωση της επίμαχης μεταλλευτικής 
δραστηριότητας, ισχυριζόμενοι ότι θα προκαλέσει υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της 
ευρύτερης περιοχής. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 4 του πδ/τος 18/1989, είναι δυνατή η άσκηση αιτήσεως 
ακυρώσεως και κατά παραλείψεως της αρμόδιας αρχής να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, 
όπως και κατά ρητής αρνήσεώς της να προβεί στην ενέργεια αυτή. Τέτοια παράλειψη ή άρνηση 
υπάρχει, όταν ο νόμος επιβάλλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να επιχειρήσει ενέργεια ή να 
ρυθμίσει συγκεκριμένη σχέση με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης. Με την αίτηση 
ακυρώσεως, που ασκείται παραδεκτώς κατά σιωπηρής αρνήσεως, λογίζεται ότι συμπροσβάλλεται 
και η τυχόν μεταγενέστερη ρητή αρνητική πράξη της Διοίκησης, η οποία μπορεί πάντως να 
προσβάλλεται και αυτοτελώς. 
Συμπροσβάλλεται παραδεκτώς, ως ελέχθη ανωτέρω, στο πλαίσιο της παρούσας δίκης, η 
…/28.4.2015 πράξη του Υπουργού ΠΑΠΕΝ, με την οποία εκδηλώνεται ρητώς η άρνηση της 
Διοίκησης να εγκρίνει την τεχνική μελέτη του επίμαχου προσαρτήματος, καθ΄ όσον η παράλειψη 
οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας έγκρισης αυτής εντός της προβλεπόμενης στον νόμο 
εξηκονθήμερης προθεσμίας από την υποβολή της στις 22.12.2014, η οποία στοιχειοθετήθηκε στις 
20.2.2015, προσβλήθηκε εμπροθέσμως στις 20.4.2015, ήτοι την 59η ημέρα της εξηκονθήμερης 
προθεσμίας που εκκίνησε την επομένη της ημερομηνίας στοιχειοθέτησης της παράλειψης. Και 
προβάλλει μεν το καθ΄ ου Υπουργείο, με το μετά τη συζήτηση κατατεθέν υπόμνημά του, ότι δεν 
στοιχειοθετείται εν προκειμένω παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, καθ΄ όσον η 
προβλεπόμενη στον νόμο εξηκονθήμερη προθεσμία που τάσσεται στη Διοίκηση προς απόφανση 
επί της αιτήσεως έγκρισης της τεχνικής μελέτης έχει ενδεικτικό και όχι αποκλειστικό χαρακτήρα, 
ωστόσο ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος.  
Και τούτο, διότι δεν είναι κρίσιμος ο χαρακτήρας της προθεσμίας που ο νόμος τάσσει στη Διοίκηση, 
ως ενδεικτικός ή αποκλειστικός, προκειμένου να ρυθμίσει μία έννομη σχέση με εκτελεστή 
διοικητική πράξη, για τη στοιχειοθέτηση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, προσβλητής 
με αίτηση ακυρώσεως. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η εξουδετέρωση της αδράνειας της 
Διοίκησης, η οποία εκδηλώνεται με την παράλειψή της να ρυθμίσει την έννομη σχέση με 
εκτελεστή διοικητική πράξη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας είτε ενδεικτικής είτε 
αποκλειστικής, πράξη που, εάν εκδιδόταν, θα υπέκειτο λόγω της εκτελεστότητάς της σε ακυρωτικό 
έλεγχο. Εξ άλλου, δεν αποκλείεται η μετά την ορισθείσα προθεσμία έκδοση ρητής απορριπτικής 
πράξης, η οποία κατά νόμο λογίζεται ως συμπροσβαλλόμενη και εκτελεστή, γεγονός το οποίο 
σημαίνει ότι η προθεσμία που τάσσεται στο νόμο δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, άλλως θα 
υφίστατο χρονική αναρμοδιότητα προς έκδοσή της μετά την παρέλευση της προθεσμίας με 
συνέπεια να μην έχει εκτελεστό χαρακτήρα (βλ. σχετ. ΣτΕ 2042/1981, πρβλ. ΣτΕ 4522/2011).  
Για τους ίδιους δε λόγους, είναι απορριπτέα και τα προβαλλόμενα από την αιτούσα ότι η 
προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία το καθ΄ ου αρνείται την έγκριση της τεχνικής μελέτης, έχει 
εκδοθεί εκπροθέσμως, μετά την παρέλευση της εξηκονθήμερης προθεσμίας που προβλέπεται στον 
νόμο, καθ΄ όσον, κατά τα προεκτεθέντα, αρμοδίως κατά χρόνον εκδίδεται η εν λόγω πράξη και 
μετά την ταχθείσα προθεσμία, η οποία δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα. 
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με τη με αριθ. πρωτ. 
…/22.12.2014 αίτηση η ήδη αιτούσα υπέβαλε, σε συμμόρφωση με τον όρο Γ3 της απόφασης περί 
εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας (υπ΄ αριθ. …/10.2.2012 απόφαση της 
Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ), το Προσάρτημα 6 με τίτλο: 
«Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου». 
Μετά την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. …/28.4.2015 πράξη του 
Υπουργού ΠΑΠΕΝ, με την οποία η μελέτη του ως άνω προσαρτήματος επεστράφη στην αιτούσα, 
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προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί και, εν συνεχεία, να υποβληθεί εκ νέου προς 
έγκριση, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που παρατίθενται στην πράξη αυτή.  
Ειδικότερα, στο έγγραφο αυτό διαλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ότι το Προσάρτημα δεν είναι 
σύμφωνο με τον όρο Β9 της έγκρισης τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας «ιδίως εκ του 
γεγονότος ότι δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα, 
επί τόπου του έργου. Εξ αυτών και από τα κατωτέρω αναφερόμενα, δεν κρίνεται σκόπιμη η 
ενδελεχής και ακριβής επεξεργασία όλων των υποβληθέντων στοιχείων και ειδικότερα αυτών που 
αναφέρονται στη μεθοδολογία επεξεργασίας των συμπυκνωμάτων Ολυμπιάδας και Σκουριών για 
την παραγωγή τελικών προϊόντων. Παρ΄ όλα αυτά ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά επισημαίνονται 
και οι κάτωθι ελλείψεις του υποβληθέντος φακέλου …».  
Ακολουθεί ενδεικτική, σύμφωνα με το έγγραφο, απαρίθμηση των ελλείψεων καθώς και 
επικουρικές παρατηρήσεις και εν συνεχεία αναφέρεται ότι γίνεται επιστροφή του φακέλου και 
τίθεται προθεσμία 45 ημερών, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου το προσάρτημα κατόπιν 
συμπληρώσεως των ελλείψεων που επισημάνθηκαν καθώς και οι απόψεις της αιτούσας επί της 
προόδου υλοποίησης του έργου και ιδίως της κατασκευής και λειτουργίας της επίμαχης μονάδας, 
υποχρέωση προς την οποία, κατά τις απόψεις του Υπουργείου, η αιτούσα δεν ανταποκρίθηκε ως 
όφειλε, όπως προκύπτει μεταξύ άλλων από τη μη εκτέλεση των επί τόπου ημιβιομηχανικών 
δοκιμών, παρά τη χορήγηση πρόσθετης προθεσμίας 3 ετών με ειδικό όρο της έγκρισης της τεχνικής 
μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας.  
Σε απάντηση του εγγράφου αυτού η αιτούσα με τη με αριθ. πρωτ. …/26.5.2015 επιστολή της 
αντέκρουσε αναλυτικώς τα διαλαμβανόμενα ως ελλείποντα ή ανεπαρκή στοιχεία και επεσήμανε 
ότι η αρχικώς υποβληθείσα μελέτη της ήταν πλήρης και περιείχε όλα τα κατά νόμον 
προβλεπόμενα στοιχεία προς έγκριση, μεταξύ των οποίων και τα πορίσματα των ημιβιομηχανικών 
δοκιμών που διενεργήθηκαν, με επιτόπου παραγόμενα συμπυκνώματα μεταλλεύματος, από την 
εταιρεία πάροχο της τεχνογνωσίας … στις εγκαταστάσεις της, σε πλήρη συμφωνία με τα 
προβλεπόμενα στην τεχνική μελέτη του υποέργου Ολυμπιάδας. 
Προβάλλεται, με το δικόγραφο προσθέτων λόγων, όπως εξειδικεύεται με το μετά τη συζήτηση 
κατατεθέν υπόμνημα, ότι η προσβαλλόμενη έχει εκδοθεί αναρμοδίως, καθ΄ όσον έπρεπε να 
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών, 
στον οποίο μεταβιβάσθηκε το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Υφυπουργού», με το άρθρο 3 παρ. 
3 της υπ΄ αριθ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 1411/20.1.2012 (Β΄ 54) απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ. Ο λόγος 
αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.  
Και τούτο, διότι η υπ΄ αριθ. 52306/2011 (Β΄ 2741) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού ΠΕΚΑ, με την οποία μεταβιβάσθηκαν στον Υφυπουργό ΠΕΚΑ … οι αρμοδιότητες, 
μεταξύ άλλων, και της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών καθώς και η υπ΄ 
αριθ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 1411/2012 (Β΄ 54) απόφαση του ως άνω Υφυπουργού, με την οποία 
μεταβιβάσθηκε στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών το 
δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Υφυπουργού», των εγκρίσεων - θεωρήσεων τεχνικών μελετών 
μεταλλείων, είχαν απολέσει την ισχύ τους κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, αφού με 
τις υπ΄ αριθ. Υ5/2015 (Β΄ 204), Υ103/2015 (Β΄ 309), Υ112/2015 (Β΄ 311) και Υ179/2015 (Β΄ 845) αποφάσεις 
του Πρωθυπουργού και με την υπ΄ αριθ. 4333/58520/2015 (Β΄ 1005) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΑΠΕΝ κατανεμήθηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες μεταξύ των 
νέων αναπληρωτών Υπουργών και μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες στον νέο Υφυπουργό ΠΑΠΕΝ, 
μεταξύ δε των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων δεν εμπίπτουν αυτές της Γενικής Διεύθυνσης 
Ορυκτών Πρώτων Υλών, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και 
Βιομηχανικών Ορυκτών, όπου το Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών με 
αρμοδιότητα την έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλείων, σύμφωνα με 
τα άρθρα 44 και 46 του πδ/τος 100/2014 (Α΄ 167), οι αρμοδιότητες του οποίου παρέμειναν στον 
Υπουργό ΠΑΠΕΝ, τις οποίες ασκεί ο ίδιος, αφού δεν έχει εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση περί 
μεταβιβάσεως του δικαιώματος υπογραφής. 
Προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη με την οποία αποδίδεται στην αιτούσα μη τήρηση όρου 
της τεχνικής μελέτης των εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας περί μη διενέργειας ημιβιομηχανικών επί 
τόπου δοκιμών έπρεπε να υπογραφεί από την αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης των όρων της 
τεχνικής μελέτης Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και όχι από τη Διεύθυνση 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών. Ωστόσο, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως 
αβάσιμος, διότι η αρμοδιότητα της Επιθεώρησης Μεταλλείων προβλέπεται κατά το στάδιο 
κατασκευής και λειτουργίας του έργου και περιλαμβάνει τον έλεγχο τήρησης των τεθέντων στις 
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αδειοδοτικές πράξεις όρων κατά την υλοποίηση του έργου, αντίθετα, εν προκειμένω, η 
προσβαλλόμενη έχει εκδοθεί στο πλαίσιο εξέτασης της συμφωνίας προσαρτήματος τεχνικής 
μελέτης, σε σχέση με ειδικούς όρους που έχουν τεθεί στην μελέτη αυτή ως προς το περιεχόμενο 
του προσαρτήματος, προκειμένου να διακριβωθεί εάν αυτό είναι επαρκές προς έγκριση, σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 101 του ΚΜΛΕ, αρμοδιότητα η οποία ανήκει, κατά τα ανωτέρω, στο Τμήμα 
Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών. 
Με την υπό κρίση αίτηση και το δικόγραφο προσθέτων λόγων προβάλλεται ότι η άρνηση της 
Διοίκησης να εγκρίνει το εν λόγω προσάρτημα με την αιτιολογία που παρατίθεται στη 
συμπροσβαλλόμενη με αριθ. πρωτ. …/28.4.2015 πράξη του Υπουργού ΠΑΠΕΝ είναι παράνομη, 
καθ΄ όσον η επιστροφή του φακέλου για τη συμπλήρωση ελλείψεων ή για τη διενέργεια 
διορθώσεων προβλέπεται στο άρθρο 102 του ΚΜΛΕ μόνο σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
ανακρίβεια ή ανεπάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων, γεγονός που δεν συντρέχει εν 
προκειμένω, αφού ο φάκελος που υποβλήθηκε είναι επαρκής και ακριβής, όπως προκύπτει από τα 
αναλυτικά στοιχεία που περιέχονται στην προσκομισθείσα επιστολή αντίκρουσης που υπέβαλε 
στο Υπουργείο, περιέχει δε, προς πλήρη συμμόρφωση με την απαίτηση διενέργειας προγράμματος 
δοκιμών σε ημιβιομηχανική κλίμακα και τα πορίσματα αυτών που η αιτούσα διενήργησε με τον 
προσήκοντα τρόπο.  
Προβάλλεται, περαιτέρω, ότι η αιτιολογία της προσβαλλόμενης είναι παράνομη, καθ΄ όσον 
παραθέτει κατά τρόπο ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό τις ελλείψεις και διορθώσεις που 
διαπιστώνει, ώστε να είναι αδύνατη η συμμόρφωση και οριστική επανυποβολή της μελέτης εντός 
της ταχθείσας προθεσμίας, ενώ προβαίνει σε ανεπίτρεπτο κατά τις κείμενες διατάξεις έλεγχο 
σκοπιμότητας της μελέτης και όχι έλεγχο της επάρκειας και ακρίβειας αυτής.  
Προβάλλεται συναφώς ότι η επιστροφή του φακέλου προς συμπλήρωση στοιχείων που είτε δεν 
απαιτούνται κατά νόμο είτε προκύπτουν από τον πλήρη φάκελο που έχει υποβληθεί, καθώς και 
προς συμμόρφωση με παρατηρήσεις που διατυπώνονται όλως ενδεικτικά, παραβιάζει την αρχή της 
χρηστής διοίκησης και συνιστά κατάχρηση εξουσίας, αποσκοπεί δε αποκλειστικά στην παρέλκυση 
της ανοιγείσας δίκης, αφού εκδόθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως 
και στην περαιτέρω πρόκληση καθυστερήσεως στην υλοποίηση της επένδυσης. 
Με τον όρο Γ.3 της προαναφερθείσας απόφασης περί εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης των 
μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας τέθηκε ως όρος η υποβολή προς έγκριση, εντός 3 
ετών, των προσαρτημάτων των λοιπών τμημάτων του υποέργου Ολυμπιάδας, μεταξύ των οποίων, 
η τεχνική μελέτη της μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου 
(Προσάρτημα 6). Σύμφωνα με τον ειδικό όρο Β9 της ίδιας ως άνω απόφασης, η μεταλλουργική 
επεξεργασία του συμπυκνώματος πυριτών θα πρέπει να εξειδικευθεί και να συμπληρωθεί σε 
επίπεδο μελέτης εφαρμογής (engineering), προς τούτο δε θα πρέπει να εκτελεσθεί πρόγραμμα 
δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου και να υποβληθούν ειδικές 
μελέτες για κάθε μία από τις μοναδιαίες διεργασίες που συνιστούν την ολοκληρωμένη 
μεταλλουργική μέθοδο, οι οποίες θα βασίζονται στα αποτελέσματα του προγράμματος δοκιμών, 
αλλά και στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Υπηρεσία στη γνωμοδότησή της επί της 
ΜΠΕ του έργου και στο από 7.10.2011 έγγραφό της επί της τεχνικής μελέτης (Β9α). Περαιτέρω, ο 
φορέας εκμετάλλευσης θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της συντομότερης δυνατής 
έναρξης της φάσης Λειτουργίας Β΄, της αναλογίας των τεχνικών μέσων αξιοποίησης με τη 
σπουδαιότητα των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας και Σκουριών, της περιεκτικότητας σε ανεπιθύμητα 
συστατικά της τροφοδοσίας της μεταλλουργίας καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της 
ακολουθούσας την τήξη παραγωγικής διαδικασίας με κριτήρια την παραγωγή ποιοτικών και 
εμπορεύσιμων προϊόντων (Β9β1-β4). 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που προπαρατέθησαν, με το προσβαλλόμενο έγγραφο η 
Διοίκηση αρνήθηκε την έγκριση της τεχνικής μελέτης του επίμαχου προσαρτήματος με την 
αιτιολογία ότι δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί 
τόπου του έργου σύμφωνα με τον όρο Β9α, για τον λόγο δε αυτό δεν έκρινε σκόπιμη την ενδελεχή 
και ακριβή επεξεργασία όλων των υποβληθέντων στοιχείων, αλλά περιορίσθηκε στην ενδεικτική 
διατύπωση ορισμένων ελλείψεων (υπεύθυνες δηλώσεις μελετητών και υπογραφή μελέτης από 
διπλωματούχο μηχανικό, μη υποβολή ορισμένων στοιχείων στην ελληνική γλώσσα, μη 
τεκμηρίωση χαρακτηρισμού εξοπλισμού ως κινητού, μη αναφορά χωματουργικών εργασιών, μη 
συμπερίληψη δαπάνης αποκατάστασης στον προϋπολογισμό του έργου) καθώς και στην 
παράθεση επικουρικών παρατηρήσεων σχετικά με την παράλειψη της αιτούσας να συμμορφωθεί 
με τις υποδείξεις της υπηρεσίας που περιέχονται στους όρους Β9β1-β4.  
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Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν από την αιτούσα, αλλά και από το 
από 26.5.2015 υπόμνημά της προς τη Διοίκηση, ο φορέας εκμετάλλευσης σε συμμόρφωση προς τον 
όρο Β9α προέβη στην εκτέλεση προγράμματος δοκιμών σε ημιβιομηχανική κλίμακα στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας … που κατέχει τη σχετική τεχνογνωσία, όπου και απεστάλη ικανή 
ποσότητα επιτόπιων συμπυκνωμάτων αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας (20 τόνοι). Τα πορίσματα των 
δοκιμών αυτών, από τα οποία προέκυψε η εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου με πολύ 
καλά αποτελέσματα και υψηλή ανάκτηση (βλ. την προσκομισθείσα από 4.3.2013 επιστολή του 
Υπευθύνου του Ερευνητικού Κέντρου της …), παρατέθηκαν στο σώμα της τεχνικής μελέτης 
(πίνακας ε.ι.β1-1, σελ. 36) και χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ειδικών μελετών των 
διεργασιών της μεταλλουργικής επεξεργασίας, ενώ όλα τα στοιχεία τεκμηρίωσης (μεθοδολογία, 
τεχνική πληρότητα, αποτελέσματα, λεπτομερή στοιχεία αναλύσεων τροφοδοσίας, προϊόντων, 
ισοζυγίων μάζας και ανακτήσεων) παρατέθηκαν ως Παραρτήματα της τεχνικής μελέτης στην 
αγγλική γλώσσα, όσα προέρχονταν από την … τα λοιπά δε στην ελληνική.  
Εν όψει τούτων, η αιτιολογία του ως άνω εγγράφου ότι δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε 
κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου είναι αφ΄ ενός μεν αόριστη, καθ΄ όσον 
δεν εξειδικεύει ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο πρόγραμμα δοκιμών που έχει 
εκτελέσει η αιτούσα (κλίμακα δοκιμών, τόπος, χρησιμοποιηθέντα πετρώματα), αφ΄ ετέρου δε και 
πλημμελής, διότι δεν αιτιολογεί τον λόγο, για τον οποίο απορρίπτει ως μη αξιόπιστα τα 
παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών, από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της 
μεταλλουργικής μεθόδου και στο συγκεκριμένο μίγμα τροφοδοσίας (χαλκοπυρίτη - αρσενοπυρίτη - 
σιδηροπυρίτη) και η καλή προσαρμογή του σε βιομηχανικό επίπεδο, προς διακρίβωση των οποίων 
είχε εξ άλλου τεθεί ο όρος από τη Διοίκηση (βλ. την με αριθ. πρωτ. …/2.12.2010 γνωμοδότηση της 
Διεύθυνσης Μεταλλευτικών Ορυκτών επί της ΜΠΕ και την από 7.10.2011 επιστολή της με 
παρατηρήσεις επί της τεχνικής μελέτης Ολυμπιάδας).  
Εξ άλλου, απαραδέκτως επιχειρείται η συμπλήρωση της μη νόμιμης αυτής αιτιολογίας με το μετά 
τη συζήτηση κατατεθέν υπόμνημα του Δημοσίου, στο οποίο αναφέρεται ότι ούτε επιτόπου δοκιμές 
έγιναν ούτε επιτόπου δείγματα παρήχθησαν, καθ΄ όσον το εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας 
μέχρι σήμερα παράγει συμπυκνώματα από παλιά τέλματα, αφού δεν έχει αρχίσει η εξόρυξη του 
μεταλλείου, το δε εργοστάσιο εμπλουτισμού Σκουριών δεν έχει καν λειτουργήσει. Εν πάση 
περιπτώσει, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απορριπτέοι και ως αβάσιμοι, διότι μόνο το γεγονός ότι οι 
δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να 
στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε 
ημιβιομηχανική κλίμακα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου (αρσενοπυρίτες 
Ολυμπιάδας) είτε έχουν αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα 
τοπικά (χαλκούχο μετάλλευμα του κοιτάσματος Bajo de Alumbrera Αργεντινής, σύμφωνα με την 
προσκομισθείσα από 18.1.2012 γνωμάτευση του Καθηγητή του Τομέα Ορυκτολογίας και 
Πετρολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).  
Δεδομένου δε ότι, ως προκύπτει από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης, η μη έγκριση 
του προσαρτήματος στηρίχθηκε κυρίως στην κατά τα ανωτέρω μη επαρκή αιτιολογία περί μη 
πληρώσεως του όρου περί διενέργειας επιτόπιων ημιβιομηχανικών δοκιμών, η δε επεξεργασία των 
λοιπών υποβληθέντων στοιχείων και η διατύπωση των παρατηρήσεων που ενσωματώθηκε στο 
έγγραφο έγινε κατά τρόπο ενδεικτικό, η προσβαλλόμενη πράξη θα πρέπει να ακυρωθεί στο 
σύνολό της, να αναπεμφθεί δε η υπόθεση στη Διοίκηση προς νέα νόμιμη κρίση, κατά την εκφορά 
της οποίας θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ληφθούν υπ΄ όψιν αφ΄ ενός οι απαντήσεις της αιτούσας 
επί των επικουρικών παρατηρήσεων -όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι 
δυνατή, κατά την άποψή της, η αλλαγή των μεγεθών τροφοδοσίας της μεταλλουργικής μονάδας 
και αξιοποίησης του δυναμικού των Σκουριών και επισημαίνεται η συμμόρφωσή της προς τις 
λοιπές υποδείξεις της υπηρεσίας - και αφ΄ ετέρου ότι επιστροφή φακέλου τεχνικής μελέτης 
προβλέπεται κατά το άρθρο 102 ΚΜΛΕ μόνο για λόγους ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των 
υποβληθέντων στοιχείων. 
 
Διατακτικό: Δέχεται την αίτηση. 
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Επ΄ αόριστον διακοπή υλοτομικών εργασιών - Αποκατάσταση χώρου απόθεσης Παλαιών 
Τελμάτων Ολυμπιάδας 
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 1/2016 σ. 81, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016 
(www.nbonline.gr/journal/) 
 
Αίτηση ακυρώσεως: Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση των με αριθ. πρωτ. 
.../25.2.2015 και .../18.3.2015 σημάτων του Δασάρχη Αρναίας για τη διακοπή των εργασιών 
υλοτόμησης στις Σκουριές Χαλκιδικής, οι οποίες διενεργούνταν για τις ανάγκες υλοποίησης του 
αδειοδοτηθέντος, με την κυα .../26.7.2011 περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, έργου «α) 
Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας και β) Απομάκρυνση, 
Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας».  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85 και 87 του Δασικού Κώδικα (ν. 
86/1969), για τη διενέργεια υλοτομίας επί δημοσίου δάσους απαιτείται αφ΄ ενός έγκριση της 
αρμόδιας δασικής αρχής και αφ΄ ετέρου έκδοση πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως υπέρ του δικαιούχου 
της εγκρίσεως. Οι πράξεις αυτές παρέχουν το δικαίωμα διενέργειας υλοτομικών εργασιών στον 
δικαιούχο αυτών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτές (βλ. ΣτΕ 1641/1979). 
Εξ άλλου, ως έχει κριθεί, μετά την έκδοση διοικητικής αδείας, επί τη βάσει της οποίας παρέχεται το 
δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών, δεν επιτρέπεται η ανάκληση αυτής ή η διακοπή των βάσει αυτής 
εκτελούμενων εργασιών, εκτός αν διαπιστωθεί ότι η άδεια είναι παράνομη ή αν συντρέχει άλλος 
λόγος ανακλήσεως ειδικώς προβλεπόμενος από τον νόμο. Η πράξη δε περί διακοπής των εργασιών 
πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη, να προσδιορίζει δηλαδή σαφώς τη νομική πλημμέλεια που 
αποδίδεται στην άδεια ή τον άλλο λόγο που κατά νόμο επιτρέπει τη διακοπή των εργασιών (βλ. 
ενδεικτικά ΣτΕ 4446/2010, 4451/2005, 259, 76/1977). Η δε επ΄ αόριστον διακοπή των εργασιών, που 
εκτελούνται δυνάμει διοικητικής άδειας, συνιστά ανάκληση της άδειας αυτής (βλ. ΣτΕ 3393/1977 
σχετικά με εργασίες υλοτομίας, πρβλ. ΣτΕ 4446/2010, 4451/2005 κ.ά. σχετικά με οικοδομικές 
εργασίες).  
Οι υλοτομικές εργασίες που διενεργούνταν βάσει της έγκρισης έκτακτης κάρπωσης και του .../2015 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης διακόπηκαν με τα προσβαλλόμενα σήματα του Δασάρχη Αρναίας, 
κατόπιν του από 24.2.2015 ηλεκτρονικού μηνύματος του Γραφείου του καθ΄ ου Υπουργού και του 
από 17.3.2015 εγγράφου του Αναπληρωτή Υπουργού, στα οποία ουδεμία πλημμέλεια αποδίδεται 
στις ως άνω διοικητικές πράξεις, επί των οποίων ερείδονται οι υλοτομικές εργασίες, αλλ΄ 
αναφέρεται ότι η διακοπή διατάσσεται, προκειμένου να διενεργηθεί επανέλεγχος. Εξ άλλου, όπως 
προκύπτει από τα προμνημονευθέντα έγγραφα των κατά τόπους αρμοδίων δασικών υπηρεσιών 
προς το καθ΄ ου Υπουργείο, αλλά και από το έγγραφο απόψεων του Δασαρχείου Αρναίας προς το 
Δικαστήριο, σε αυτά αναφέρεται ότι οι υλοτομίες γίνονταν σύμφωνα με την απόφαση 
παραχώρησης και την απόφαση έκτακτης κάρπωσης χωρίς να διαπιστωθεί ουδεμία απόκλιση από 
αυτές. Υπό τα δεδομένα αυτά, οι προσβαλλόμενες πράξεις, με τις οποίες διατάσσεται η επ΄ 
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αόριστον διακοπή των υλοτομικών εργασιών και αποτελούν κατ΄ ουσίαν ανάκληση της έγκρισης 
έκτακτης κάρπωσης και του .../2015 πρωτοκόλλου εγκατάστασης, είναι αναιτιολόγητες και θα 
πρέπει για τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, να ακυρωθούν, παρελκούσης ως αλυσιτελούς 
της εξετάσεως των λοιπών λόγων ακυρώσεως. Και ισχυρίζονται μεν οι παρεμβαίνοντες ότι τα 
προσβαλλόμενα σήματα δεν συνιστούν ανάκληση διοικητικών πράξεων, αλλ΄ αναστέλλουν 
προσωρινά τις υλοτομικές εργασίες.  
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η διακοπή των υλοτομικών εργασιών 
διετάχθη χωρίς χρονικό περιορισμό, παρά δε το γεγονός ότι στο από 11.3.2015 δελτίο Τύπου του 
καθ΄ ου Υπουργού που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου αναφέρεται ότι από τον 
έλεγχο που ολοκληρώθηκε προέκυψε η νομιμότητα των εκδοθέντων πρωτοκόλλων (βλ. σχετ. το 
έγγραφο απόψεων της Διοίκησης προς το Δικαστήριο) η Διοίκηση δεν έχει εισέτι επιτρέψει τη 
συνέχιση των εργασιών, συνεπώς τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα δεν ευσταθούν. 
Προβάλλεται, περαιτέρω, ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις περί διακοπής των υλοτομικών εργασιών 
είναι νομίμως αιτιολογημένες και στηρίζονται αφ΄ ενός στην εκκρεμοδικία που υφίσταται λόγω 
της προσβολής της απόφασης περί εγκρίσεως του Προσαρτήματος 3 της τεχνικής μελέτης του 
υποέργου Σκουριών που αφορά στις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων για τη 
διαμόρφωση του χώρου, όπου διενεργούνταν οι διακοπείσες υλοτομικές εργασίες και αφ΄ ετέρου 
στον έλεγχο που η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διενεργεί στο επίμαχο έργο, 
δυνάμει του οποίου έχουν εκδοθεί οι με αριθ. πρωτ. ... και .../16.1.2015 εκθέσεις ελέγχου, όπου 
διαπιστώνεται σωρεία παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών 
όρων.  
Ωστόσο, οι λόγοι αυτοί είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι, καθ΄ όσον οι αιτιολογίες αυτές δεν 
περιέχονται στο σώμα των προσβαλλόμενων πράξεων ούτε προκύπτουν από τα στοιχεία του 
φακέλου, δεν είναι δε επιτρεπτή η υποκατάσταση ανύπαρκτης ή μη νόμιμης αιτιολογίας με άλλη 
αιτιολογία, την οποία δεν επικαλέσθηκε η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη ανάκληση, αλλ΄ 
διατυπώνουν οι παρεμβαίνοντες με τα δικόγραφά τους το πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίου (πρβλ. 
ΣτΕ 6428/1995, 719/2015). Εν πάση περιπτώσει, είναι απορριπτέοι και ως αβάσιμοι. Κατά πρώτον, 
διότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα με αριθ. πρωτ. .../9.10.2012, .../4.10.2012 και .../28.9.2012 
έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, 
τεχνική μελέτη έχει ήδη εγκριθεί για την επίμαχη έκταση που εμπίπτει στο υποέργο Σκουριών με 
την υπ΄ αριθ. .../10.2.2012 απόφαση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών 
του ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι εφαρμόσιμη στο σύνολό της και καλύπτει όλα τα περιγραφόμενα σε 
αυτή μεταλλευτικά έργα και εγκαταστάσεις (μεταξύ των οποίων και οι εγκαταστάσεις 
αποβλήτων), κατά τρόπον ώστε να μην υφίσταται κανένα περιθώριο διαφοροποίησης (αύξησης, 
μείωσης, μετατόπισης) των εκτάσεων επέμβασης του έργου, τα δε προβλεπόμενα πρόσθετα 
προσαρτήματα δεν αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή της τεχνικής μελέτης ούτε 
πρόκειται να επιφέρουν ουδεμία διαφοροποίηση ως προς τη θέση και τα μεγέθη του έργου.  
Ως εκ τούτου, οι ανακληθείσες με τα προσβαλλόμενα σήματα πράξεις ερείδονται επαρκώς στην 
έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών, η οποία είναι σε ισχύ και δεν έχει 
προσβληθεί. Κατά δεύτερον, διότι, ανεξαρτήτως του ότι οι εκθέσεις ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που μνημονεύουν οι παρεμβαίνοντες δεν αναφέρονται στο υποέργο 
Σκουριών, αλλά στα υποέργα της Ολυμπιάδας και του Μαντέμ Λάκκου - Μαύρων Πετρών, πάντως 
η διαπίστωση, κατά την υλοποίηση του έργου, υπερβάσεων και παραβιάσεων των αδειών και 
εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, μπορεί μεν να 
επιφέρουν τις προβλεπόμενες κατά νόμο κυρώσεις (πρόστιμα, κατεδαφίσεις κ.λπ.), δεν δύναται, 
ωστόσο, να αποτελέσουν λόγους ανακλήσεως των διοικητικών αυτών πράξεων (βλ. ΣτΕ 259/1977).  
Τέλος, ο προβαλλόμενος από τη Διοίκηση, με το υπόμνημα που νομίμως κατατέθηκε, λόγος ότι η 
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ, επικαλούμενη 
τα .../3.12.2010 και .../18.1.2011 έγγραφα του Δασαρχείου Αρναίας Χαλκιδικής, στα οποία 
εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις ως προς την υλοτόμηση της δασικής έκτασης, προτείνει, με το 
.../28.5.2015 έγγραφό της προς το Υπουργείο, την τροποποίηση των όρων της απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, είναι απορριπτέος. Και τούτο, διότι εκτός του ότι η πρόταση αυτή δεν 
αναπληρώνει την έλλειψη αιτιολογίας των προσβαλλόμενων πράξεων, πάντως η αρνητική 
γνωμοδότηση του Δασαρχείου Αρναίας ελήφθη υπ΄ όψη και αξιολογήθηκε κατά την έκδοση της 
αποφάσεως περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου, η απόκλιση δε από αυτή 
αιτιολογήθηκε νομίμως, όπως κρίθηκε με την 1492/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου.  
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Διατακτικό: Δέχεται την αίτηση.  
 
 
 
[8] Συμβούλιο της Επικρατείας 3115/2015 (Τμ. Ε΄) 
 
 
Παραχώρηση δημοσίου δάσους για τη διενέργεια μεταλλευτικών εργασιών 
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 1/2016 σ. 82, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016 
(www.nbonline.gr/journal/) 
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με την κρινομένη αίτηση ζητείται η ακύρωση: α) της …/29.3.2012 αποφάσεως 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία 
παραχωρήθηκαν στην εταιρεία … κατά χρήση και κατά κυριότητα, τμήματα δημοσίου δάσους, 
συνολικής εκτάσεως 4.099,8767 στρ., στις θέσεις «Σκουριές» και «Μαντέμ Λάκκος» του Δήμου 
Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για τις ανάγκες της επιχειρηματικής της 
δραστηριότητας, όπως θα εκτεθεί σε επόμενες σκέψεις, β) της …/22.3.2012 πράξεως της 
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Χαλκιδικής, με την οποία 
καθορίσθηκε το αντάλλαγμα για την παραχώρηση των ως άνω δημοσίων δασών και γ) κάθε 
συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως. Με το 
υπόμνημα που κατατέθηκε την 4.12.2012, πριν από την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, οι 
αιτούντες ζητούν να ακυρωθούν, εκτός από τις ανωτέρω υπό στοιχ. α΄ και β΄ πράξεις, αφ΄ ενός η 
…/17.4.2012 πράξη της Διευθύντριας Δασών Ν. Χαλκιδικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε, υπό συγκεκριμένους όρους, η «έκτακτη κάρπωση 
του ξυλώδους όγκου που θα προκύψει από την υλοποίηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και 
έργων στις θέσεις Σκουριές και Μαντέμ Λάκκος … σύμφωνα με την …/29.3.2012 απόφαση 
παραχώρησης δημοσίου δάσους» και αφ΄ ετέρου τα .../16.5.2012 και .../24.5.2012 πρωτόκολλα 
εγκαταστάσεως για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών, που εκδόθηκαν από το Δασαρχείο 
Αρναίας κατόπιν των προαναφερθεισών .../29.3.2012 και .../17.4.2012 αποφάσεων.  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται: ... Σε εκτέλεση των 
ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων εκδόθηκε ο ν. 998/1979 (Α΄ 289), στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του 
οποίου ορίζονται τα εξής: ... (όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 
3208/2003, Α΄ 303) ... Περαιτέρω, με τα άρθρα 45-61 του έκτου Κεφαλαίου του ιδίου νόμου, υπό τον 
τίτλο «Επιτρεπταί επεμβάσεις εις τα δάση και τας δασικάς εκτάσεις», θεσπίζονται ειδικοί κανόνες 
ως προς ορισμένες επεμβάσεις, κατ΄ εξαίρεση επιτρεπόμενες σε δάση και δασικές εκτάσεις. 
Ειδικότερα, στο άρθρο 45 παρ. 5 ορίζεται ότι: ... στη δε παρ. 12 του ιδίου άρθρου, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 1 παρ. 10 του ν. 3208/2003 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3377/2005 
(Α΄ 202), ορίζονται τα εξής: ... Εξ άλλου, κατά το άρθρο 57 του ως άνω ν. 998/1979: ... Κατ΄ 
εξουσιοδότηση της ανωτέρω παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 εκδόθηκε η 165384/405/2012 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (Β΄ 365), με την οποία καθορίσθηκε ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του ανταλλάγματος 
για κάθε περίπτωση επιτρεπτής, κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επεμβάσεως στις 
δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και στις δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις και η διαδικασία 
επιβολής και εισπράξεως αυτού. Σύμφωνα με την παρ. 6 της αποφάσεως αυτής: «Το αντάλλαγμα 
χρήσης αναφέρεται στην απόφαση που αφορά στην επέμβαση, η δε είσπραξή του 
πραγματοποιείται πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση (στην περίπτωση έγκρισης 
επέμβασης) ή πριν από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής της (στην 
περίπτωση της παραχώρησης)».  
Η προσβαλλομένη .../29.3.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 57 
παρ. 5 του ν. 998/1979. Οι διατάξεις αυτές, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να 
παραχωρούνται κατά χρήση ή κατά κυριότητα, εξουσιαστικώς, κατόπιν ειδικής εγκριτικής 
αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου της Διοικήσεως, δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την 
εκμετάλλευση λατομείων ή μεταλλείων, αποβλέπουν στη θεραπεία δημοσίου σκοπού και 
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συγκεκριμένα στην κάλυψη των αναγκών σε λατομικά και μεταλλευτικά ορυκτά και στην 
ανάπτυξη της σχετικής παραγωγικής δραστηριότητας προς όφελος της εθνικής οικονομίας, μετά 
από συνεκτίμηση της ανάγκης αποτελεσματικής προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας και 
του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει, εν όψει των δυσμενών επιπτώσεων της σχετικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, οι διαφορές οι οποίες γεννώνται 
από τις πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ανεξαρτήτως εάν οι 
σχετικές πράξεις προβλέπουν την καταβολή ή μη ανταλλάγματος για την παραχώρηση, 
συνιστούν διοικητικές διαφορές και όχι ιδιωτικές διαφορές υπαγόμενες στη δικαιοδοσία των 
πολιτικών δικαστηρίων (βλ. ΣτΕ 4007/2002).  
Περαιτέρω, οι διατάξεις αυτές, με τις οποίες δεν παρέχεται απλώς έγκριση εκμεταλλεύσεως δασών 
και δασικών εκτάσεων για μεταλλευτικούς σκοπούς, αλλά έγκριση για την παραχώρηση των 
εκτάσεων αυτών κατά χρήση ή κατά κυριότητα, εντάσσονται στη δασική νομοθεσία, όπως και οι 
άλλες διατάξεις που προβλέπουν παραχώρηση δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων για την 
εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Από την αμφισβήτηση δε της νομιμότητας των 
πράξεων, με τις οποίες εγκρίνεται η παραχώρηση δασών και δασικών εκτάσεων για την άσκηση 
λατομικής ή μεταλλευτικής δραστηριότητας, γεννώνται ακυρωτικές διαφορές, για την εκδίκαση 
των οποίων αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας και ειδικότερα το Ε΄ Τμήμα αυτού. Και 
τούτο, διότι τα αρμόδια κατά το ως άνω άρθρο 57 του ν. 998/1979 όργανα εγκρίνουν, κατά τον νόμο, 
την παραχώρηση δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων βάσει, μεταξύ άλλων, ουσιαστικών και 
τεχνικών εκτιμήσεων και επιλογών που συναρτώνται με τη σκοπιμότητα της αξιοποιήσεως του 
ορυκτού πλούτου της χώρας, εν όψει των αναγκών της εθνικής οικονομίας και της υποχρεώσεως 
προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, βάσει δηλαδή κρίσεων και σταθμίσεων οι οποίες 
ανήκουν, κατά το Σύνταγμα, στο πεδίο δράσεως της Διοικήσεως και δεν μπορούν να ανατεθούν 
στα δικαστήρια δια μέσου της αρμοδιότητας πλήρους δικαιοδοσίας κατά τον δικαστικό έλεγχο των 
σχετικών πράξεων (βλ. 2431/2010, a contrario ΣτΕ Ολ 107/1991, πρβλ. ΣτΕ 4934/2013, 2694/2012, 287, 
262/2005, ΣτΕ Ολ 2855/2003, ΣτΕ 1768/1998, 5222/1996, 4739/1995, 3525/1991, πρβλ. ΣτΕ 1056/2012). 
Κατά συνέπεια, το κρινόμενο ένδικο βοήθημα που στρέφεται, όπως προεκτέθηκε, κατά της 
.../29.3.2012 αποφάσεως με την οποία παραχωρήθηκαν στην παρεμβαίνουσα εταιρεία, κατά χρήση 
και κατά κυριότητα, τμήματα δημοσίου δάσους για τις ανάγκες της επιχειρηματικής της 
δραστηριότητας και στην οποία ενσωματώθηκε η .../22.3.2012 πράξη της οικείας Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων περί καθορισμού του καταβλητέου για την 
παραχώρηση ανταλλάγματος, αποτελεί αίτηση ακυρώσεως, εκδικαζόμενη αρμοδίως από το παρόν 
Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι προβαλλόμενοι 
ισχυρισμοί ότι το ένδικο αυτό βοήθημα αποτελεί, δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων του ν. 1406/1983 
(Α΄ 182), όπως συμπληρώθηκε με τον ν. 3659/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3900/2010, 
προσφυγή ουσίας και ότι πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο 
διοικητικό δικαστήριο. Διάφορο δε είναι το ζήτημα της φύσεως της διοικητικής διαφοράς και του 
αρμοδίου για την εκδίκασή της δικαστηρίου, όταν προσβάλλεται από τον δικαιούχο της 
παραχωρήσεως αυτοτελώς η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής που καθορίζει το ύψος του 
προβλεπομένου στον νόμο ανταλλάγματος (βλ. ΣτΕ 499, 3840, 3713/2013, 4156/2012).   
Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 25 παρ. 2 του πδ 18/1989 (Α΄ 8), δεν 
επιτρέπεται η διεύρυνση του αντικειμένου της δίκης με την προσβολή διοικητικών πράξεων το 
πρώτον με υπόμνημα (βλ. ΣτΕ 1547/2014, 2399/2001). Συνεπώς, απαραδέκτως προσβάλλονται με το 
υπόμνημα που κατατέθηκε την 4.12.2012: α) η .../17.4.2012 πράξη για την έκτακτη κάρπωση από την 
παρεμβαίνουσα του ξυλώδους όγκου, ο οποίος θα προκύψει κατά την πραγματοποίηση των 
επίμαχων έργων καθώς και β) τα συναφή με την ως άνω πράξη .../16.5.2012 και .../24.5.2012 
πρωτόκολλα εγκαταστάσεως για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών.  
Με την κρινομένη αίτηση προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη .../29.3.2012 απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, κατά το μέρος που παραχωρεί 
τμήματα δάσους κατά κυριότητα, εκδόθηκε αναρμοδίως εφ΄ όσον το άρθρο 57 παρ. 5 του ν. 998/1979 
προβλέπει αρμοδιότητα του Υπουργού Γεωργίας για την παραχώρηση κατά κυριότητα δημοσίων 
δασών και δασικών εκτάσεων προς διενέργεια μεταλλευτικών εργασιών. Περαιτέρω, προβάλλεται 
ότι όταν οι παραχωρούμενες εκτάσεις εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 4 παρ. 1 περ. α΄ και 
β΄ και παρ. 2 περ. δ΄, ε΄ και ζ΄ του ίδιου νόμου, και για την κατά χρήση παραχώρηση αρμόδιος είναι 
ο Υπουργός Γεωργίας ανεξαρτήτως του εάν έχει προηγουμένως χορηγηθεί έγκριση έρευνας. Κατά 
τους ισχυρισμούς δε των αιτούντων, η επίδικη παραχώρηση κατά χρήση στη θέση «Σκουριές» 
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αφορά σε δάσος που επηρεάζει ΖΕΔ και ΖΕΠ και, ταυτοχρόνως, επιδρά προστατευτικά στο έδαφος 
και τα υπόγεια ύδατα.  
Από τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 57 του ν. 998/1979, των άρθρων 13 παρ. 3 του ν. 
1734/1987 (Α΄ 189), 1 παρ. 1 του ν. 2026/1992 (Α΄ 43), 1 περ. Ι υποπερ. θ΄ του πδ 94/1993 (Α΄ 40), 3 παρ. 
1 του ν. 2218/1994 (Α΄ 90), 4 παρ. 2 και 6 και 6 παρ. 7 του ν. 2240/1994 (Α΄ 153), 14 παρ. 1 του ν. 
2399/1996 (Α΄ 90), 1 παρ. 1 και 2 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), συνάγεται 
ότι η αρμοδιότητα για την παραχώρηση δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων, η οποία ανήκε κατά 
το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 1734/1987, αναλόγως του μεγέθους της παραχωρούμενης εκτάσεως, στον 
Νομάρχη, τον Υπουργό Γεωργίας και το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταφέρθηκε με τον ν. 2026/1992 
κατ΄ αρχήν στον κρατικό νομάρχη, ανεξαρτήτως του μεγέθους της παραχωρούμενης εκτάσεως, 
επιφυλάχθηκε δε η σχετική αρμοδιότητα στον Υπουργό Γεωργίας, βάσει του πδ/τος 94/1993 που 
εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 1 του ιδίου νόμου, μόνο ως προς την έγκριση «για 
την εκμετάλλευση μεταλλείων ή λατομείων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων και [την] 
παραχώρηση κατά κυριότητα δασών και δασικών εκτάσεων για τον ανωτέρω σκοπό … στον Νομό 
Αττικής». Στη συνέχεια δε η κατά τον κανόνα αυτή αρμοδιότητα του κρατικού νομάρχη, η οποία 
δεν περιήλθε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2218/1994, αλλά 
ασκούνταν αρχικώς από τον Περιφερειακό Διευθυντή, βάσει των άρθρων 4 παρ. 2 και 6 του ν. 
2240/1994 και κατόπιν από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 
2399/1996 και 1 παρ. 1 και 2 του ν. 2503/1997, περιήλθε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 280 περ. Ι του ν. 3852/2010 (πρβλ. ΣτΕ 4934/2013, 1343/2010, 2688/2007).  
Εν όψει των ανωτέρω διατάξεων και δοθέντος ότι εν πάση περιπτώσει, όπως βεβαιώνεται στη 
.../14.3.2012 εισηγητική έκθεση του Δασολόγου του Δασαρχείου Αρναίας ... η οποία ελήφθη υπ΄ όψη 
κατά την έκδοση της προσβαλλομένης, οι παραχωρούμενες εκτάσεις στη θέση «Σκουριές» 
υπάγονται στην κατηγορία της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979 (δάση που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία από απόψεως παραγωγής δασικών προϊόντων) και οι αντίστοιχες 
εκτάσεις στη θέση «Μαντέμ Λάκκος» υπάγονται στις κατηγορίες της ως άνω περ. γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 4 και της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού (δάση που κείνται σε απόσταση 1.000 μ. από 
εθνικές οδούς και 200 μ. από επαρχιακές) και όχι στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 και δ΄, ε΄ και ζ΄ της 
παρ. 2, όπως αναποδείκτως άλλωστε ισχυρίζονται οι αιτούντες, αρμοδίως εκδόθηκε η 
προσβαλλόμενη απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης. Είναι συνεπώς απορριπτέος ως αβάσιμος ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως.  
Προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη .../29.3.2012 απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 57 
παρ. 2 και 3 του ν. 998/1979, ιδίως κατά το μέρος που επιτρέπει την εναπόθεση των υπολοίπων της 
βιομηχανικής επεξεργασίας των μεταλλευμάτων και των στείρων καταλοίπων και τη χωροθέτηση 
των εργοστασίων εμπλουτισμού και μεταλλουργίας σε δασικές εκτάσεις και ότι το άρθρο 181 του ν. 
4001/2011, βάσει του οποίου επιτρέπονται πλέον οι επεμβάσεις αυτές, δεν μπορεί να τύχει 
εφαρμογής σε έργα, όπως το επίδικο, που έχουν αδειοδοτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του 
(22.8.2011).  
Όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 1429/2013 7μ.), κατά τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 998/1979 που ρυθμίζουν 
την άσκηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων εντός δασών και δασικών εκτάσεων, ερμηνευόμενες 
υπό το φως του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος που επιτάσσει την προστασία των δασών και 
δασικών εκτάσεων, είναι ανεκτή η μεταβολή της μορφής εκτάσεως με δασική βλάστηση για την 
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες οι οποίες δεν θα 
μπορούσαν να ικανοποιηθούν διαφορετικά, εφόσον, όμως, κριθεί ότι η συγκεκριμένη ανάγκη 
υπερτερεί της διαφυλάξεως εκτάσεως με δασική βλάστηση και ότι δεν υφίσταται τρόπος 
ικανοποιήσεώς της χωρίς θυσία του δασικού οικοσυστήματος. Κριτήριο της ανάγκης είναι ότι η 
ικανοποίησή της έχει για την εθνική οικονομία ζωτική σημασία, εκτιμώμενη, μεταξύ άλλων, εν 
όψει της σπανιότητας και του βαθμού επάρκειας των ορυκτών και των υφισταμένων δυνατοτήτων 
καλύψεως της σχετικής ζητήσεως. Στα πλαίσια αυτά η μεταλλευτική δραστηριότητα αποτελεί 
επιτρεπτή, υπό όρους, δραστηριότητα εκμεταλλεύσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων, η οποία, κατά 
το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο, έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και συνδέεται με 
υποχρέωση αναπλάσεως του μεταλλευτικού χώρου μετά τη λήξη της δραστηριότητας αυτής και 
πάντως δεν συνεπάγεται μεταβολή του νομικού χαρακτήρα των εκτάσεων, αλλά μόνο προσωρινή 
δυνατότητα επεμβάσεως σε αυτές.  
Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 57, προ της αντικαταστάσεώς του από τον 
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), η οποία αναφέρεται όχι μόνο στην εξορυκτική δραστηριότητα, αλλά και στις 
συναφείς υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, υποδομές και μονάδες διαλογής, επεξεργασίας και 
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αποκομιδής των ορυκτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις, υπό τους οποίους επιτρέπεται όχι μόνο η 
ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας εντός δασών και δασικών εκτάσεων, αλλά και η 
χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας των ορυκτών μετά των αναγκαίων υποστηρικτικών 
υποδομών, διέπονται αποκλειστικά από τις ρυθμίσεις του άρθρου 57 του ν. 998/1979, οι οποίες είναι 
ειδικότερες σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ιδίου νόμου που ρυθμίζουν την 
εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων εν γένει εντός δασών και δασικών εκτάσεων.  
Η ερμηνεία, εξ άλλου, αυτή είναι σύμφωνη και προς τα άρθρα 24 και 106 του Συντάγματος, καθ΄ 
όσον ο νομοθέτης με τις διατάξεις αυτές αναγνωρίζει την ανάγκη αξιοποιήσεως των ορυκτών 
πρώτων υλών της χώρας, αλλά και την ιδιαιτερότητα της εξορυκτικής δραστηριότητας, η οποία 
περιορίζεται σε περιοχές όπου εντοπίζονται βιώσιμα κοιτάσματα προς εκμετάλλευση και ως εκ 
τούτου θέτει ειδικές προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα αυτή, κατά τρόπον, ώστε να 
επιτυγχάνεται τόσο η προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος όσο και η τεχνικοοικονομική 
βιωσιμότητα της εκμεταλλεύσεως, η οποία κρίνεται ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την εθνική 
οικονομία.  
Ως εκ τούτου, η χωροθέτηση των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών και βιομηχανικών 
μονάδων, των σχετικών με την εξορυκτική δραστηριότητα, διέπεται αποκλειστικά από τις 
διατάξεις του άρθρου 57, οι οποίες δεν απαγορεύουν τη χωροθέτηση των μονάδων αυτών ούτε σε 
περιοχές που εμπίπτουν στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, εφ΄ όσον βέβαια πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη αυτή για το επιτρεπτό της επεμβάσεως σε δάση και δασικές 
εκτάσεις, ήτοι εφ΄ όσον αιτιολογείται η ανάγκη χωροθετήσεως των μονάδων αυτών πλησίον των 
περιοχών εξορύξεως, κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται διάχυση των οχληρών επιπτώσεων σε 
ευρύτερη έκταση του οικοσυστήματος, κατόπιν εξετάσεως εναλλακτικών λύσεων, διερευνήσεως 
των επιπτώσεων που θα προκληθούν στο οικοσύστημα και υιοθετήσεως των απαραίτητων μέτρων, 
που θα εξασφαλίζουν αφ΄ ενός την αποτελεσματική προστασία των περιβαλλοντικών μέσων, ήτοι 
των αβιοτικών παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την αναγέννηση του οικοσυστήματος και 
αφ΄ ετέρου την αποκατάσταση του πληγέντος οικοσυστήματος κατά το πέρας της εκμεταλλεύσεως 
και τέλος κατόπιν σταθμίσεως του δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετείται από την αξιοποίηση 
του συγκεκριμένου κοιτάσματος. Εξ άλλου, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 
57 εγκρίνονται και οι χώροι για απόθεση των εξορυκτικών αποβλήτων, οι οποίοι δύνανται να 
χωροθετούνται και εντός δασών και δασικών εκτάσεων των ανωτέρω κατηγοριών υπό τους 
ειδικότερους όρους που τίθενται με τις οικείες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και εφ΄ όσον 
πληρούν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της κυα περί διαχειρίσεως των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας, η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/21/ΕΚ.  
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η εκμετάλλευση των 
εντοπισθέντων κοιτασμάτων και η χωροθέτηση των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στις θέσεις 
Σκουριές και Μαντέμ Λάκκο λαμβάνουν χώρα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Η επιλογή των 
θέσεων των αναγκαίων συνοδών μονάδων και δομών έγινε, κατόπιν εξετάσεως εναλλακτικών 
λύσεων, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, κατά τρόπον ώστε να προκρίνονται οι λύσεις που 
έχουν τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις τόσο στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα, όσο και στα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ειδικότερα, όσον αφορά το υποέργο στις Σκουριές, 
η μέθοδος της κατά βάση υπόγειας εκμεταλλεύσεως με ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα επελέγη 
διότι απαιτεί τη μικρότερη δυνατή έκταση καταλήψεως και έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στη 
χλωρίδα, την πανίδα και τα ύδατα, το εργοστάσιο επεξεργασίας του μεταλλεύματος χωροθετείται 
σε κεντροβαρική θέση σε σχέση με τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις για απόθεση και εξόρυξη, με 
αποτέλεσμα τη μείωση της μεταφοράς των προϊόντων και αποβλήτων και τη μικρότερη δυνατή 
όχληση των οικοσυστημάτων, οι χώροι για την απόθεση αποβλήτων εγκαθίστανται στις λεκάνες 
των ρεμάτων Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου, θέση που εξασφαλίζει τη μικρότερη δυνατή 
κατάληψη εδάφους και οικοσυστημάτων, μικρή απόσταση μεταφοράς των αποβλήτων εξορύξεως 
από τον τόπο παραγωγής τους και μη σημαντικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, 
ενώ οι προκριθείσες χαράξεις της οδού μεταφοράς των προϊόντων στις εγκαταστάσεις στις Μαύρες 
Πέτρες και της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έγινε με γνώμονα τη μικρότερη δυνατή 
επιβάρυνση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και των οικισμών και λοιπών χρήσεων γης και 
δραστηριοτήτων.  
Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις στη θέση «Μαντέμ Λάκκος», εναλλακτικές θέσεις έχουν 
εξετασθεί για τα εργοστάσια εμπλουτισμού και μεταλλουργίας, καθώς και για τον χώρο 
αποθέσεως αποβλήτων στον Κοκκινόλακκα, επελέγη δε η χωρική συγκέντρωση των μονάδων 
αυτών σε περιοχή ήδη επιβαρυμένη από την προγενέστερη εκμετάλλευση με σημαντικό ποσοστό 
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άγονων εκτάσεων και διάσπαρτους παλαιούς χώρους αποθέσεως αποβλήτων, η οποία εμπίπτει 
κατά το μεγαλύτερο μέρος της εντός της ζώνης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κατά τρόπο ώστε 
να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η κατάληψη δασικών οικοσυστημάτων και να επιτυγχάνεται 
ο γεωγραφικός περιορισμός των περιβαλλοντικών οχλήσεων. Ειδικώς όσον αφορά στο εργοστάσιο 
μεταλλουργίας, η χωροθέτησή του γίνεται εξ ολοκλήρου εντός της βιομηχανικής ζώνης, 
συνεπάγεται δε κατάληψη βλαστήσεως που υπάγεται εξ ολοκλήρου στη ζώνη αειφύλλων 
πλατυφύλλων και οικοτόπων χωρίς υψηλή οικολογική αξία.  
Συνολικά το ποσοστό των εκτάσεων που πρόκειται να αποψιλωθούν (3.238,28 στρ.) αντιστοιχεί στο 
0,44% της ευρύτερης περιοχής μελέτης (740.000 στρ.). Στην περιοχή του Στρατωνίου δεν πλήττονται 
οικότοποι με υψηλή οικολογική αξία, ενώ οι αναδασώσεις με ξενικά κωνοφόρα και τα δάση αριάς 
με χαρακτηριστικά μακκίας βλάστησης μπορούν να επαναδημιουργηθούν χωρίς δυσκολία. Στην 
Ολυμπιάδα τα νέα έργα που προβλέπονται λαμβάνουν χώρα σε άγονα εδάφη. Αντιθέτως, στις 
Σκουριές οι τύποι οικοτόπων, μέρος των οποίων πρόκειται να αποψιλωθεί, παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη οικολογική αξία, δεδομένου ότι τρεις τύποι (δάση οξιάς και δρυός) περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43, χωρίς όμως οι περιοχές όπου εμφανίζονται αυτοί οι οικότοποι 
να έχουν ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς προστασίας, δεδομένου ότι δεν αποτελούν οικότοπους 
προτεραιότητας, πέραν δε τούτου στην περιοχή κατάληψης των έργων καταγράφηκαν ορισμένα 
σπάνια είδη χλωρίδας, τα οποία είτε περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V της Οδηγίας 92/43, είτε 
περιέχονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων φυτών της Ελλάδας.  
Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη οι θιγέντες τύποι οικοτόπων και τα σημαντικά είδη χλωρίδας 
παρατηρούνται και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, ως εκ τούτου δε οι επιπτώσεις που θα 
προκληθούν θα είναι μετρίως σημαντικές. Η Διεύθυνση Δασών Νομού Χαλκιδικής και το 
Δασαρχείο Αρναίας γνωμοδότησαν αρνητικά επί της σχετικής ΜΠΕ, κυρίως λόγω των 
επεμβάσεων που το έργο συνεπάγεται στο δάσος στη θέση Σκουριές, αλλά και των επιπτώσεων 
που εμφανίζουν οι εξορυκτικές δραστηριότητες εν γένει στα δασικά οικοσυστήματα, ενώ η 
Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου ΠΕΚΑ τάχθηκε υπέρ της 
υλοποιήσεως του έργου, αφού έλαβε υπ΄ όψη την έκταση και τον σχεδιασμό των έργων, την 
πρόβλεψη σταδιακής αποκαταστάσεως των θιγέντων χώρων, τα μέτρα που προτάθηκαν καθώς 
και το γεγονός ότι οι περιοχές με δασικό χαρακτήρα που καταλαμβάνονται από τις εγκαταστάσεις 
στις περιοχές Σκουριές και Στρατώνι δεν τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας, οι δε 
εγκαταστάσεις στην περιοχή της Ολυμπιάδας δεν θίγουν και βρίσκονται εκτός των οικοτόπων 
ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000.  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως, η οποία 
ερείδεται στην κυα .../26.7.2011 περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του επίμαχου έργου, 
ελήφθησαν υπ΄ όψη η σπανιότητα και η ποιότητα του μεταλλεύματος, η εξόρυξή του χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής οικονομίας καθώς και οι επιπτώσεις από την επέμβαση στο 
ευαίσθητο δασικό οικοσύστημα της περιοχής, εξετάσθηκαν οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις ως 
προς τη χωροθέτηση των επιμέρους μονάδων και δραστηριοτήτων, συνεκτιμήθηκε η σημασία του 
κοιτάσματος στις Σκουριές και κατόπιν αξιολογήσεως των επιπτώσεων, ελήφθησαν τα 
απαραίτητα, κατά την ουσιαστική κρίση της Διοικήσεως, μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψη των 
επιπτώσεων αυτών, τα οποία διασφαλίζουν τη μη διατάραξη του ευρύτερου δασικού 
οικοσυστήματος, μικρό μέρος του οποίου θίγεται με την επίμαχη δραστηριότητα, τη μη επέμβαση 
σε οικοτόπους προτεραιότητας, τη διατήρηση των σπάνιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας, την 
προστασία των περιβαλλοντικών μέσων (έδαφος, ύδατα, αέρας), την ανάπτυξη των εργασιών 
κατά τρόπο που να επιτρέπει τη σταδιακή αποκατάσταση των χώρων και τέλος, την 
αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων και κατόπιν 
εκπονήσεως ειδικών φυτοτεχνικών και δασοτεχνικών μελετών, έτσι ώστε το περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο να αποβεί θετικό υπέρ των αποκατεστημένων επιφανειών και να επανέλθει, κατά το 
δυνατόν, η βιοποικιλότητα των περιοχών επεμβάσεως σε επίπεδα που προσομοιάζουν στην 
πρότερη κατάσταση (βλ. ΣτΕ 1492/2013 επτ).  
Υπό τα δεδομένα αυτά, η κρίση της Διοικήσεως για την παραχώρηση των επίδικων εκτάσεων 
αιτιολογείται νομίμως και είναι αβάσιμος ο περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως. Αβασίμως, εξ 
άλλου, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη .../29.3.2012 απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του 
άρθρου 57 παρ. 2 και 3 του ν. 998/1979, κατά το μέρος που επιτρέπει την εναπόθεση των υπολοίπων 
της βιομηχανικής επεξεργασίας των μεταλλευμάτων και των στείρων καταλοίπων καθώς και τη 
χωροθέτηση των εργοστασίων εμπλουτισμού και μεταλλουργίας σε δασικές εκτάσεις (βλ. ΣτΕ 
1492/2013 7μ.).  
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Προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη 7633/29.3.2012 απόφαση είναι ακυρωτέα, διότι ερείδεται σε 
απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων που αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης αναπτύξεως 
και παραβιάζει τις Οδηγίες 2001/42, 92/43, 2000/60, τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις 
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (ν. 3010/2002), για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων (ν. 
998/1979) και για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (ν. 3028/2002) καθώς και τις 
κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος προεχόντως ως 
απαράδεκτος, διότι πλήττει το κύρος της .../26.7.2011 κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Πολιτισμού και Τουρισμού περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του επίμαχου έργου, η 
οποία δεν προσβάλλεται ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως συμπροσβαλλομένη και κατά της οποίας, 
άλλωστε, είχαν ασκηθεί αιτήσεις ακυρώσεως που απορρίφθηκαν με τις 1492/2013 και 549/2015 
αποφάσεις του Δικαστηρίου.  
Προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία παραχωρείται δάσος 3.273 στρ. στη 
θέση «Σκουριές», είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και ακυρωτέα, διότι δεν ταυτίζεται κατά τούτο 
με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που προβλέπει ως μέγιστη επιφάνεια επεμβάσεως στη 
θέση αυτή 1.788 στρ. Περαιτέρω, προβάλλεται ότι εάν ήθελε θεωρηθεί ότι η επιπλέον των 1.788 
στρ. έκταση παραχωρείται για την κατασκευή των συνοδών έργων, πάντως δεν δικαιολογείται η 
κατάληψη τόσο μεγάλης εκτάσεως για τον σκοπό αυτό, αφού μάλιστα, σύμφωνα με τον ειδικό 
περιβαλλοντικό όρο δ2.ΒΙV της σχετικής ΑΕΠΟ, θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο υφιστάμενοι 
δρόμοι. Προβάλλεται, συναφώς, ότι εφ΄ όσον υπήρξε διαφωνία μεταξύ των συναρμόδιων 
υπηρεσιών ως προς τις προς παραχώρηση εκτάσεις, θα έπρεπε να προηγηθεί η έγκριση της κατ΄ 
άρθρο 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών τεχνικής μελέτης. 
Όπως προκύπτει από την 201745/26.7.2011 κοινή υπουργική απόφαση περί εγκρίσεως των 
περιβαλλοντικών όρων του επίμαχου έργου, το υποέργο στις Σκουριές περιλαμβάνει το 
εργοστάσιο εμπλουτισμού (126 στρ.), τις εγκαταστάσεις για την απόθεση αδρανών εξορυκτικών 
αποβλήτων στις θέσεις «Καρατζάς Λάκκος» και «Λοτσάνικο» (1269 στρ.), ενοποιημένο όρυγμα, 
δανειοθάλαμο και χώρο αποθέσεως εξορυκτικών αποβλήτων (393 στρ.), συνολικού εμβαδού 1.788 
στρ. καθώς και τα λοιπά συνοδευτικά έργα και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση 
του υποέργου, όπως ενδεικτικά παρατίθενται (οδικό δίκτυο, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, 
φυλάκια, δεξαμενές, οικίσκοι, αποθήκες, κτήρια διοίκησης, αποδυτηρίων κ.λπ.) και των οποίων η 
λεπτομερής περιγραφή γίνεται στη ΜΠΕ και στους χάρτες και τα διαγράμματα που αποτελούν 
παραρτήματα αυτής.  
Εξ άλλου, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. .../19.1.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, 
Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου ΠΕΚΑ, στο Παράρτημα ΙΙ της ΜΠΕ περιλαμβάνεται σειρά 
θεωρημένων σχεδίων, χαρτών και μηκοτομών - οριζοντιογραφιών της οδοποιίας και των υποέργων 
και ειδικότερα ο χάρτης 2 με την προτεινόμενη χωροθέτηση του συνόλου των σχεδιαζόμενων 
έργων, καθώς και το σχέδιο 17-1 με διακριτή αποτύπωση της άμεσης περιοχής μελέτης, της 
περιοχής επεμβάσεως καθώς και των προτεινόμενων και υφιστάμενων έργων. Εν όψει των 
ανωτέρω, η προσβαλλόμενη, με την οποία παραχωρήθηκαν εκτάσεις συνολικού εμβαδού 3.273,78 
στρ. στη θέση «Σκουριές», στηριζόμενη στα αναλυτικά στοιχεία που περιέχονται στη ΜΠΕ για την 
κατασκευή των επιμέρους εγκαταστάσεων, δεν βρίσκεται σε αναντιστοιχία με την ΑΕΠΟ του 
έργου, σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση της Διοικήσεως, τα δε περί του αντιθέτου 
προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.  
Άλλωστε δε, σύμφωνα με ρητό όρο της προσβαλλόμενης, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
υλοποίηση του έργου αποτελεί η «πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή» των εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών. Περαιτέρω, εφ΄ όσον δεν προκύπτει, όπως προεκτέθηκε, 
αναντιστοιχία μεταξύ των προβλεπόμενων στην ΑΕΠΟ εκτάσεων για την ανάπτυξη του 
αδειοδοτούμενου έργου και των παραχωρηθεισών με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση και τα 
στοιχεία που περιέχονται στην οικεία ΜΠΕ είναι επαρκή για την οριοθέτησή των εκτάσεων αυτών, 
αβασίμως προβάλλουν οι αιτούντες ότι η έγκριση των τεχνικών μελετών των επιμέρους υποέργων 
έπρεπε να προηγηθεί της επίδικης πράξεως παραχωρήσεως. Τούτο δε ανεξαρτήτως του γεγονότος 
ότι, όπως προκύπτει από τα προεκτεθέντα στοιχεία του φακέλου, οι αποφάσεις για την έγκριση 
των σχετικών τεχνικών μελετών προηγήθηκαν χρονικώς της εκδόσεως της προσβαλλόμενης 
πράξεως παραχωρήσεως.  
Προβάλλεται ότι με την .../22.3.2012 πράξη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών 
Αμφισβητήσεων Ν. Χαλκιδικής μη νομίμως καθορίζεται αντάλλαγμα μόνο για την παραχώρηση 
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κατά χρήση και όχι για την παραχώρηση κατά κυριότητα. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως 
αβάσιμος, διότι, όπως σαφώς προκύπτει από την ανωτέρω πράξη της Επιτροπής, καθορίσθηκε 
αντάλλαγμα για το σύνολο των εκτάσεων που παραχωρούνται και όχι μόνο για τις εκτάσεις που 
παραχωρούνται κατά χρήση.  
Προβάλλεται τέλος, ότι μη νομίμως ο υπολογισμός του ανταλλάγματος για την παραχώρηση έγινε 
κατ΄ εφαρμογή της κυα 165384/405/2012, η οποία δεν είναι εφαρμοστέα στην προκειμένη 
περίπτωση, καθ΄ όσον εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 παρ. 12 του ν. 998/1979 και 
αφορά μόνο την αποζημίωση εν γένει για επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις και όχι τον 
καθορισμό ανταλλάγματος για τις περιπτώσεις του άρθρου 57 του ιδίου νόμου. Ο λόγος είναι 
απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η ανωτέρω κυα ρυθμίζει, όπως προεκτέθηκε, τον τρόπο 
υπολογισμού και τη διαδικασία εισπράξεως του καταβλητέου ανταλλάγματος για κάθε περίπτωση 
επιτρεπτής κατά τις διατάξεις του ν. 998/1979 επεμβάσεως σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένης και της παραχωρήσεως των εκτάσεων αυτών για την άσκηση 
μεταλλευτικής δραστηριότητας και συνεπώς η αρμόδια Επιτροπή νομίμως έλαβε υπ΄ όψη της την 
κανονιστική αυτή απόφαση κατά την έκδοση της γνωμοδοτήσεώς της.  
 
Διατακτικό: Απορρίπτει την αίτηση. 
 
 

 
 

 
 
[9] Συμβούλιο της Επικρατείας 1449/2015 (Τμ. Ε΄) 
 
 
Νόμιμες παρεκκλίσεις από πολεοδομικές διατάξεις εκτός σχεδίου βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων 
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 4/2015 σ. 674, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016 
(www.nbonline.gr/journal/)  
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ΄ αριθ. .../9.7.2013 πράξεως της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της ήδη αιτούσας εταιρίας 
… για την έγκριση παρέκκλισης για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας 
εμπλουτισμού στη θέση «Σκουριές» του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. 
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Η υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως, η οποία στρέφεται κατά πράξεως που 
απορρίπτει αίτημα χορηγήσεως παρεκκλίσεως από τις πολεοδομικές διατάξεις για την κατασκευή 
εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, καθ΄ όσον πρόκειται για πράξη εκδοθείσα κατ΄ εφαρμογή της 
πολεοδομικής νομοθεσίας (πρβλ. ΣτΕ 2488/2013, 2952/2006).  
Για την ανέγερση κατοικιών, γραφείων, αποθηκών και κτισμάτων εργοστασίων που εξυπηρετούν 
την εκμετάλλευση και την επεξεργασία των μεταλλευμάτων και χωροθετούνται εντός του 
μεταλλευτικού χώρου απαιτείται άδεια της πολεοδομικής αρχής, η οποία, σύμφωνα με την ειδική 
διάταξη του άρθρου 161 παρ. 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα χορηγείται κατά παρέκκλιση των 
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διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας. Και ναι μεν ορίζεται ότι οι άδειες αυτές 
«δύνανται» να χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων για τις εκτός 
σχεδίου πόλεως περιοχές, ωστόσο η διατύπωση αυτή δεν έχει την έννοια ότι καθιερώνει διακριτική 
ευχέρεια της πολεοδομικής αρχής να χορηγεί ή όχι την παρέκκλιση, αλλά εισάγει δέσμια 
αρμοδιότητα αυτής να εγκρίνει την παρέκκλιση, στις περιπτώσεις που η θέση, τα ειδικά 
χαρακτηριστικά και η αναγκαιότητα των εγκαταστάσεων αυτών για την εξυπηρέτηση της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας τεκμηριώνεται με τις αρμοδίως χορηγηθείσες αποφάσεις περί 
εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων και των σχετικών τεχνικών μελετών του έργου και, σε 
περίπτωση κατασκευής εγκαταστάσεων εργοστασίου, με την, κατ΄ άρθρο 158 του Μεταλλευτικού 
Κώδικα, άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η 
κατασκευή κτιρίων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις και προδιαγραφές της μεταλλευτικής 
εκμετάλλευσης, που αποτελεί σκοπό δημόσιας ωφέλειας.  
Εκ τούτων παρέπεται ότι, εν όψει ανεγέρσεως βιομηχανικών μονάδων και λοιπών υποστηρικτικών 
της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων χωροθετημένων εντός, και όχι εκτός, της 
μεταλλευτικής παραχώρησης κατ΄ εφαρμογή της ειδικής διατάξεως του άρθρου 161 παρ. 2 του 
Μεταλλευτικού Κώδικα δεν ισχύουν οι περί γηπέδων και περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας 
αυτών διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 12 του ΝΟΚ και 1 παρ. 1α του πδ/τος της 24-31.5.1985, καθ΄ 
όσον το ελάχιστο πρόσωπο του γηπέδου επί κοινοχρήστου οδού αφορά την εκτός σχεδίου πόλεως 
δόμηση αυτοτελών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και όχι την δόμηση εντός του μεταλλευτικού 
χώρου, δηλαδή εντός της περιοχής που εντοπίζεται το μεταλλευτικό κοίτασμα, ενώ ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα τρίτων επί εδαφικών τμημάτων (νησίδων) εντός μεν της μεταλλευτικής παραχώρησης 
εκτός όμως των ορίων του χώρου που προορίζεται για δόμηση δεν επηρεάζουν αυτήν, εφόσον κατά 
τον Μεταλλευτικό Κώδικα είναι δυνατή ακόμη και η αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών ή 
αγροτικών εδαφικών εκτάσεων εντός του μεταλλευτικού χώρου για τις ανάγκες της 
εκμετάλλευσης ή η σύσταση εμπραγμάτων επ΄αυτών δικαιωμάτων, όταν δεν είναι δυνατή η 
απόκτησή τους με άλλο τρόπο.  
Περαιτέρω, η ειδική διάταξη του άρθρου 161 παρ. 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα, που προβλέπει τη 
χορήγηση παρεκκλίσεων από τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις δεν καταργήθηκε με 
το άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 3982/2011. Και τούτο, διότι με το τελευταίο αυτό άρθρο καταργήθηκαν οι 
προβλεπόμενες στο άρθρο 4 του πδ/τος της 24-32.5.1985 παρεκκλίσεις για τις εκτός σχεδίου 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις ρυθμιζόμενες από τον νόμο αυτό περιπτώσεις και όχι η, κατά τα 
ανωτέρω, ειδική διάταξη του Μεταλλευτικού Κώδικα όταν αφορά σε εγκαταστάσεις μεταλλείων 
που χωροθετούνται εντός μεταλλευτικής παραχώρησης, οι οποίες εξάλλου εξαιρούνται ρητά από 
το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω νόμου και διέπονται αποκλειστικά, όσον αφορά 
στους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδοτήσεώς τους, από τις διατάξεις του Μεταλλευτικού 
Κώδικα. 
Από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: Με την υπ΄ αριθ. .../26.7.2011 
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την 
αξιοποίηση των μεταλλείων Κασσάνδρας και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των 
προγενέστερων εκμεταλλεύσεων προς υλοποίηση της υποχρεώσεως, που η αιτούσα ανώνυμη 
εταιρία ανέλαβε δυνάμει της κυρωθείσης με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004 συμβάσεως με το 
Ελληνικό Δημόσιο. Το σχέδιο εκμετάλλευσης περιλαμβάνει την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
Ολυμπιάδας, Σκουριών και Μαύρων Πετρών - Μαντέμ Λάκκου μετά των συνωδών έργων και 
υποστηρικτών μονάδων. Ειδικότερα, όσον αφορά στο υποέργο Σκουριών, προβλέπεται 
επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση, κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού, δημιουργία 
χώρου απόθεσης αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων και λοιπά συνωδά έργα, όπως αυτά 
εξειδικεύονται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα σχέδια και διαγράμματα του 
σχετικού παραρτήματος. Περαιτέρω, με την υπ΄ αριθ. .../10.2.2012 απόφαση της Διεύθυνσης 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του 
συγκεκριμένου υποέργου, η οποία περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους εκμετάλλευσης 
του μεταλλείου Σκουριών μετά των κύριων και δευτερευουσών εγκαταστάσεων αυτού, 
περιλαμβανομένων των έργων εξόρυξης - μεταφοράς - επεξεργασίας μεταλλεύματος και 
διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων εντός των παραχωρήσεων μεταλλείων (ΠΜ) με αριθ. 3, 20, 38, 
39 και 40 και καθορίζει τα όρια των εργοταξίων, έργων και εγκαταστάσεων, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στα σχέδια εα-1 και εα-2 της συνημμένης μελέτης. Με την ίδια απόφαση 
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εγκρίθηκαν τα Προσαρτήματα 1 «Μελέτη Κύριας Οδού Πρόσβασης Μεταλλείου Σκουριών» και 2 
«Τεχνική Μελέτη Κατασκευής Ελικοειδούς Κεκλιμένου (Ράμπας) και Φρέατος Υπογείου 
Μεταλλείου Σκουριών», ενώ με την υπ΄ αριθ. .../12.4.2013 απόφαση της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης 
εγκρίθηκε και το Προσάρτημα 4 «Τεχνική Μελέτη Μονάδας Εμπλουτισμού» και με την υπ΄ αριθ. 
.../13.5.2013 απόφαση χορηγήθηκε η άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για 
την εν λόγω μονάδα.  
Εξ άλλου, με την υπ΄ αριθ. .../29.3.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης παραχωρήθηκαν στην αιτούσα εταιρεία, κατά χρήση και 
κυριότητα, τμήματα δημοσίου δάσους στις θέσεις «Σκουριές» και «Μαντέμ Λάκκου» για τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου αξιοποίησης των μεταλλείων Κασσάνδρας. Εν όψει των ανωτέρω 
εγκρίσεων και αδειών, η αιτούσα προέβη στην έναρξη εργασιών στη θέση «Σκουριές» προς 
διαμόρφωση του μεταλλείου, των οδών πρόσβασης και λοιπών υποδομών καθώς και για την 
εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Υπέβαλε δε και αίτηση για τη χορήγηση 
αδείας δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού ενώπιον της 
αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη, η οποία όμως, με το με υπ΄ αριθ. 
.../15.3.2013 έγγραφό της, διαπίστωσε ελλείψεις στον υποβληθέντα φάκελο, μεταξύ των οποίων, η 
προηγούμενη έκδοση έγκρισης παρέκκλισης ως προς το ύψος των κτιρίων κατά το άρθρο 4 του 
πδ/τος της 24-31.5.1985 και τίτλοι ιδιοκτησίας για τα τμήματα μη δασικού χαρακτήρα που 
εμπίπτουν στη δασική έκταση που παραχωρήθηκε για τις ανάγκες κατασκευής των 
εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού στη θέση «Σκουριές» και εξαιρέθηκαν για τον 
λόγο αυτό με την προαναφερθείσα απόφαση παραχώρησης.  
Εν όψει τούτου, η αιτούσα υπέβαλε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης τις από 3.4.2013 και 16.4.2013 αιτήσεις, με τις 
οποίες ζήτησε να της χορηγηθεί παρέκκλιση ως προς το ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
μονάδας εμπλουτισμού, συνυποβάλλοντας, μεταξύ άλλων, την υπ΄ αριθ. .../9.5.2012 γνωμοδότηση 
της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ με τα συνημμένα σε 
αυτήν διαγράμματα και υπόμνημα προσδιορισμού ύψους, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, την 
απόφαση παραχώρησης δάσους καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα δόμησης, στο οποίο 
εμφαίνονται και οι εκτάσεις ιδιοκτησίας τρίτων εντός του ορίου της παραχωρηθείσης εκτάσεως, 
αλλ΄ εκτός της δομούμενης επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, με την 
ένδειξη «προς αγορά».  
Ακολούθως, η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το υπ΄ αριθ. .../21.5.2013 
έγγραφό της, ζήτησε να της υποβληθούν δεόντως συντεταγμένα τοπογραφικά διαγράμματα των 
δύο γηπέδων (... και ...), στα οποία θα απεικονίζονται οι κτιριακές και πάσης φύσεως 
εγκαταστάσεις για τις ζητούμενες παρεκκλίσεις, διευκρίνισε ότι τα γήπεδα αυτά, στα οποία θα 
εκδοθούν άδειες δόμησης, θα πρέπει να είναι άρτια και οικοδομήσιμα κατά τα οριζόμενα στο 
πδ/γμα της 24.5.1985, δηλαδή να έχουν πρόσωπο τουλάχιστον 25 μ. σε κοινόχρηστο δρόμο καθώς 
και να υπάρχουν αντίστοιχα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα χρήσεως, ενώ επεσήμανε ότι 
απαιτείται συμπλήρωση του φακέλου των δικαιολογητικών (φωτογραφίες, οδοιπορικό σκαρίφημα, 
εξέταση εναλλακτικών ως προς το ύψος κ.λπ.). Η αιτούσα εταιρία, με την υπ΄ αριθ. .../7.6.2013 
επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, 
αντέκρουσε τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω έγγραφο, ισχυριζόμενη ότι ο φάκελός της ήταν 
πλήρης.  
Με αφορμή το ως άνω έγγραφο, το οποίο διαβιβάσθηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η τελευταία αυτή 
υπηρεσία με τα με αριθ. πρωτ. .../12.6.2013 και .../19.6.2011 έγγραφά της προς τον Γενικό Γραμματέα 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών 
Κανονισμών (ΟΚΚ) του ΥΠΕΚΑ ζήτησε διευκρινίσεις ως προς την έννοια του γηπέδου στη 
μεταλλευτική περιοχή, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η αιτούσα βάσει των 
προαναφερθεισών εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων και τεχνικών μελετών καθώς και ως προς το 
εφαρμοστέο πολεοδομικό καθεστώς.  
Με το υπ΄ αριθ. .../3.7.2013 έγγραφό της η Διεύθυνση ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ επεσήμανε ότι εφ΄ όσον 
ζητείται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για μεταλλείο, αυτές θα πρέπει να ελέγχονται 
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, στις οποίες υπάγονται η έννοια του γηπέδου του άρθρου 
12 παρ. 2 του ν. 4067/2012 και οι όροι δόμησης του από 24.5.1985 πδ/τος, λαμβάνοντας υπ΄ όψη και 
τις σχετικές μελέτες που εγκρίνονται από αρμόδιους για την εγκατάσταση του μεταλλείου φορείς. 
Κατ΄ εκτίμηση του ανωτέρω εγγράφου, καθώς και των με αριθ. πρωτ. .../11.3.2013 και .../19.3.2013 
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εγγράφων της ίδιας ως άνω υπηρεσίας, εκδοθέντων κατόπιν σχετικών ερωτημάτων του Τμήματος 
Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με τα οποία οι όροι δόμησης για εγκαταστάσεις 
μεταλλείων, καθώς και οι παρεκκλίσεις αυτών καθορίζονται στο άρθρο 4 του πδ της 24.5.1985, 
όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 3982/2011, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης προέβη στην έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως, με την οποία απερρίφθη το αίτημα 
της ήδη αιτούσας για την έγκριση παρέκκλισης για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων 
της μονάδας εμπλουτισμού, με την αιτιολογία ότι: «... 1. Ο ορισμός του γηπέδου καθορίζεται 
σαφώς στην παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) σύμφωνα με το οποίο: «Γήπεδο είναι η 
συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε 
περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου» σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθ. 1 του πδ 24.5.1985 (Δ΄ 270), σύμφωνα με το οποίο απαιτείται «... πρόσωπο σε 
κοινόχρηστο δρόμο εικοσιπέντε (25) μ.». 2. Οι όροι δόμησης -και οι παρεκκλίσεις αυτών- για τις 
εγκαταστάσεις μεταλλείων ή λατομείων, καθορίζονται από το άρθρο 4 του «Βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις» του πδ 24.5.1985 (Δ΄ 270), όπως ισχύει σήμερα, μετά την εφαρμογή της παρ. 2 άρθ. 
64 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143/17.6.2011). Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω και από τον έλεγχο των 
στοιχείων του φακέλου σας ... όπως και το περιεχόμενο του.../7.6.2013 εγγράφου σας ... προκύπτει 
ότι η έκταση στην οποία αιτείστε την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων, δεν έχει τις προϋποθέσεις 
των άρθρων 2 του ν. 4067/2012 και άρθ. 1 του πδ 24.5.1985, ώστε να μπορεί να σας χορηγηθεί 
παρέκκλιση, σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Ύστερα από τα παραπάνω σας 
επιστρέφουμε τον φάκελο του θέματος». Κατά της πράξεως αυτής η αιτούσα άσκησε την από 
24.9.2013 ιεραρχική προσφυγή στο ΥΠΕΚΑ, η οποία τεκμαίρεται ότι απερρίφθη σιωπηρώς, από την 
πάροδο ενός μηνός από την υποβολή της και η οποία είναι επιβεβαιωτική της ήδη 
προσβαλλομένης αρνήσεως. 
Από τα ανωτέρω παρατιθέμενα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι η αιτούσα ζήτησε να της 
χορηγηθεί καθ΄ ύψος παρέκκλιση προς τον σκοπό της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, συνυποβάλλοντας, μεταξύ άλλων, το υπ΄ αριθ. 
.../9.5.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, με το 
οποίο η υπηρεσία αυτή συνηγορεί στην έκδοση της απαιτουμένης οικοδομικής άδειας για την 
ανέγερση των κτιριακών υποδομών του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές, κατά 
παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, καθ΄ όσον οι εγκαταστάσεις αυτές θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης και 
βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων 3 και 38 και εκτός σχεδίου, αναλυτικά 
διαγράμματα διάταξης όλων των κτιρίων, όπου απεικονίζονται σε τομές και κάτοψη τα κτίρια και 
η περιοχή κατασκευής τους, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και διάγραμμα με τα όρια των 
μεταλλευτικών παραχωρήσεων καθώς και υπομνήματα της ίδιας Διεύθυνσης, όπου τεκμηριώνεται 
η ανάγκη για την καθ΄ ύψος παρέκκλιση λόγω του ύψους συγκεκριμένων μηχανημάτων 
αναγκαίων για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων, τα οποία μνημονεύονται με ακριβή 
υπολογισμό του ύψους τους.  
Επίσης υπέβαλε την απόφαση περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων της επίμαχης 
μεταλλευτικής εκμετάλλευσης, με την οποία εγκρίνεται η χωροθέτηση και οι περιβαλλοντικοί όροι 
και του επίμαχου εργοστασίου εμπλουτισμού, συμπεριλαμβανομένης και της οδού προσβάσεως, 
κατόπιν εξετάσεως εναλλακτικών θέσεων, όπου συνεκτιμήθηκε ότι η χωροθέτησή του σε 
κεντροβαρική θέση σε σχέση με τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις απόθεσης και εξόρυξης θα έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση της μεταφοράς των προϊόντων και αποβλήτων και τη μικρότερη δυνατή 
όχληση των οικοσυστημάτων (βλ. ΣτΕ 1492/2013).  
Εν όψει των ανωτέρω, εφ΄ όσον η αιτούσα προσκόμισε τα κατά νόμο στοιχεία για τη χορήγηση 
παρέκκλισης ως προς το ύψος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού, από τα οποία 
καταδεικνύεται η ανάγκη χορήγησης της συγκεκριμένης παρέκκλισης, η απόρριψη του αιτήματός 
της με την αιτιολογία ότι η έκταση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ελαχίστου προσώπου 25 μ. σε 
κοινόχρηστο δρόμο και δομήσεως σε γήπεδο συνεχές και ενιαίο λόγω της υπάρξεως εντός αυτής 
τμημάτων ιδιοκτησίας τρίτων, ως προς τα οποία, άλλωστε, η αιτούσα ισχυρίζεται, με το από 
28.5.2014 υπόμνημά της, ότι ένα εξ αυτών έχει ήδη περιέλθει στην ιδιοκτησία της με το υπ΄ αριθ. 
.../11.1.2013 οριστικό συμβόλαιο πώλησης, ενώ για άλλο έχει υπογραφεί ιδιωτικό συμβόλαιο μεταξύ 
των ιδιοκτητών και της αιτούσας εταιρίας, δεν είναι νόμιμη.  
Και τούτο, διότι σύμφωνα με όσα έχουν ανωτέρω εκτεθεί, για την ανέγερση βιομηχανικών 
μονάδων και λοιπών υποστηρικτικών της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων, τα 
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οποία χωροθετούνται εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων, όπως εν προκειμένω η μονάδα 
εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων, δεν ισχύουν ούτε η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 12 του ΝΟΚ 
περί συνεχούς και ενιαίου γηπέδου, εκτός αν τα εδαφικά τμήματα ιδιοκτησίας τρίτων επηρεάζουν 
τη δόμηση των κτιρίων, ούτε η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1α του πδ της 24-31.5.1985 περί ελαχίστου 
προσώπου του γηπέδου επί κοινοχρήστου δρόμου, αλλ΄ αποκλειστικά η ειδική διάταξη του άρθρου 
161 παρ. 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα (βλ. ΣτΕ 698/1938).  
Η διάταξη δε αυτή ούτε καταργήθηκε ούτε αντικαταστάθηκε από το άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 
3982/2011, το οποίο κατήργησε τις παρεκκλίσεις μόνο για αυτοτελείς βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
που κατασκευάζονται εκτός μεταλλευτικών παραχωρήσεων και, ως εκ τούτου, δεν διέπονται από 
τις ειδικές διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα. Συνεπώς, με μη νόμιμη αιτιολογία απερρίφθη, με 
την προσβαλλομένη πράξη το αίτημα περί χορηγήσεως παρεκκλίσεως καθ΄ ύψος για τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις της επίμαχης μονάδας εμπλουτισμού και πρέπει η πράξη αυτή να ακυρωθεί, κατ΄ 
αποδοχή του σχετικού λόγου ακυρώσεως βασίμως προβαλλομένου και η υπόθεση να αναπεμφθεί 
στη Διοίκηση για να ενεργήσει τα νόμιμα.  
 
Διατακτικό: Δέχεται την αίτηση. 
 
 
 
[10] Συμβούλιο της Επικρατείας 1392/2015 (Τμ. Ε΄) 
 
 
Έγκριση Προσαρτήματος 3 τεχνικής μελέτης υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
Σκουριών» - Αρμοδιότητα  
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 3/2015 σ. 479, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015 
(www.nbonline.gr/journal/) (βλ. και όμοια ΣτΕ 1391/2015, Τμ. Ε΄). 
  
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ΄ αριθ. …/17.9.2014 
αποφάσεως της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, με την οποία 
εγκρίθηκε το Προσάρτημα 3 της τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
Σκουριών», με αντικείμενο την τεχνική μελέτη των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών 
αποβλήτων, των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού του μεταλλείου 
Σκουριών.  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Με την 3919/2010 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου, κρίθηκε 
ότι, και μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, η θέση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας ως δικαστηρίου που δικάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του 
Συντάγματος, την αίτηση ακυρώσεως κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών, 
είναι καίρια στο σύστημα του Κράτους Δικαίου που καθιερώνει το Σύνταγμα, το δε εύρος της 
γενικής ακυρωτικής δικαιοδοσίας του δικαστηρίου αυτού δεν καταλείπεται στην απόλυτη διάθεση 
του κοινού νομοθέτη και, συνεπώς, ο περιορισμός της δια της μεταφοράς κατηγοριών υποθέσεων 
προς εκδίκαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από την άποψη 
της τηρήσεως των συνταγματικών ορίων. Περαιτέρω με την ίδια απόφαση κρίθηκε, καθ΄ ερμηνεία 
των ως άνω συνταγματικών διατάξεων, ότι ο νόμος μπορεί να αναθέτει στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια, όταν η διαφορά γεννάται από εκτελεστή διοικητική πράξη, μόνον ειδική αρμοδιότητα, 
για συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, η φύση και η σπουδαιότητα των οποίων δεν επιβάλλει, 
κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, την εκδίκασή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας.  
Η κατά τα ανωτέρω ανατιθέμενη στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια αρμοδιότητα μπορεί να 
οργανωθεί από το νόμο είτε ως ακυρωτική, όταν το αίτημα ενώπιον του δικαστηρίου δεν μπορεί, 
σύμφωνα με το νόμο να έχει ως περιεχόμενο την τροποποίηση, αλλά μόνο την εν όλω ή εν μέρει 
ακύρωση εκτελεστής διοικητικής πράξεως, είτε ως αρμοδιότητα που εκτείνεται σε άσκηση πλήρους 
δικαιοδοσίας, όταν το αίτημα ενώπιον του δικαστηρίου μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο, να είναι, 
εκτός από την ακύρωση, και η μεταρρύθμιση εκτελεστής διοικητικής πράξεως και το δικαστήριο 
έχει, κατ’ αρχήν, την εξουσία να διαμορφώσει το ουσιαστικό περιεχόμενο της πράξεως ή του 
δικαιώματος, της υποχρεώσεως ή της καταστάσεως που απορρέει από αυτή, μετά από διάγνωση 
των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως.  
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Τέλος, με την ίδια απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι από τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 43 του 
Συντάγματος, με τα οποία, αντιστοίχως κατοχυρώνεται η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών 
και προβλέπεται ο θεσμός της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται να 
οργανώνεται η αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως εκτεινόμενη σε άσκηση 
πλήρους δικαιοδοσίας για την εκδίκαση των κατηγοριών υποθέσεων, στις οποίες η άσκηση της 
δικαιοδοσίας αυτής συνεπάγεται την υπεισέλευση της δικαστικής λειτουργίας στην εκτελεστική 
επί θεμάτων, για τα οποία είναι αυτή αποκλειστικώς αρμόδια, είτε λόγω ρητής συνταγματικής 
προβλέψεως, όπως στην περίπτωση της προσβολής κανονιστικών διοικητικών πράξεων, των 
οποίων η μεταρρύθμιση θα συνιστούσε θέσπιση νέας κανονιστικής διοικητικής πράξεως, για την 
οποία αρμόδια είναι μόνο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 43 του Συντάγματος όργανα της 
εκτελεστικής εξουσίας, είτε, προκειμένου περί ατομικών διοικητικών πράξεων, λόγω των 
απαιτούμενων για την έκδοσή τους προϋποθέσεων, του χαρακτήρα της έρευνας, βάσει της οποίας 
μπορεί να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών και των συνεπειών μεταρρυθμίσεως 
της πράξεως, ενόψει των οποίων η άσκηση της πλήρους δικαιοδοσίας, κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα, θα παραβίαζε τα όρια της ανατιθέμενης αποκλειστικώς στα όργανα της 
Διοικητικής κρατικής εξουσίας, βάσει της αρχής της διακρίσεως των λειτουργιών. 
Οι διαφορές που γεννώνται από την προσβολή της έγκρισης της τεχνικής μελέτης που 
προβλέπεται από τα άρθρα 4 και 102 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, 
έγκριση η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα όπως ισχύει, αποτελεί 
πλέον και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011, δεν είναι δεκτική 
ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί με την απόφαση της Ολομελείας 
του Δικαστηρίου, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, δεδομένου ότι η Διεύθυνση 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ που εγκρίνει την τεχνική μελέτη 
προβαίνει σε εκτίμηση που συνδέεται με τον έλεγχο, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 4 του 
Κανονισμού, κριτηρίων, μεταξύ άλλων, για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης 
ανάπτυξης, η εκτίμηση των οποίων ανήκει στο πεδίο δράσης της δεδομένου και ότι η άσκηση της 
αρμοδιότητας αυτής συναρτάται ευθέως με ειδικές επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές κρίσεις, η 
εξέταση της ορθότητας των οποίων, στο πλαίσιο άσκησης πλήρους δικαιοδοσίας, δεν διευρύνει τη 
λυσιτέλεια και αποτελεσματικότητα του δικαστικού ελέγχου και ως εκ τούτου για τις υποθέσεις 
αυτές, η αίτηση ακυρώσεως αποτελεί αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα (πρβλ. ΣτΕ 1057/2012 7μ). 
Περαιτέρω, οι διαφορές αυτές, ενόψει της φύσεως και της σπουδαιότητάς τους, λόγω του ότι 
συνδέονται αμέσως με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, ως 
ακυρωτικές, ανήκουν στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Εν όψει όμως της σπουδαιότητας των τιθέμενων ζητημάτων, το Τμήμα υπό την παρούσα σύνθεση 
κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παρ. 5 του πδ 18/1989 (Α΄ 8) και να ορισθεί εισηγητής ο Σύμβουλος Αντώνιος Ντέμσιας 
και δικάσιμος η 6η Μαΐου 2015. 
 
Διατακτικό: Απέχει - Παραπέμπει στο Τμήμα υπό μείζονα Σύνθεση. 
 
 
 
[11] Συμβούλιο της Επικρατείας 1287/2015 (Τμ. Ε΄) 
 
 
Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση - Παραχώρηση δημοσίου δάσους για τις ανάγκες υλοποίησης 
έργου αξιοποίησης μεταλλείου - Αρμοδιότητα 
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 3/2015 σ. 448, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015 
(www.nbonline.gr/journal/) 
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της …/29.3.2012 αποφάσεως του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία, κατ΄ 
επίκληση του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), παραχωρήθηκαν στην εταιρεία … κατά χρήση και 
κατά κυριότητα τμήματα δημοσίου δάσους στις θέσεις «Σκουριές» και «Μαντέμ Λάκκος» για τις 
ανάγκες υλοποίησης του έργου αξιοποίησης των μεταλλείων Κασσάνδρας και β) της …/22.3.2012 
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γνωμοδοτήσεως Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Χαλκιδικής, με 
την οποία καθορίσθηκε το αντάλλαγμα παραχώρησης των ως άνω δημοσίων δασών. 
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Η παραχώρηση δασών ή λατομείου κατά τα προβλεπόμενα στις πιο 
πάνω διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 998/1979 ενεργείται εξουσιαστικώς προς εξυπηρέτηση 
κρατικής πολιτικής, με την οποία αποσκοπείται η θεραπεία δημοσίου σκοπού, δηλαδή η κάλυψη 
των αναγκών σε μεταλλευτικά ή λατομικά ορυκτά προς όφελος της εθνικής οικονομίας, κατά 
συνεκτίμηση και της ανάγκης αποτελεσματικής προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας. Η 
ειδική αυτή πράξη, όπως και η πράξη, με την οποία εγκρίνεται η συνεπεία της ανωτέρω 
εκμεταλλεύσεως μεταλλείου ή λατομείου αυτόθροη επέμβαση σε δασική έκταση, θεσπίζονται 
προκειμένου να ελεχθεί από την Πολιτεία η επίδραση που θα έχει η λατομική ή μεταλλευτική 
δραστηριότητα στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, απαιτούνται δε πέραν των λοιπών αδειών και 
εγκρίσεων, με τις οποίες παρέχεται το δικαίωμα άσκησης της μεταλλευτικής ή λατομικής 
δραστηριότητας, από την αμφισβήτηση της νομιμότητας των οποίων (λοιπών αδειών και 
εγκρίσεων) γεννώνται διαφορές ουσίας (πρβλ. ΣτΕ 394, 395/2006). Όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 4013/2013 
7μ.), με τη ρύθμιση του άρθρου 57 του ν. 998/1979, σε συμφωνία με τα άρθρα 24 και 106 του 
Συντάγματος, ο νομοθέτης αναγνωρίζει την ανάγκη αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών της 
χώρας, αλλά και την ιδιαιτερότητα της εξορυκτικής δραστηριότητας, η οποία περιορίζεται σε 
περιοχές, όπου εντοπίζονται βιώσιμα κοιτάσματα προς εκμετάλλευση και θέτει ειδικές 
προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, ώστε 
να επιτυγχάνεται τόσο η προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος όσο και η τεχνικοοικονομική 
βιωσιμότητα εκμεταλλεύσεων, οι οποίες κρίνονται ιδιαιτέρως συμφέρουσες για την εθνική 
οικονομία.  
Εξ άλλου, για την άσκηση μεταλλευτικής δραστηριότητας αρχήθεν απαιτείτο μελέτη επιπτώσεων 
στο περιβάλλον (ανωτέρω άρθρο 45 παρ. 5 ν. 998/1979), ήδη δε απαιτείται η έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, που αποτελεί προϋπόθεση για την κατά τις ως άνω διατάξεις 
παραχώρηση δασών και δασικών εκτάσεων και επέμβαση σε αυτές. Και τούτο, εν όψει των κατά τα 
ανωτέρω συνεπειών που επιφέρει η εκμετάλλευση μεταλλείου ή λατομείου στο δάσος ή στη 
δασική έκταση, ως οικολογικό σύνολο (ΣτΕ 3393/2001 7μ.). Από δε την αμφισβήτηση της 
νομιμότητας της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων γεννάται ακυρωτική διαφορά, εν όψει των 
επιστημονικών, τεχνικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνει και οι οποίες ανήκουν στο πεδίο δράσεως 
της ενεργού Διοικήσεως.  
Υπό τα δεδομένα αυτά και για τις πράξεις παραχώρησης κατά το άρθρο 57 του ν. 998/1979, εν όψει 
των απαιτουμένων για την έκδοσή τους προϋποθέσεων και του συναφούς προς αυτές χαρακτήρα 
της έρευνας για τη συνδρομή τους από τα αρμόδια δασικά όργανα, προσήκων είναι ο ακυρωτικός 
έλεγχος, όπως έχει άλλωστε παγίως κριθεί και για όλες τις άλλες περιπτώσεις παραχώρησης 
δασικών εκτάσεων (ΣτΕ 259, 1536/2014, 4934/2013, 1624, 2694/2012, 287, 262/2005, 3525/1991, 1768/1998, 
5222/1996, 4739/1995 κ.ά.) και έγκρισης επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση (ΣτΕ 2464/2009, 
1508/2008, 2785/2014 κ.ά.). 
Συνεπώς, η διαφορά που δημιουργείται από την προσβολή της πράξης παραχώρησης κατά το 
άρθρο 57 του ν. 998/1979 είναι ακυρωτική και ανήκει, ως εκ της φύσης και σπουδαιότητάς της, στην 
αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επικρατείας, αρμόδιου και για την εκδίκαση των διαφορών περί την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Το Τμήμα όμως κρίνει ότι εν όψει της απόφασης 1328/2013*, 
που έκρινε αντιθέτως και λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος, η υπόθεση πρέπει να 
παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση και να ορισθεί εισηγητής η Πάρεδρος Ο. Παπαδοπούλου. 
 
Διατακτικό: Απέχει - Παραπέμπει στο Τμήμα υπό μείζονα Σύνθεση. 
 
________________________________  
 
* Η απόφαση ΣτΕ 1328/2013 (Τμ. Ε΄) εξεδόθη επί αιτήσεως ακυρώσεως, η οποία παρεπέμφθη λόγω αρμοδιότητας 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας δυνάμει της 10/2008 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ιωαννιτών, φερόμενος ως κύριος εκτάσεως 19,911 στρ. εντός της περιφέρειάς του, ζητούσε 
την ακύρωση αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, κατά το μέρος που με αυτήν διατηρήθηκε 
σε ισχύ απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, δυνάμει της οποίας είχε παραχωρηθεί κατά κυριότητα σε ανώνυμη 
εταιρεία η ως άνω δημόσια δασική έκταση, σε θέση εντός της λατομικής περιοχής της πρώην Κοινότητας 
Μαρμάρων Ιωαννίνων, με σκοπό την ανέγερση μονίμων κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων θραύσεως 
και επεξεργασίας αδρανών υλικών. Το Δικαστήριο απήχε να αποφανθεί και παρέπεμψε την προσφυγή προς 
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εκδίκαση στο αρμόδιο προς τούτο διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Έγινε δε δεκτό με την απόφαση αυτή ότι η 
διαφορά που αναφύεται από την αμφισβήτηση της νομιμότητας πράξεως, που αφορά παραχώρηση κατά κυριότητα 
δημόσιας δασικής εκτάσεως εντός λατομικής περιοχής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 ν. 998/1979 (Α΄ 287), με 
τις οποίες ρυθμίζεται το ζήτημα των απαιτουμένων προϋποθέσεων για την έγκριση μεταλλευτικών και 
λατομικών εργασιών εντός δασών και δασικών εκτάσεων και οι οποίες, παρά το ότι περιλαμβάνονται στον νόμο 
για την προστασία των δασών, εμπίπτουν στην νομοθεσία περί μεταλλείων και λατομείων, συνιστά διοικητική 
διαφορά ουσίας. Συνεπώς, έκρινε το Δικαστήριο, ότι το κρινόμενο ένδικο βοήθημα υπαγόταν στην αρμοδιότητα του 
κατά τόπον αρμοδίου διοικητικού Πρωτοδικείου (εν προκειμένω το διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων) κατά τα 
άρθρα 6 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, Α΄ 97, Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας συνδ. με άρθρο μόνο κεφ. Α΄ περ. 15 του πδ/τος 404/1978, Α΄ 83), στο οποίο και παρέπεμψε για να 
δικαστεί ως προσφυγή ουσίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 1968/1991, δεδομένου ότι, όπως ρητώς 
ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της εν λόγω διατάξεως, το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί, εκτιμώντας τις 
περιστάσεις, να κρατήσει και να εκδικάσει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό μόνον ακυρωτικές διαφορές και όχι 
διαφορές ουσίας, όπως η προκειμένη. 
 
 

 
 
 
 
[12] Συμβούλιο της Επικρατείας (Επιτροπή Αναστολών) 299/2015  
 
 
Αναστολή εκτέλεσης ανάκλησης έγκρισης τεχνικής μελέτης - Βλάβη εργαζομένων 
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 3/2015 σ. 487, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015 
(www.nbonline.gr/journal/) 
 
Αίτηση αναστολής: Με την αίτηση αυτή -η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου 
στις 28.8.2015- ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης …/19.8.2015 του Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ανεκλήθησαν: i) η 
απόφαση …/10.2.2012, που υπογράφει, με εντολή Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών 
Ορυκτών του Υπουργείου, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις 
Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας με την επωνυμία … και τον διακριτικό τίτλο … στον Δήμο 
Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ii) η απόφαση Δ8-Α/Φ7.49.13/30258 
ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 της ίδιας Αρχής, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του 
υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του ανωτέρω έργου, εκτός από το τμήμα 
αυτής που αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόθεσης των παλαιών τελμάτων, 
καθώς και στη λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μικτών θειούχων - 
μεταλλευμάτων στην περιοχή Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη και iii) οι αποφάσεις της ιδίας 
αρχής …/12.4.2013 (Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ανωτέρω] υποέργου «Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Σκουριών»), …/16.1.2014 (Έγκριση Συμπληρωματικής Τεχνικής Μελέτης 
Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης των Εργασιών της Περιόδου 
Προπαρασκευής του [ως άνω] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»), …/17.9.2014 
(Έγκριση Προσαρτήματος 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ - ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ιδίου] 
υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών») και …/20.12.2013 (Έγκριση Προσαρτήματος 
4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» του [προμνησθέντος] υποέργου 
«Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας») «καθώς» κατά τα επί λέξει αναφερόμενα στην 
πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, «και κάθε άλλη έγκριση ή άδεια, η οποία ερείδεται 
επί των ανακαλούμενων αποφάσεων».  
Ζητείται επίσης να ανασταλεί η εκτέλεση του εγγράφου …/20.8.2015 της Προϊσταμένης της 
Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας 
και Μεταλλείων προς την ανωτέρω εταιρεία, με το οποίο διατάσσεται η άμεση διακοπή όλων των 
εργασιών που αναφέρονται και προβλέπονται στις μελέτες, οι εγκριτικές αποφάσεις των οποίων 
ανακαλούνται, κατά τα προεκτεθέντα, εν όλω ή εν μέρει με την πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική 
απόφαση, καθώς και κάθε άλλη εργασία αναφερομένη ή προβλεπομένη σε εγκριτική πράξη ή 
άδεια ερειδομένη επί των ανακαλουμένων με την πρώτη προσβαλλομένη απόφαση πράξεων. 
Κατά των ανωτέρω δύο προσβαλλομένων πράξεων έχει ασκηθεί και αίτηση ακυρώσεως, για την 
εκδίκαση της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 
η 2.10.2015.  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, οι προσβαλλόμενες 
πράξεις αφορούν στην δραστηριότητα της εκμετάλλευσης των μεταλλείων Κασσάνδρας, η οποία 
αναπτύσσεται στην ανατολική ακτή της Χαλκιδικής εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων 
Αρναίας, Παναγιάς και Σταγείρων - Ακάνθου και ήδη Δήμου Αριστοτέλη. Η μεταλλευτική 
δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή ανάγεται στις αρχές της κλασικής αρχαιότητας. Στη 
σύγχρονη εποχή η εκμετάλλευση των μεταλλείων είχε αρχικώς παραχωρηθεί … η οποία το 1953 
εκμεταλλεύθηκε το υπόγειο μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου και εν συνεχεία το υπόγειο μεταλλείο 
των Μαύρων Πετρών, ενώ κατασκεύασε εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Στρατώνι και διαμόρφωσε 
λιμενικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων.  
Το 1972 η δραστηριότητα επεκτάθηκε και στην Ολυμπιάδα με την εκμετάλλευση του χρυσοφόρου 
κοιτάσματος και την κατασκευή μονάδας κατεργασίας των παραγόμενων προϊόντων που 
προωθούνταν στις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Η εταιρεία αυτή λόγω ζημιών τέθηκε σε 
ειδική εκκαθάριση το 1991 υπό το καθεστώς του ν. 1892/1990. Μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, 
η συγκεκριμένη οικονομική μονάδα των μεταλλείων Κασσάνδρας αποκτήθηκε τελικώς από την 
εταιρεία … την οποία υποκατέστησε στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης η θυγατρική της ... Η 
σύμβαση που υπεγράφη, αφορούσε τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού των εν λόγω 
μεταλλείων και κυρώθηκε με τον ν. 2436/1996 (Α΄ 192), ενώ με το πδ 266/1996 (Α΄ 192) εγκρίθηκε η 
εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό υπέρ της εν λόγω εταιρείας, προκειμένου να υλοποιήσει 
σχέδιο επένδυσης των μεταλλείων.  
Εκδόθηκαν σχετικώς, και κατόπιν εκπονήσεως Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η 
κοινή υπουργική απόφαση (κυα) 45129/14.1.1999 περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων των 
μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου, που περιελάμβαναν τα υπόγεια μεταλλεία Μαύρων 
Πετρών και Μαντέμ Λάκκου, το εργοστάσιο εμπλουτισμού και συνοδά έργα καθώς και η απόφαση 
110005/18.9.2000 του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων 
των εγκαταστάσεων παραγωγής χρυσού στην Ολυμπιάδα. Η τελευταία αυτή πράξη ακυρώθηκε με 
την 613/2002 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκε ότι, εν όψει της ΜΠΕ 
που είχε τότε υποβληθεί, το αδειοδοτούμενο έργο αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης 
λόγω της επαπειλούμενης βλάβης στις δασικές εκτάσεις και τα υδατορεύματα, καθώς και των 
περιβαλλοντικών κινδύνων που ενείχε η επιλεγείσα μεταλλουργική μέθοδος (συνδυασμένη 
εφαρμογή βιοξειδώσεως και υδατικής οξειδώσεως υπό πίεση) λόγω της δημιουργίας αερίων 
κυανιούχων ενώσεων και της ανάγκης μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων διαλύματος αρσενικού.  
Μετά την ακύρωση της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, με τις 614-5/2002 αποφάσεις της 
Ολομελείας ακυρώθηκαν οι αποφάσεις των δασικών υπηρεσιών περί διανοίξεως δασικών οδών για 
την εξυπηρέτηση της ως άνω εκμετάλλευσης και η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την 
οποία εγκρίθηκε, από πλευράς αρχαιολογικού νόμου, η χωροθέτηση του έργου, αντιστοίχως. 
Ακολούθως, η ως άνω εταιρεία επιχείρησε την επέκταση των εγκαταστάσεων Στρατωνίου και 
ειδικότερα την επέκταση της εξόρυξης στο κοίτασμα Μαύρων Πετρών εντός των ορίων του 
οικισμού και σε ένα τμήμα της κάτω από τον δομημένο οικισμό Στρατονίκης χωρίς να υποβάλει 
νέα ΜΠΕ. Οι σχετικώς εκδοθείσες πράξεις ακυρώθηκαν με την 3615/2002 απόφαση της 
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Ολομελείας, καθ΄ όσον δεν στηρίζονταν σε νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα της 
επέκτασης, αλλά ούτε είχε αρμοδίως εκδοθεί απόφαση των συναρμόδιων υπουργών που να 
βεβαιώνει αιτιολογημένα ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την εν λόγω επέκταση. 
Η Διοίκηση αποκατέστησε την πλημμέλεια αυτή με την κυα …/11.2.2003, με την οποία εγκρίθηκαν 
οι περιβαλλοντικοί όροι της επέκτασης της εκμετάλλευσης στο κοίτασμα Μαύρων Πετρών και η 
οποία αντικαταστάθηκε με την κυα …/11.4.2005, εν όψει και της μεταβιβάσεως του εν λόγω 
μεταλλείου στην εταιρεία … Η τελευταία αυτή απόφαση και η έγκριση της σχετικής τεχνικής 
μελέτης προσβλήθηκαν με αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου από κατοίκους της 
περιοχής, επ΄ αυτών δε εκδόθηκαν οι 461-3/2010 απορριπτικές αποφάσεις της Ολομελείας του 
Δικαστηρίου.  
Εν τω μεταξύ, η … εν όψει και της ακυρώσεως των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, δεν μπόρεσε 
να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο που αποτέλεσε όρο της συναφθείσης με το Δημόσιο 
συμβάσεως, με αποτέλεσμα την καταγγελία αυτής εκ μέρους του Δημοσίου και τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό των εκατέρωθεν αξιώσεων. Ο συμβιβασμός κυρώθηκε με το άρθρο 51 του ν. 3220/2004 
(Α΄ 15), με το επόμενο δε άρθρο 52 κυρώθηκε η νέα σύμβαση του Δημοσίου με την εταιρεία 
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ (εφ΄ εξής «εταιρεία»), βάσει της οποίας το σύνολο των στοιχείων του 
ενεργητικού των μεταλλείων Κασσάνδρας μεταβιβάστηκε σε αυτή έναντι τιμήματος 11.000.000 
ευρώ, επιβλήθηκε δε στην εταιρεία η υποχρέωση να εκπονήσει και να υποβάλει σχέδιο 
εκμετάλλευσης των μεταλλείων, το οποίο θα μεριμνά ειδικώς για την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση των προγενέστερων εκμεταλλεύσεων και την απασχόληση των εργαζομένων στις 
λειτουργούσες εκμεταλλεύσεις.  
Προς εκπλήρωση της συμβατικής της υποχρέωσης η εταιρεία υπέβαλε ολοκληρωμένο επενδυτικό 
σχέδιο ανάπτυξης των μεταλλείων Κασσάνδρας, επί του οποίου γνωμοδότησε θετικά η Διεύθυνση 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης με το από 27.3.2006 
έγγραφό της. Ακολούθως, κινήθηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την 
αξιοποίηση των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, Μαύρων Πετρών και Σκουριών με την υποβολή 
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), συνοδευόμενης από ειδική μελέτη απογραφής 
κατάστασης περιβάλλοντος της περιοχής, εν συνεχεία δε, κατόπιν εκπονήσεως Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία περιελάμβανε Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και 
συνοδευόταν από ειδική μελέτη για την «Απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση χώρου 
απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» και αφού η Διοίκηση έλαβε υπ΄ όψιν τις 
γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και τα πορίσματα της διαβούλευσης, καθώς και τις 
θέσεις της εταιρείας επ΄ αυτών, εκδόθηκε η κυα …/26.7.2011, με την οποία εγκρίθηκαν οι 
περιβαλλοντικοί όροι του έργου, καταργουμένων των προϋφισταμένων εγκρίσεων και αδειών των 
μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου. 
Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, 
Σκουριών και Μαύρων Πετρών των μεταλλείων Κασσάνδρας, που εκτείνονται εντός συνολικής 
μεταλλευτικής παραχώρησης 264.000 στρ., μέσω καθετοποιημένης διαδικασίας παραγωγής 
συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου, πυριτών, χαλκού/χρυσού καθώς και μεταλλικού 
χρυσού, χαλκού και αργύρου, τα οποία θα διοχετεύονται στην αγορά από τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις Στρατωνίου καθώς και στην αποκατάσταση των χώρων απόθεσης παλαιών 
τελμάτων της Ολυμπιάδας. Η επένδυση εκλαμβάνεται ως ενιαία και αδιαίρετη και συνίσταται σε 
επεμβάσεις σε υφιστάμενες και νέες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις καθώς και σε μέτρα 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης προγενέστερων εκμεταλλεύσεων. Για τον σκοπό αυτό στο έργο 
ενσωματώνονται οι υφιστάμενες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου, οι οποίες ήδη 
λειτουργούν με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, και οι αντίστοιχες της Ολυμπιάδας που 
είναι ανενεργείς.  
Το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 1) Υποέργο Ολυμπιάδας: Ανάπτυξη υφισταμένου 
μεταλλείου χρυσοφόρου κοιτάσματος με υπόγεια εκμετάλλευση, επαναλειτουργία του 
υφισταμένου εργοστασίου εμπλουτισμού για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατασκευή 
σήραγγας προσπέλασης που θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με τις εγκαταστάσεις του Μαντέμ 
Λάκκου, αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων και λοιπά συνοδά έργα. 2) Υποέργο 
Σκουριών: Εκμετάλλευση νέου χρυσοφόρου-χαλκούχου κοιτάσματος με συνδυασμό επιφανειακής 
και υπόγειας εκμετάλλευσης, κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού, δημιουργία χώρου απόθεσης 
αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων και λοιπά συνοδά έργα. 3) Υποέργο Μαύρων Πετρών - Μαντέμ 
Λάκκου: Ανάπτυξη υφισταμένου μεταλλείου με υπόγεια εκμετάλλευση, υφιστάμενο εργοστάσιο 
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εμπλουτισμού που θα λειτουργήσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, νέο εργοστάσιο 
εμπλουτισμού, εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στον χείμαρρο Κοκκινόλακκα και 
λοιπά συνοδά έργα. 4) Υποέργο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου: Κατασκευή εργοστασίου 
μεταλλουργίας για την παραγωγή χρυσού, αργύρου και χαλκού που θα λειτουργεί με τη μέθοδο 
της ακαριαίας τήξης (βλ. κατωτ.). 5) Υποέργο επέκτασης λιμενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου. 
Η συνολική έκταση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνουν οι υφιστάμενες, νέες και 
προς αποκατάσταση εγκαταστάσεις ανέρχεται σε 3.315 στρ. και δεν εμπίπτει, κατά την ανωτέρω 
πράξη περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, ούτε σε ειδικά προστατευόμενες ζώνες του 
δικτύου Natura ούτε σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  
Βασικές επιλογές του σχεδιασμού, όπως προκύπτει από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
είναι, μεταξύ άλλων: α) η χρήση της μεθόδου της υπόγειας, κατά βάση, εκμετάλλευσης, με την 
οποία επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων, β) η κατασκευή υπόγειας 
στοάς για την μεταφορά των προϊόντων και αποβλήτων από την Ολυμπιάδα στον Μαντέμ Λάκκο, 
κατά τρόπον, ώστε αφ΄ ενός να απελευθερώνεται η δημόσια οδός που χρησιμοποιούνταν για τις 
μεταφορικές ανάγκες των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων, η οποία επιβάρυνε τόσο το πολιτιστικό 
όσο και το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και αφ΄ ετέρου να αποτρέπεται η 
διατάραξη του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί» που 
βρίσκεται στην άμεση περιοχή των έργων, γ) η χωρική συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους των 
δραστηριοτήτων στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, όπου βρίσκεται η βιομηχανική ζώνη που 
θεσμοθετήθηκε με το από 18.10.1979 πδ/γμα και η παύση λειτουργίας και αποκατάσταση παλαιών 
εργοστασίων και χώρων απόθεσης στις περιοχές Ολυμπιάδας και Στρατωνίου, ώστε να 
επιτυγχάνεται γεωγραφικός περιορισμός των περιβαλλοντικών οχλήσεων και εξυγίανση των 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και δ) η υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
που έχουν αναπτυχθεί σε όλες τις εκφάνσεις της επίμαχης δραστηριότητας (εξόρυξη, μέθοδος 
μεταλλουργίας, διαχείριση αποβλήτων, υδάτων, μείωση εκπομπών, κατασκευή χώρων απόθεσης 
κ.λπ.).  
Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των παραγομένων συμπυκνωμάτων πυριτών 
Ολυμπιάδας και χαλκού - χρυσού Σκουριών στο νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας, που εγκαθίσταται 
εντός της βιομηχανικής ζώνης Στρατονίκης - Στρατωνίου (ανωτ. υποέργο 4), τίθεται η εφαρμογή 
της πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης (flash smelting), αποκλειομένης της χρήσης 
κυανίου ή ενώσεών του κατά τη λειτουργία της μεταλλουργίας. Με την εγκριτική των 
περιβαλλοντικών όρων απόφαση τίθενται γενικοί όροι για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που 
αναμένεται να προκληθούν τόσο στο φυσικό (αέρας, επιφανειακά, υπόγεια και θαλάσσια ύδατα, 
έδαφος, χλωρίδα/πανίδα), όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον (οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι) 
καθώς και ειδικοί όροι για κάθε υποέργο με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων. 
Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για τη σταδιακή αποκατάσταση των περιοχών κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της εκμετάλλευσης και τίθενται γενικοί και ειδικοί, ανά υποέργο, όροι προς 
διασφάλιση της επιτυχούς περιβαλλοντικής αποκαταστάσεως, μεταξύ των οποίων και η ύπαρξη 
πυκνότητας φυτοκάλυψης 80% για 3 συνεχόμενα έτη (βλ. όρους δ3.1 επ. και κυρίως δ3.11), με 
προτεραιότητα στην αποκατάσταση των ιστορικών αποθέσεων και λιμνών τελμάτων (βλ. όρο 
δ1.41).  
Κατά την αποκατάσταση των περιοχών λαμβάνεται υπ΄ όψιν το συνολικό σχέδιο ρύθμισης των 
μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης των περιοχών επέμβασης, το οποίο εκπονείται από την 
προβλεπόμενη στον όρο δ1.39 Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών 
Όρων και εξετάζει τη δυνατότητα ένταξης εγκαταστάσεων και περιοχών σε πρόγραμμα 
αξιοποίησής τους από την τοπική κοινωνία, με ειδική δε μελέτη του φορέα εκμετάλλευσης 
καθορίζονται τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία για την επανένταξη των περιοχών επέμβασης στις 
προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό σχέδιο χρήσεις (βλ. όρους δ3.4 και δ3.6). Περαιτέρω, 
οργανώνεται ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης του έργου και της ποιότητας του περιβάλλοντος 
με αναλυτική καταγραφή των μεταβλητών που θα καταγράφονται για κάθε υποέργο και για κάθε 
περιβαλλοντικό μέσο (ατμόσφαιρα, ύδατα επιφανειακά/υπόγεια/θαλάσσια, έδαφος, ακουστικό 
περιβάλλον, δονήσεις/ακτινοβολίες, χλωρίδα/πανίδα) και καθορισμό της συχνότητας των 
μετρήσεων, τα σχετικά δε στοιχεία, πέραν της υποβολής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
δημοσιοποιούνται αμέσως στο διαδίκτυο, ώστε να είναι προσιτά στο ευρύ κοινό, ενώ ετησίως ο 
οικείος Δήμος ενημερώνεται για την πορεία του έργου με ειδική έκθεση περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης (βλ. όρους δ4.6 και δ4.11.ii-iii). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον μηχανισμό ελέγχου 
της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, προς τούτο δε προβλέπεται η σύσταση, με κοινή 
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υπουργική απόφαση, Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων με 
συμμετοχή και εκπροσώπου του δήμου όπου υπάγεται το έργο, η οποία θα ελέγχει, μέσω των 
ετήσιων εκθέσεων που θα εκπονεί ο φορέας του έργου και των τεχνικών μελετών και των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων που κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τον τρόπο 
υλοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά και εσωτερικής Επιστημονικής Ομάδας 
Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων που υποχρεούται να συστήσει προς τον σκοπό αυτό 
ο φορέας του έργου (βλ. περιβαλλοντικούς όρους δ1.39 και δ1.40).  
Σε συμφωνία δε με την αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης, επιβάλλεται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής καθώς και υποχρεωτική και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη, ενώ προβλέπεται και η 
υποχρέωση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων ή προσθήκης νέων σε περίπτωση που 
δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ειδικοί περιβαλλοντικοί 
όροι έχουν τεθεί προς διασφάλιση της κοινωνικής διάστασης της επίμαχης δραστηριότητας και της 
διοχέτευσης των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών, κατά βάση, προς την τοπική κοινωνία (βλ. 
δ1.32, δ1.37, δ1.38, δ3.4). Εξ άλλου, αιτήσεις ακυρώσεως κατοίκων και φορέων της περιοχής κατά 
της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου απερρίφθησαν ως αβάσιμες με τις αποφάσεις 1492/2013, 549/2015 και 551/2015 του Ε΄ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.   
Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές 
Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», εγκρίθηκαν, κατά τις διατάξεις της μεταλλευτικής 
νομοθεσίας (Μεταλλευτικός Κώδικας, νδ 210/1973, Α΄ 277, όπως ισχύει, Κανονισμός 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών [ΚΜΛΕ], απόφαση Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011, Β΄ 
1227), μεταξύ άλλων, οι τεχνικές μελέτες των υποέργων «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 
Σκουριών» και «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του ανωτέρω έργου (αποφάσεις Δ8-
Α/Φ7.49.13/2809/249/10.2.2012 και Δ8-Α/Φ7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012, αντιστοίχως, που 
υπογράφει, με εντολή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
[ΥΠΕΚΑ], ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του 
Υπουργείου). Με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνονται ορισμένα από τα υποβληθέντα προσαρτήματα 
μελετών, ενώ περαιτέρω με την προμνησθείσα απόφαση περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης 
των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας προβλέπονται, ως «ειδικοί όροι» και τα εξής: «Β.9 
Μεταλλουργία. Όσον αφορά στη μεταλλουργική επεξεργασία του συμπυκνώματος πυριτών, που 
περιγράφεται γενικά στη συνημμένη μελέτη, να εξειδικευθεί και συμπληρωθεί σε επίπεδο μελέτης 
εφαρμογής (engineering). Προς τούτο: α. Να εκτελεσθεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη 
ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου, β. Να υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του 
ΥΠΕΚΑ προς έγκριση, ως Προσάρτημα 6 του όρου Γ.3 της παρούσας, οι ειδικές μελέτες που θα 
αφορούν κάθε μία από τις μοναδιαίες διεργασίες που συνιστούν την ολοκληρωμένη 
μεταλλουργική μέθοδο επεξεργασίας».  
Ορίζεται ότι οι εν λόγω μελέτες θα βασίζονται στα αποτελέσματα του προγράμματος δοκιμών, 
αλλά και στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Υπηρεσία με την από 2.12.2000 
γνωμοδότησή της επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συνολικού έργου και το από 
7.10.2011 έγγραφό της επί της τεχνικής μελέτης, ενώ ο φορέας της εκμετάλλευσης θα έπρεπε να 
αντιμετωπίσει τα ζητήματα της συντομότερης δυνατής έναρξης της φάσης Λειτουργίας Β΄ του 
έργου, της αναλογίας των τεχνικών μέσων αξιοποίησης με τη σπουδαιότητα των κοιτασμάτων 
Ολυμπιάδας και Σκουριών, της περιεκτικότητας σε ανεπιθύμητα συστατικά της τροφοδοσίας της 
μεταλλουργίας, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσης την τήξη παραγωγικής 
διαδικασίας με κριτήρια την παραγωγή ποιοτικών και εμπορεύσιμων προϊόντων (Β9β). Συναφώς δε 
ετέθη ως όρος (υπό Γ3) η υποβολή προς έγκριση, εντός τριών ετών, των προσαρτημάτων των 
λοιπών τμημάτων του ως άνω υποέργου Ολυμπιάδας, μεταξύ των οποίων η τεχνική μελέτη της 
μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου (Προσάρτημα 6). Εξ 
άλλου, αντίστοιχοι όροι περιλαμβάνονται και στην προμνησθείσα απόφαση περί εγκρίσεως της 
τεχνικής μελέτης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών (όροι Β6.1 και Β6.2), η οποία 
επίσης προβλέπει (όρος Γ3) την υποβολή προς έγκριση εντός της ίδιας προθεσμίας της τεχνικής 
μελέτης της μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου, ως 
προσάρτημα 5.  
Με τη με αριθ. πρωτ. …/22.12.2014 αίτηση η εταιρεία … υπέβαλε, σε συμμόρφωση με τον ως άνω 
όρο Γ3 των αποφάσεων περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Ολυμπιάδας και 
Σκουριών, το Προσάρτημα (με αριθ. 6 και 5, αντιστοίχως) με τίτλο «Τεχνική Μελέτη 
Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου». Με την πράξη 
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ΔΜΕΒΟ/Α/Φ5.1.6/οικ. 175135/1047/28.4.2015 πράξη του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μελέτη του ως άνω προσαρτήματος επεστράφη στην εταιρεία 
προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί και, εν συνεχεία, να υποβληθεί εκ νέου προς 
έγκριση, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που παρατίθενται στην πράξη αυτή. Ειδικότερα, στο 
έγγραφο αυτό διαλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ότι το Προσάρτημα δεν είναι σύμφωνο με τους 
όρους Β.9 και Β.6 των εγκρίσεων των τεχνικών μελετών των υποέργων Ολυμπιάδας και Σκουριών, 
αντιστοίχως, «ιδίως εκ του γεγονότος ότι δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη 
ημιβιομηχανική κλίμακα, επί τόπου του έργου.  
Εξ αυτών και από τα κατωτέρω αναφερόμενα, δεν κρίνεται σκόπιμη η ενδελεχής και ακριβής 
επεξεργασία όλων των υποβληθέντων στοιχείων και ειδικότερα αυτών που αναφέρονται στη 
μεθοδολογία επεξεργασίας των συμπυκνωμάτων Ολυμπιάδας και Σκουριών για την παραγωγή 
τελικών προϊόντων. Παρ΄ όλα αυτά ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά επισημαίνονται και οι κάτωθι 
ελλείψεις του υποβληθέντος φακέλου …». Ακολουθεί ενδεικτική, σύμφωνα με το έγγραφο, 
απαρίθμηση των ελλείψεων, καθώς και επικουρικές παρατηρήσεις και εν συνεχεία αναφέρεται ότι 
γίνεται επιστροφή του φακέλου και τίθεται προθεσμία 45 ημερών, προκειμένου να υποβληθεί εκ 
νέου το προσάρτημα κατόπιν συμπληρώσεως των ελλείψεων που επισημάνθηκαν, καθώς και οι 
απόψεις της εταιρείας επί της προόδου υλοποίησης του έργου και ιδίως της κατασκευής και 
λειτουργίας της επίμαχης μονάδας, υποχρέωση προς την οποία, κατά τις απόψεις του Υπουργείου, 
η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε ως όφειλε, όπως προκύπτει μεταξύ άλλων από τη μη εκτέλεση των 
επί τόπου ημιβιομηχανικών δοκιμών, παρά τη χορήγηση πρόσθετης προθεσμίας 3 ετών με ειδικό 
όρο των εγκρίσεων των τεχνικών μελετών των δύο ως άνω υποέργων.  
Σε απάντηση του εγγράφου αυτού η εταιρεία με την με αρ. πρωτ. …/26.5.2015 επιστολή της 
αντέκρουσε αναλυτικώς τα διαλαμβανόμενα ως ελλείποντα ή ανεπαρκή στοιχεία και επεσήμανε 
ότι η αρχικώς υποβληθείσα μελέτη της (στις 22.12.2014, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα) ήταν 
πλήρης και περιείχε όλα τα κατά νόμο προβλεπόμενα στοιχεία προς έγκριση, μεταξύ των οποίων 
και τα πορίσματα των ημιβιομηχανικών δοκιμών που διενεργήθηκαν, με επιτόπου παραγόμενα 
συμπυκνώματα μεταλλεύματος, από την εταιρεία πάροχο της τεχνογνωσίας Outotec στις 
εγκαταστάσεις της, σε πλήρη συμφωνία με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές μελέτες των υποέργων 
Ολυμπιάδας και Σκουριών. Τους ισχυρισμούς περί πληρότητας και νομιμότητας της αρχικώς 
υποβληθείσης μελέτης της επανέλαβε η εταιρεία και με την από 12.6.2015 «εξώδικη δήλωση» προς 
την Υπηρεσία (αριθ. πρωτ. Υπουργείου …/12.6.2015).  8. Επειδή, μετά ταύτα, εκδόθηκε η πρώτη 
προσβαλλόμενη απόφαση …/19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
Κατά τα αναφερόμενα στο προοίμιό της: «Έχοντας υπ΄ όψη … 8. Το γεγονός ότι, ήδη κατά τη 
διαβούλευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, η πυρομεταλλουργική μέθοδος της 
ακαριαίας τήξης (Flash Smelting) παρουσιάστηκε ως το απόλυτο συγκριτικό περιβαλλοντικό και 
τεχνικοοικονομικό πλεονέκτημα του επενδυτικού σχεδίου, αποκλειόμενης ρητά της χρήσης 
κυανίου ή των ενώσεών του κατά τη λειτουργία της μεταλλουργίας. Μάλιστα, στην εκδοθείσα 
ΑΕΠΟ [Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κυα 201745/26.7.2011, ανωτ. σκέψη 5] … 
τέθηκαν σαφείς, αυστηροί και απαρέγκλιτοι όροι για την εφαρμογή της μεθόδου στο υπό 
κατασκευή εργοστάσιο μεταλλουργίας στο Μαντέμ Λάκκο προς παραγωγή χαλκού, χρυσού και 
αργύρου από α) τα συμπυκνώματα χαλκού - χρυσού χαλκού Σκουριών, β) χρυσοφόρων πυριτών 
Ολυμπιάδας. Συνεπώς, η ανάπτυξη των δύο υποέργων α) Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 
Σκουριών και β) Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας συναρτάται απόλυτα και 
αναπόδραστα με την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου Μεταλλουργίας στο Μαντέμ 
Λάκκο, το οποίο θα τροφοδοτείται με τα συμπυκνώματα των μονάδων εμπλουτισμού των δύο 
υποέργων. 9. Το γεγονός ότι η εκμεταλλεύτρια εταιρεία με την υποβληθείσα ΜΠΕ [Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων] (κεφ. 5.5.2 της ΜΠΕ) γνωστοποίησε στην αδειοδοτούσα αρχή ότι: 
«Ως προς την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου της ακαριαίας τήξης στην κατεργασία του μίγματος 
συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδος και συμπυκνώματος χαλκού επιβεβαιώθηκε με την 
εκτέλεση μεγάλης κλίμακας πιλοτικών δοκιμών σε αντιπροσωπευτικά δείγματα πυριτών 
Ολυμπιάδος και συμπυκνώματος χαλκού που εστάλησαν στο ερευνητικό κέντρο της εταιρείας 
Outotec στο Pori της Φινλανδίας».  
Η Διοίκηση, μετά ταύτα, διά των αδειοδοτουσών αρχών έθεσε κατά νόμο τους όρους για την 
προστασία του περιβάλλοντος διά της ΑΕΠΟ, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί η 
υποβληθείσα ΜΠΕ, καθώς και τους όρους για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων και κατασκευή 
των σχετικών εγκαταστάσεων μεταξύ άλλων και με τις εγκρίσεις των Τεχνικών Μελετών των 
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Υποέργων: α) Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών και β) Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις 
Ολυμπιάδας. Στις δύο παραπάνω Εγκρίσεις, ενόψει των ανωτέρω, η αρμόδια Αρχή (Δ/νση ΜΒΟ - 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών) ως είχε αρμοδιότητα και υποχρέωση εκ του νόμου, 
μετά και το δημόσιο και επιστημονικό διάλογο που αναπτύχθηκε για την εφαρμοσιμότητα της 
μεθόδου της ακαριαίας τήξης στα συγκεκριμένης σύστασης μεταλλεύματα και στο συγκεκριμένο 
έργο και παρά το γεγονός ότι η εκμεταλλεύτρια εταιρεία είχε κατά τα ως άνω γνωστοποιήσει δια 
της υποβληθείσας ΜΠΕ ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές της μεθόδου ακαριαίας τήξης σε 
ερευνητικό κέντρο της Φινλανδίας, έκρινε ως απολύτως αναγκαίο και έθεσε ως όρο αποβλέποντα 
στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και στα δύο υποέργα «Να εκτελεσθεί πρόγραμμα 
δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου» (Όροι Β6.1 και Β9α, 
αντίστοιχα).  
Επί των όρων αυτών δεν τίθεται θέμα ερμηνείας, καθότι αναφέρονται σαφέστατα σε δοκιμές σε 
ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου -και όχι σε δοκιμές σε ερευνητικό κέντρο ή έστω σε 
ημιβιομηχανικής κλίμακας δοκιμές επί συμπυκνωμάτων που απλώς παράγονται από επιτόπια 
μεταλλευτικά δείγματα (γεγονός το οποίο ούτως ή άλλως δεν αποδεικνύεται [ότι] συνέβη εν 
προκειμένω από την εταιρεία, αφού από κανένα έγγραφο δεν προκύπτει κατά τρόπο 
αδιαμφισβήτητο ότι τα συμπυκνώματα που υποβλήθηκαν στο φινλανδικό ερευνητικό κέντρο 
προέρχονταν πράγματι από την κρίσιμη για το έργο περιοχή). Μάλιστα η Διοίκηση διά των 
αδειοδοτουσών αρχών είχε γνωμοδοτήσει και στο παρελθόν μεταξύ άλλων και επί του θέματος και 
είχε υποβάλει τις υποδείξεις βελτίωσης με τα υπ΄ αριθ. Δ8/Α/Φ7.49.13/22343/3949/2.12.2010 και 
Δ8/Α/Φ7.49.13/οικ. 22997/4114/7.10.2011 έγγραφα της υπηρεσίας. Οι όροι πραγματοποίησης δοκιμών 
σε ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου κρίθηκαν από τη Διοίκηση ως απολύτως 
αναγκαίοι, προκειμένου αφ΄ ενός να μελετηθεί/διερευνηθεί και πιστοποιηθεί αδιαμφισβήτητα και 
με όρους που να την συνδέουν με το συγκεκριμένο έργο η εφαρμοσιμότητα, η προσφορότητα και 
τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης και της 
τεχνολογίας που την υποστηρίζει, αλλά και αφ΄ ετέρου για να μελετηθούν σε πραγματικές 
συνθήκες επιτόπου του έργου οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης διεργασίας και 
ειδικότερα τα παραγόμενα στερεά και υγρά απόβλητα και οι αέριες εκπομπές, η ποσότητα, η φύση, 
η σύσταση και η επικινδυνότητά τους, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης αυτών, ώστε να 
πιστοποιηθεί ασφαλέστερα ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν μελετηθεί και 
αποτυπωθεί στη ΜΠΕ και οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν προβλεφθεί τις αντιμετωπίζουν 
ικανοποιητικά. 10. Το γεγονός ότι, παρά τα ανωτέρω, η εκμεταλλεύτρια εταιρεία δεν έχει 
ικανοποιήσει μέχρι σήμερα τους ανωτέρω, τεθέντες για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος 
όρους και για τα δύο υποέργα, καθώς και τους συνακόλουθους και απόλυτα συναρτώμενους με 
αυτόν όρους Β6.2 και Β9β αντίστοιχα, προκειμένου να θέσει σε γνώση της Διοίκησης διά των 
σχετικών δοκιμών, μετρήσεων και μελετών όλα εκείνα τα στοιχεία που θεώρησε η Αρμόδια Αρχή 
ως απολύτως απαραίτητα, στο πλαίσιο των εγκρίσεων των σχετικών τεχνικών μελετών των δύο 
υποέργων. 11. Το γεγονός ότι η Διοίκηση, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή της κατά το άρθρο 20 
του Συντάγματος …, επιστρέφοντας τις υποβληθείσες σχετικές τεχνικές μελέτες των δύο 
υποέργων κάλεσε, μεταξύ άλλων, την εκμεταλλεύτρια εταιρεία να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις 
της επί της προόδου υλοποίησης του έργου «Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις 
Μεταλλείων Κασσάνδρας» και ιδίως επί της προόδου κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου 
μεταλλουργίας χαλκού - χρυσού και θειικού οξέος, υποχρέωση στην οποία, από το γεγονός της μη 
πραγματοποίησης των απαραίτητων επί τόπου ημιβιομηχανικών δοκιμών [προκύπτει ότι] η 
εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε ως όφειλε παρά το πρόσθετο χρονικό διάστημα των τριών ετών που 
της είχε χορηγηθεί. 12. Το γεγονός ότι, από την από 26.5.2015 με ΑΠ … επιστολή της εταιρείας … 
προκύπτει η πρόθεσή της να μην συμμορφωθεί με τους προαναφερθέντες όρους περί 
πραγματοποίησης δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου, 
ερμηνεύοντάς τους αβάσιμα και κατά τρόπο αντίθετο προς τη ρητή διατύπωση των αποφάσεων 
έγκρισης των σχετικών τεχνικών μελετών ως θέτοντες απλώς την υποχρέωσή της για 
πραγματοποίηση ημιβιομηχανικών δοκιμών σε επιτόπια μεταλλεύματα (και όχι σε κατάλληλη 
ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου)».  
Υπό τα δεδομένα αυτά, η Διοίκηση προέβη στην έκδοση της επίμαχης ανακλητικής απόφασης με 
την αιτιολογία, η οποία, όπως επί λέξει παρατίθεται στο σώμα της προσβαλλομένης, έχει ως εξής: 
«Επειδή μέχρι σήμερα και με υπαιτιότητα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ δεν έχουν 
συμπληρωθεί οι ελλείψεις της τεχνικής μελέτης … που διαπιστώθηκαν και γνωστοποιήθηκαν με 
τα με αριθ. πρωτ. …/28.4.2015 και …/28.4.2015 έγγραφα της Δ/νσης ΜΕΒΟ και συνεπώς δεν έχουν 
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εκπληρωθεί προσηκόντως οι κατά τα ως άνω τεθέντες όροι των αποφάσεων εγκρίσεως των 
τεχνικών μελετών των δύο υποέργων. Επειδή με υπαιτιότητα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός 
ΑΕΜΒΧ δεν έχουν διενεργηθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών επιτόπιες ημιβιομηχανικές 
δοκιμές, όπως προβλέπεται και επιβάλλεται με τις εγκρίσεις των οικείων τεχνικών μελετών, όπως 
ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται και δεν έχει αποδειχθεί η δυνατότητα λυσιτελούς, πρόσφορης 
και περιβαλλοντικά ασφαλούς χρήσης στο συγκριμένο έργο -και υπό τις δεδομένες τοπικές 
συνθήκες- της πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης (Flash Smelting), η οποία έχει 
προκριθεί ως ενδεδειγμένη.  
πειδή, εν όψει όλων των ανωτέρω, συντρέχει σπουδαίος λόγος δημοσίου συμφέροντος. Μεταξύ των 
δικαιοπρακτικών θεμελίων της υπ΄ αριθ. 22.138/12.12.2003 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της εκμεταλλεύτριας εταιρείας και βασικός γνώμονας για την έγκριση των Τεχνικών 
Μελετών και την έκδοση των αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου -και ιδίως των υποέργων 
Σκουριών και Ολυμπιάδας- εγκρίσεων, αδειών και λοιπών διοικητικών πράξεων, πέρα από τη 
συνέχιση της υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή και την 
κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των κρίσιμων περιβαλλοντικών κινδύνων για την περιοχή 
της Χαλκιδικής που συνδέονται με τη μη λειτουργία και συντήρηση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, 
ήταν κυρίως η αξιοποίηση όλων των διευρυμένων και οικονομικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων των 
μεταλλείων Κασσάνδρας, μέσω καθετοποιημένης παραγωγής και με τα εχέγγυα προστασίας του 
περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και ορθών πρακτικών, σύμφωνα 
με τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους και με την κείμενη σχετική νομοθεσία.  
Στο πλαίσιο αυτό, η μέθοδος μεταλλουργίας της ακαριαίας τήξης (Flash Smelting) προκρίθηκε ως 
βασική συνιστώσα του επενδυτικού σχεδίου, η οποία επηρεάζει το συνολικό σχεδιασμό του έργου, 
τόσο ως προς την αναγκαιότητα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Σκουριών όσο και ως προς τις 
προβλέψεις για την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων αποβλήτων, τον 
περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό και τη διαχείρισή τους, τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα, ισοζύγια 
τροφοδοσίας και λοιπά στοιχεία του έργου (ΣτΕ 1492/2013). Ήταν υπ΄ αυτές τις παραδοχές και τις 
υποθέσεις υπό τις οποίες εχώρησε από τη Διοίκηση η επιτασσόμενη από τα άρθρα 24, 106 και 22 
παρ. 1 του Συντάγματος στάθμιση του αυτοτελώς προστατευόμενου αγαθού του φυσικού 
περιβάλλοντος, της οικολογικής ισορροπίας και της διαφύλαξης των φυσικών πόρων προς χάρη 
και των επόμενων γενεών, με τους αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον 
προστατευόμενους παράγοντες, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την αξιοποίηση του 
εθνικού πλούτου, την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και την εξασφάλιση εργασίας στους 
πολίτες, σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.  
Με την έννοια αυτή και μόνον υπό τον όρο ότι η προταθείσα από την εταιρεία μέθοδος 
εκμετάλλευσης των μεταλλείων δύναται λυσιτελώς και κατά τους όρους των τεχνικών μελετών 
και της ΑΕΠΟ να διασφαλίσει το συμφωνηθέν παραγωγικό αποτέλεσμα της συνολικής 
εκμετάλλευσης των μεταλλείων Κασσάνδρας, κρίθηκε ως ανεκτή, υπό την προαναφερθείσα 
στάθμιση των προστατευόμενων αγαθών, η αντικειμενική επιβάρυνση που συνεπάγεται το 
συνολικό έργο για το φυσικό περιβάλλον.  
Ως εκ τούτου, η μη εκπλήρωση από την εργολήπτρια εταιρεία των όρων που έχουν τεθεί προς 
απόδειξη της λυσιτελούς εφαρμογής της πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης (Flash 
Smelting) και δη στις συνθήκες και υπό τα δεδομένα του συγκεκριμένου έργου (με την 
πραγματοποίηση επιτόπιων ημιβιομηχανικών δοκιμών εφαρμογής), διαφοροποιεί τους όρους 
στάθμισης των προστατευόμενων αγαθών και θέτει εν αμφιβόλω την εξυπηρέτηση και προαγωγή, 
διά του συνολικού έργου, του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος». Με τη δε επίμαχη υπουργική 
απόφαση ανεκλήθησαν οι περί της εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και 
Ολυμπιάδας αποφάσεις …/10.2.2012 και …/10.2.2012 καθώς και οι άλλες εγκριτικές πράξεις και 
άδειες, οι οποίες ερείδονται επί των εν λόγω ανακαλουμένων. Προβλέπει, τέλος, η εν λόγω 
υπουργική απόφαση την παύση της ισχύος της «εφόσον, σε διάστημα ενός έτους από την έκδοσή 
της και μετά την υποβολή εκ μέρους της εταιρείας … των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 
έκδοση κάθε αναγκαίας άδειας για την εγκατάσταση και λειτουργία της προβλεπόμενης ως άνω 
κατάλληλης ημιβιομηχανικής μονάδας επί τόπου του έργου (συμπεριλαμβανομένης και κάθε 
αναγκαίας άδειας για την εξαγωγή του αναγκαίου συμπυκνώματος), διαπιστωθεί ότι πληρώθηκαν 
οι τεθέντες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος [ανωτέρω] όροι υπό στοιχεία Γ3 και Β6 [αφ΄ ενός] και 
Γ3 και Β9 [αφ΄ ετέρου]» των αποφάσεων περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων 
Σκουριάς και Ολυμπιάδας, αντιστοίχως.   
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Κατά τα προεκτεθέντα, η προσβαλλόμενη ανακλητική υπουργική απόφαση εκδόθηκε, μεταξύ 
άλλων, στην συνέχεια της προμνησθείσης (σκέψη 7) πράξεως …/28.4.2015 του Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία επεστράφη στην 
εταιρεία … η υποβληθείσα, σε συμμόρφωση και προς τον όρο Γ.3 της αποφάσεως περί εγκρίσεως 
της τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας (απόφαση …/10.2.2012 της Δ/νσης Μεταλλευτικών 
και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ), μελέτη του Προσαρτήματος με τίτλο «Τεχνική Μελέτη 
Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου». Με την απόφαση 
όμως 3191/2015 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 
27.8.2015 δηλαδή μετά την έκδοση στις 19 και 20.8.2015 των προσβαλλομένων πράξεων, έγινε δεκτή 
η από 20.4.2015 αίτηση ακυρώσεως της εταιρείας … κατά της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης 
ενέργειας της Διοίκησης να προβεί στην έγκριση του ως άνω προσαρτήματος και ακυρώθηκε η, 
θεωρηθείσα ως παραδεκτώς συμπροσβαλλόμενη με την αίτηση ακυρώσεως, ανωτέρω από 
28.4.2015 υπουργική πράξη επιστροφής της μελέτης του προσαρτήματος.  
Ειδικότερα, κατά τα κριθέντα από το Δικαστήριο, «η αιτιολογία του ως άνω εγγράφου ότι δεν έχει 
εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου είναι 
αφ΄ ενός μεν αόριστη, καθ΄ όσον δεν εξειδικεύει ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο 
πρόγραμμα δοκιμών που έχει εκτελέσει η [εταιρεία] (κλίμακα δοκιμών, τόπος, χρησιμοποιηθέντα 
πετρώματα), αφ΄ ετέρου δε και πλημμελής διότι δεν αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο απορρίπτει 
ως μη αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών, [τα οποία παρατίθενται στο σώμα της 
υποβληθείσης τεχνικής μελέτης και] από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της 
μεταλλουργικής μεθόδου και στο συγκεκριμένο μίγμα τροφοδοσίας (χαλκοπυρίτη - αρσενοπυρίτη - 
σιδηροπυρίτη) και η καλή προσαρμογή του σε βιομηχανικό επίπεδο, προς διακρίβωση των οποίων 
είχε εξ άλλου τεθεί ο όρος από την Διοίκηση». Οι δε ισχυρισμοί του Δημοσίου ότι ούτε επιτόπου 
δοκιμές έγιναν ούτε επιτόπου δείγματα παρήχθησαν, καθ΄ όσον το εργοστάσιο εμπλουτισμού 
Ολυμπιάδας μέχρι σήμερα παράγει συμπυκνώματα από παλαιά τέλματα αφού δεν έχει αρχίσει η 
εξόρυξη του μεταλλείου, το δε εργοστάσιο εμπλουτισμού Σκουριών δεν έχει καν λειτουργήσει, 
απερρίφθησαν από το Δικαστήριο ως απαράδεκτοι, διότι κρίθηκε ότι επιχειρείται με αυτόν τον 
τρόπο η συμπλήρωση μη νόμιμης κατά τα προαναφερθέντα αιτιολογίας διοικητικής πράξης με το 
μετά τη συζήτηση κατατεθέν υπόμνημα, αλλά και «εν πάση περιπτώσει, ως αβάσιμοι, διότι μόνο 
το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν 
αρκεί για να στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε 
ημιβιομηχανική κλίμακα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου (αρσενοπυρίτες 
Ολυμπιάδας) είτε έχουν αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα 
τοπικά (χαλκούχο μετάλλευμα του κοιτάσματος Bajo de Alumbrera Αργεντινής, σύμφωνα με την 
προσκομισθείσα από 18.1.2012 γνωμάτευση του Καθηγητή του Τομέα Ορυκτολογίας και 
Πετρολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)».  
Περαιτέρω, κατά τα κριθέντα με την ως άνω απόφαση 3191/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
«δεδομένου δε ότι, ως προκύπτει από το περιεχόμενο της πράξης [επιστροφής της υποβληθείσης 
μελέτης], η μη έγκριση του προσαρτήματος στηρίχθηκε κυρίως στην κατά τα ανωτέρω μη επαρκή 
αιτιολογία περί μη πληρώσεως του όρου περί διενέργειας επιτόπιων ημιβιομηχανικών δοκιμών, η 
δε επεξεργασία των λοιπών υποβληθέντων στοιχείων και η διατύπωση των παρατηρήσεων που 
ενσωματώθηκε στο έγγραφο έγινε κατά τρόπο ενδεικτικό, η [εν λόγω] πράξη θα πρέπει να 
ακυρωθεί στο σύνολό της, να αναπεμφθεί δε η υπόθεση στη Διοίκηση προς νέα νόμιμη κρίση, κατά 
την εκφορά της οποίας θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ληφθούν υπ΄ όψιν αφ΄ ενός οι απαντήσεις της 
[εταιρείας] επί των επικουρικών παρατηρήσεων … και αφ΄ ετέρου ότι επιστροφή φακέλου τεχνικής 
μελέτης προβλέπεται κατά το άρθρο 102 [του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών] μόνο για λόγους ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των υποβληθέντων στοιχείων».  
Τα τέσσερα αιτούντα σωματεία εργαζομένων έχουν ως μέλη, όπως προκύπτει από τα 
προσκομισθέντα καταστατικά τους και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, μεγάλο αριθμό 
απασχολουμένων στο έργο «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων 
Κασσάνδρας» για την υλοποίηση σχεδίου επένδυσης, το οποίο, κατά τα ήδη κριθέντα (ΕΑ 398/2012), 
έχει ιδιαίτερη σημασία για την εθνική και τοπική οικονομία, λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων 
απασχόλησης, πρωτογενώς και δευτερογενώς, σε περιοχή με υψηλά ποσοστά ανεργίας, αλλά και 
λόγω της απόδοσης μεγάλων χρηματικών ποσών στο Κράτος από τη φορολόγηση της δικαιούχου 
εταιρείας και κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών και της θετικής επίδρασης στο ισοζύγιο 
συναλλαγών της Χώρας. Προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ότι η εκτέλεση των 
προσβαλλομένων πράξεων και ο συνεπεία αυτής περιορισμός των εργασιών στην περιοχή, θα 
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προκαλέσει στους ανωτέρω εργαζομένους ανεπανόρθωτη ή, πάντως, δυσχερώς επανορθώσιμη 
βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 52 παρ. 6 του πδ/τος 18/1989, συνισταμένη στην ουσιώδη 
μείωση των μέσων βιοπορισμού τους λόγω της θέσης τους σε διαθεσιμότητα ή της απώλειας των 
θέσεων εργασίας τους. Με το κατατεθέν εντός της ταχθείσης κατά την συζήτηση από 18.9.2015 
υπόμνημα οι αιτούντες υποστηρίζουν συναφώς ότι η επενδύτρια εταιρεία έχει ήδη θέσει σε 
διαθεσιμότητα, στην συνέχεια των προσβαλλομένων, 867 εργαζομένους, ενώ έχουν προσκομίσει 
προς επίρρωση των ισχυρισμών τους δηλώσεις της εν λόγω εταιρείας … και άλλων 
συνεργαζομένων επιχειρήσεων, με τις οποίες γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές η θέση 
εργαζομένων σε διαθεσιμότητα καθώς και δηλώσεις εργοδοτών περί καταγγελίας συμβάσεων 
εργασίας. Εξ άλλου, κατά νόμο (άρθρο 4 ν. 3846/2010, Α΄ 66, άρθρο 4), κατά τη διάρκεια της 
διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο 
τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.   
Το Δημόσιο με την προσβαλλόμενη ανακλητική υπουργική απόφαση επικαλείται, κατά τα 
προεκτεθέντα, λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συναρτώνται με την, οφειλομένη στην 
έλλειψη αποτελεσμάτων δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου, 
αδυναμία της Αρχής να διαπιστώσει την εφαρμοσιμότητα και τις επιπτώσεις της, προκριθείσης με 
την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Απόφαση περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών 
όρων του συνολικού έργου, πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης στο εργοστάσιο 
μεταλλουργίας στο Μαντέμ Λάκκο προς παραγωγή χαλκού, χρυσού και αργύρου από τα 
συμπυκνώματα πυριτών Ολυμπιάδας και χαλκού - χρυσού Σκουριών. Η έναρξη, όμως, της εν λόγω 
κρίσιμης μεταλλουργικής επεξεργασίας των συμπυκνωμάτων προϋποθέτει την ολοκλήρωση 
άλλων εργασιών και ανάγεται, πάντως, σε μεταγενέστερο χρόνο, εφ΄ όσον κατά τα αναφερόμενα 
στην, εγκριθείσα με την ήδη ανακαλουμένη απόφαση …/10.2.2012, τεχνική μελέτη του υποέργου 
«Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» (υπό ειβ2.2), «η διεργασία αυτή θα ξεκινήσει τον 
χρόνο 7 από την έναρξη των εργασιών στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας οπότε και 
θα έχουν ολοκληρωθεί τα νέα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του μεταλλείου … και το 
μετάλλευμα θα μεταφέρεται υπογείως μέσω της νέας κύριας σήραγγας προσπέλασης και 
μεταφοράς Μαντέμ Λάκκου - Ολυμπιάδας στο νέο έργο εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου».  
Αντιθέτως, το Δημόσιο, το οποίο φέρει και το σχετικό βάρος, δεν επικαλείται ειδικώς, ούτε με την 
προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση ούτε με τις απόψεις και τα λοιπά έγγραφα της Υπηρεσίας 
προς την Επιτροπή Αναστολών, συγκεκριμένη περιβαλλοντική ή άλλη βλάβη από την συνέχιση 
των εργασιών, η εκτέλεση των οποίων είχε εγκριθεί με τις ήδη ανακαλούμενες αποφάσεις (… και 
άλλες), αλλά, με το κατατεθέν εντός της ταχθείσης κατά τη συζήτηση της κρινομένης αιτήσεως, 
από 18.9.2015 υπόμνημα αορίστως αναφέρει συναφώς τα ακόλουθα: «Η συνέχιση των εργασιών 
των ανακληθεισών τεχνικών μελετών χωρίς την τήρηση των όρων για ημιβιομηχανικές δοκιμές 
επί τόπου του έργου, επιφέρει αλλοίωση της στάθμισης του αυτοτελώς προστατευόμενου αγαθού 
του φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με τους αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο 
συμφέρον προστατευόμενους παράγοντες.  
Τούτο σημαίνει ότι τυχόν αναστολή των προσβαλλόμενων πράξεων θα επιτρέψει τη συνέχιση μιας 
δραστηριότητας ούτως ή άλλως περιβαλλοντικά επιβαρυντικής χωρίς ταυτοχρόνως να 
διασφαλίζεται η εφαρμοσιμότητα και η τεχνοοικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης στις 
πραγματικές συνθήκες, δηλαδή το συμφωνηθέν παραγωγικό αποτέλεσμα της συνολικής 
εκμετάλλευσης των μεταλλείων Κασσάνδρας». Εξ άλλου, κατά τα προαναφερθέντα, με την 
απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του συνολικού έργου έχουν τεθεί αυστηροί, 
αναλυτικοί και ειδικοί ανά υποέργο όροι και περιορισμοί, ώστε να περιορισθούν στο ελάχιστο 
δυνατόν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από το συνολικό έργο (βλ. και ΕΑ 398/2012).  
Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα ήδη εκτεθέντα, μετά στάθμιση δε της βλάβης των 
αιτούντων και των λόγων δημοσίου συμφέροντος που επικαλείται κατά τα προεκτεθέντα το 
Δημόσιο, και λαμβάνοντας περαιτέρω υπ΄ όψιν το λίαν σύντομο της ορισθείσης δικασίμου 
(2.10.2015) για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή 
η κρινομένη αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων (ήτοι της 
απόφασης …4/19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καθώς και του εγγράφου …/20.8.2015 της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου 
Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων), μέχρι 
τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ασκηθείσης 
αιτήσεως ακυρώσεως.  
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Μειοψήφησε η Σύμβουλος Μ. Καραμανώφ, η οποία διατύπωσε την ακόλουθη γνώμη: Η Διοίκηση 
επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην πρόληψη της 
επαπειλουμένης στο περιβάλλον βλάβης, εκ του γεγονότος ότι δεν έχει ακόμα αποδειχθεί 
προσηκόντως από την εταιρεία … και διαπιστωθεί αρμοδίως από τη Διοίκηση η εφαρμοσιμότητα, 
προσφορότητα και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεθόδου flash smelting στις συγκεκριμένες 
πραγματικές επιτόπιες συνθήκες. Στο στάδιο έγκρισης της ΜΠΕ η μέθοδος αυτή καθ΄ εαυτήν είχε 
μεν κριθεί, κατ΄ αρχήν, αποδεκτή, πλην όμως με την επιφύλαξη, η οποία διατυπώθηκε 
μεταγενέστερα στα πλαίσια της προβλεπομένης από τη μεταλλευτική νομοθεσία διαδικασίας, της 
εκπλήρωσης εκ μέρους της εταιρείας ορισμένου όρου (Β6, Β9), ως προϋπόθεσης για την οριστική 
έγκριση του οικείου προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης. Και ναι μεν η άρνηση της Διοίκησης να 
εγκρίνει το ως άνω προσάρτημα της τεχνικής μελέτης ακυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 3191/2015 
απόφαση του ΣτΕ για λόγους αοριστίας και πλημμέλειας της αιτιολογίας της, ως και για το λόγο 
ότι μόνη η μη διενέργεια δοκιμών επί τόπου του έργου (όπως προέβλεπε ο όρος Β9) δεν αρκούσε 
για να στηρίξει την άρνηση αυτή, πλην όμως, η υπόθεση αναπέμφθηκε στη Διοίκηση, προκειμένου 
αυτή είτε να εγκρίνει είτε να μην εγκρίνει, με νόμιμη πλέον αιτιολογία, την επίμαχη μελέτη. Εφ΄ 
όσον λοιπόν το θέμα της έγκρισης της τεχνικής μελέτης παραμένει εκκρεμές ενώπιον της 
Διοίκησης, η ως άνω ακυρωτική απόφαση δεν κλονίζει τους ισχυρισμούς της Διοίκησης περί 
συνδρομής λόγων δημοσίου συμφέροντος σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίοι 
κωλύουν τη χορήγηση της αναστολής. Κατά συνέπεια, εν όψει και του συντόμου της δικασίμου που 
ορίστηκε για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, δεν συντρέχει λόγος χορήγησης της 
αιτουμένης αναστολής.   
 
Διατακτικό: Δέχεται την αίτηση. 
 

 
 

Δασική θέση στις Σκουριές Χαλκιδικής 
 
 
 
[13] Συμβούλιο της Επικρατείας 839/2014 (Τμ. Ε΄)  
 
 
Εγκατάσταση κινητών καταλυμάτων εντός του μεταλλείου Σκουριών Χαλκιδικής  
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 1/2014 σ. 48, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
(www.nbonline.gr/journal/) 
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με τις αιτήσεις αυτές ζητείται η ακύρωση του υπ΄ αριθ. …/10.6.2013 σήματος 
του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του 
Δήμου Αριστοτέλη περί διακοπής των εργασιών, που διενεργούσε η αιτούσα εταιρεία στη θέση 
Σκουριές Δήμου Αριστοτέλη. […]  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Από τα άρθ. 158 και 161 σε συνδυασμό με το άρθρο 104 του 
Μεταλλευτικού Κώδικα συνάγεται ότι η κατασκευή, εντός μεταλλευτικής παραχώρησης, των 
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απαραίτητων τεχνικών έργων και η εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, για την εγκατάσταση 
μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης μεταλλείου και επεξεργασίας των 
μεταλλευμάτων, όπως αυτά παρατίθενται ενδεικτικά στο άρθ. 103 παρ. 1 περ. ε΄ ΚΜΛΕ και 
αφορούν κατά βάση σε κατασκευές έδρασης των μηχανημάτων αυτών μετά των σχετικών 
εργασιών διαμορφώσεως του εδάφους, διενεργούνται κατόπιν αδείας που χορηγείται από την 
αρμόδια για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης αρχή κατόπιν υποβολής των προβλεπομένων 
κατά νόμο δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνεται και στατική μελέτη, όπου βεβαιώνεται, 
μεταξύ άλλων, η τήρηση των όρων δόμησης της περιοχής και των κανονισμών ασφαλείας.  
Αντίθετα, άδεια της πολεοδομικής αρχής απαιτείται για την ανέγερση κατοικιών, γραφείων, 
αποθηκών (εξαιρουμένων των αποθηκών εκρηκτικών υλών) και κτισμάτων εργοστασίων που 
εξυπηρετούν την εκμετάλλευση και την επεξεργασία των μεταλλευμάτων. Τούτο άλλωστε 
συνάγεται και από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του ΝΟΚ, οι οποίες διακρίνουν σαφώς μεταξύ 
κατασκευών διαμόρφωσης του εδάφους προς τον σκοπό της δόμησης, για τις οποίες απαιτείται 
άδεια δόμησης και αυτών που γίνονται για άλλο σκοπό, όπως οι προαναφερθείσες κατασκευές 
έδρασης μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταλλευτικής εκμετάλλευσης, για τις οποίες 
προβλέπεται άδεια μόνο της αρμόδιας κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία αρχής, εν όψει και της 
αρχής του ενιαίου της Διοικήσεως, δεδομένου ότι αποτελούν παρακολούθημα του 
εξυπηρετούμενου κυρίως έργου.  
Περαιτέρω από την προαναφερθείσα διάταξη του άρθ. 7 παρ. 3 ΚΜΛΕ σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του ίδιου Κανονισμού που ρυθμίζουν τη διαδικασία και τις προδιαγραφές της τεχνικής 
μελέτης, συνάγεται ότι η εγκατάσταση των προβλεπόμενων στο εδάφ. α΄ της ως άνω παραγράφου 
καταλυμάτων για τις ανάγκες κατασκευής των απαιτούμενων έργων και εκτέλεσης των εργασιών 
προπαρασκευής του μεταλλείου, η οποία αποτελεί υποχρέωση του εκμεταλλευτή, εγκρίνεται σε 
κατάλληλες θέσεις με την οικεία τεχνική μελέτη. Αντίθετα, τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα που 
προβλέπονται στο εδάφ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου τοποθετούνται από τον εκμεταλλευτή εντός της 
μεταλλευτικής παραχώρησης χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο έγκριση, εν όψει της φύσεως 
και των χαρακτηριστικών τους. Δεδομένου δε ότι τα καταλύματα αυτά συνδέονται άρρηκτα με τα 
έργα κατασκευής του μεταλλείου και την ανάπτυξη των μεταλλευτικών εργασιών, οι ειδικότεροι 
όροι και οι τεχνικές λεπτομέρειες, των οποίων εγκρίνονται με την οικεία τεχνική μελέτη, είναι 
προσωρινά, κινούμενα και δεν έχουν τα χαρακτηριστικά δομικού έργου, δεν απαιτείται για την 
τοποθέτησή τους ούτε άδεια δόμησης, αλλ΄ ούτε και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθ. 4 ΝΟΚ, καθ΄ όσον δεν συνδέονται με εργασίες σε κτίρια, αλλά προεχόντως με 
τη μεταλλευτική εκμετάλλευση και τις σχετικές με αυτή εργασίες, οι οποίες εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των προβλεπομένων στη μεταλλευτική νομοθεσία οργάνων.  
Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: με την κυα 
…/2011 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αξιοποίηση των μεταλλείων Κασσάνδρας και 
την περιβαλλοντική αποκατάσταση των προγενέστερων εκμεταλλεύσεων προς υλοποίηση της 
υποχρεώσεως, που η αιτούσα ανέλαβε δυνάμει της κυρωθείσης με το άρθρο 52 ν. 3220/2004 
συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο. Το σχέδιο εκμετάλλευσης περιλαμβάνει την εκμετάλλευση 
των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, Σκουριών και Μαύρων Πετρών - Μαντέμ Λάκκου μετά των 
συνοδών έργων και υποστηρικτών μονάδων. Ειδικότερα όσον αφορά στο υποέργο Σκουριών, 
προβλέπεται επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση, κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού, 
δημιουργία χώρου απόθεσης αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων και λοιπά συνοδά έργα, όπως 
αυτά εξειδικεύονται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα σχέδια και διαγράμματα του 
σχετικού παραρτήματος.  
Περαιτέρω με την …/10.2.2012 απόφαση της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών 
του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του συγκεκριμένου υποέργου, η οποία περιλαμβάνει τους 
γενικούς και ειδικούς όρους εκμετάλλευσης του μεταλλείου Σκουριών μετά των κύριων και 
δευτερευουσών εγκαταστάσεων αυτού, περιλαμβανομένων των έργων εξόρυξης, μεταφοράς, 
επεξεργασίας μεταλλεύματος και διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων εντός των παραχωρήσεων 
μεταλλείων με αριθ. 3, 20, 38, 39 και 40 και καθορίζει τα όρια των εργοταξίων, έργων και 
εγκαταστάσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα σχέδια εα-1 και εα-2 της συνημμένης μελέτης. Με 
την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν τα Προσαρτήματα 1 «Μελέτη Κύριας Οδού Πρόσβασης Μεταλλείου 
Σκουριών» και 2 «Τεχνική Μελέτη κατασκευής ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας) και φρέατος 
υπογείου Μεταλλείου Σκουριών», ενώ τέθηκε προθεσμία τριών ετών στην αιτούσα εταιρεία να 
υποβάλει προς έγκριση και τα Προσαρτήματα 3 «Τεχνική Μελέτη χώρων απόθεσης Καρατζά 
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Λάκκου και Λοτσάνικου», 4 «Τεχνική Μελέτη μονάδας εμπλουτισμού» και 5 «Τεχνική Μελέτη 
μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου».  
Εκ των προσαρτημάτων αυτών το Προσάρτημα 4 εγκρίθηκε στη συνέχεια με την …/12.4.2013 
απόφαση της ίδιας ως άνω Δ/νσης, η οποία προέβη περαιτέρω και στη χορήγηση της άδειας 
εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών, με την 
…/13.5.2013 απόφασή της. Στην άδεια αυτή περιγράφεται αναλυτικώς ο ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός της μονάδας και παρατίθεται αναλυτικώς ο συνολικός προϋπολογισμός της 
εγκατάστασης. Εξ άλλου με την υπ΄ αριθ. …/29.3.2012 απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης παραχωρήθηκαν στην αιτούσα εταιρεία, κατά χρήση και 
κυριότητα, τμήματα δημοσίου δάσους στις θέσεις Σκουριές και Μαντέμ Λάκκου για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου αξιοποίησης των μεταλλείων Κασσάνδρας.  
Εν όψει των ανωτέρω εγκρίσεων και αδειών, η αιτούσα προέβη στην έναρξη εργασιών στη θέση 
Σκουριές. Με το προσβαλλόμενο σήμα το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη διέταξε τη 
διακοπή των εργασιών αυτών, καθ΄ όσον από αυτοψία που διενήργησαν υπάλληλοί του 
διαπιστώθηκαν εκσκαφές και άλλες κατασκευές χωρίς άδεια δόμησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 
προσβαλλόμενο σήμα «προκειμένου ν΄ αποσαφηνιστεί η νομιμότητα των διαπιστωθέντων 
εργασιών και κατασκευών από τους συναρμόδιους φορείς (σε περίπτωση αποκλειστικής τους 
αρμοδιότητας για την αδειοδότηση) θα συνταχτεί διευκρινιστικό ερώτημα προς το ΥΠΕΚΑ, Γενική 
Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών και την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου 
Ελλάδος, ενώ έως τότε θα τηρηθεί η διακοπή των εργασιών για την αποφυγή δημιουργίας 
τετελεσμένων - αυθαιρέτων κατασκευών με περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Εφ΄ όσον 
δεν αποδειχτεί η νομιμότητα των εκτελούμενων εργασιών - κατασκευών θα συνταχτεί έκθεση 
αυτοψίας … Η συνέχιση θα επιτραπεί μόνο με νεότερο σήμα μας, ανεξάρτητα αν σας 
παρουσιαστεί οποιαδήποτε αδειοδότηση …».  
Ακολούθως, με το με αριθ. πρωτ. …/10.6.2013 έγγραφό του προς τη Δνση Μεταλλευτικών και 
Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ και την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος το Τμήμα 
Πολεοδομίας του καθ΄ ου Δήμου διαβίβασε στις ως άνω υπηρεσίες φωτογραφίες και σκαρίφημα 
των κατασκευών και διενεργουμένων εργασιών και ζήτησε να του γνωστοποιήσουν: «… α) εάν 
είναι ενήμερες για την έναρξη υλοποίησης εργασιών και εάν οι αποφάσεις περί εγκρίσεως της 
τεχνικής μελέτης του Προσαρτήματος 4 και χορηγήσεως άδειας εγκατάστασης Η/Μ της μονάδας 
εμπλουτισμού Σκουριών επέχουν άδεια εκσκαφών και χωματουργικών εργασιών στη θέση και 
έκταση που πραγματοποιούνται και δεν εκτελούνται για οποιαδήποτε εργασία δόμησης, β) εάν η 
βάση έδρασης που έχει κατασκευασθεί πλησίον της θέσης της σήραγγας έχει εγκριθεί και 
κατασκευάζεται για τις ανάγκες της εκμεταλλεύσεως και γ) εάν έχει δοθεί κάποια ειδική άδεια 
εγκατάστασης για τους προκατασκευασμένους οικίσκους. Εν όψει δε της έλλειψης επαρκών 
στοιχείων που να αποδεικνύουν τη νομιμότητα των εργασιών, ζητείται η άμεση απάντηση και 
γνωστοποίηση οποιωνδήποτε στοιχείων, εγκρίσεων, αδειών που μπορούν να καταστήσουν δυνατό 
τον έλεγχο νομιμότητας των εργασιών …».  
Σε απάντηση του εγγράφου αυτού η Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών με το 
…/10.7.2013 έγγραφό της γνωστοποίησε στην ως άνω υπηρεσία ότι προς διερεύνηση των 
ερωτημάτων της μικτή επιτροπή αποτελούμενη από μηχανικούς της Δ/σνης Μεταλλευτικών και 
Βιομηχανικών Ορυκτών και της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας πραγματοποίησε, στις 
20.6.2013, αυτοψία στο εργοτάξιο Σκουριών, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν οι εκτελούμενες 
εργασίες είναι σύμφωνες με τις χορηγηθείσες από την εν λόγω Δ/νση άδεια εγκατάστασης Η/Μ 
εξοπλισμού και εγκρίσεις τεχνικών μελετών του υποέργου Σκουριών και του Προσαρτήματος 4 
που αφορά ειδικότερα την μονάδα εμπλουτισμού.  
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της αυτοψίας οι εκτελεσθείσες μέχρι την ημέρα της αυτοψίας 
εργασίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά κατά κατηγορία, είναι σύμφωνες με την άδεια 
εγκατάστασης Η/Μ που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθ. 158 του Μεταλλευτικού Κώδικα και το άρθ. 
103 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), αποτελούν δε εργασίες 
διαμόρφωσης χώρων και εντάσσονται στην κατηγορία Α (κατασκευές έδρασης Η/Μ εξοπλισμού), 
ενώ οι προκατασκευασμένοι οικίσκοι (containers) είναι προσωρινά καταλύματα και αποθήκες 
εξυπηρέτησης των εργαζομένων και των εργασιών προπαρασκευής του μεταλλείου, τα οποία 
αποτελούν υποχρέωση του εκμεταλλευτή, κατά το άρθ. 7 παρ. 3 ΚΜΛΕ, για τα οποία δεν 
απαιτείται ειδική άδεια. Περαιτέρω κατόπιν αλλεπάλληλων οχλήσεων του Τμήματος Πολεοδομίας 
Δήμου Αριστοτέλη για τα ίδια κατά βάση ζητήματα (βλ. τα με αριθ. πρωτ. … έγγραφα της εν λόγω 
υπηρεσίας), η Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών με τα …/2.8.2013, …/21.8.2013 και 
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…/29.10.2013 έγγραφά της επεσήμανε εκ νέου ότι ο χώρος των εκτελουμένων εργασιών βρίσκεται 
ολόκληρος εντός των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθ. 3, 20, 38, 39 και 40 και ότι όπως 
διαπιστώθηκε στην από 20.6.2013 αυτοψία τα εκτελούμενα έργα είναι έργα υπαίθριας έδρασης 
Η/Μ εξοπλισμού και δεν σχετίζονται με κτιριοδομικές κατασκευές, περιγράφονται δε πλήρως στην 
άδεια εγκατάστασης και τη σχετική μελέτη.  
Υπό τα εκτεθέντα νομικά και πραγματικά περιστατικά το Τμήμα Πολεοδομίας προέβη στη 
διακοπή των εκτελουμένων εργασιών εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων της αιτούσας 
εταιρείας χωρίς ν΄ αποδίδει συγκεκριμένη νομική πλημμέλεια στις άδειες, επί των οποίων οι 
εργασίες αυτές ερείδονται και είχαν άλλωστε εκδοθεί από άλλη διοικητική αρχή και χωρίς να 
προσδιορίζει κάποιον συγκεκριμένο λόγο που επέτρεπε κατά νόμο τη διακοπή των εργασιών 
αυτών, επικαλούμενο αορίστως την ύπαρξη αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητά τους. Τούτο δε 
παρά το γεγονός ότι τελούσε σε γνώση όλων των εκδοθεισών εγκρίσεων και αδειών από την 
αρμόδια, κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία, αρχή για την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών, τις 
οποίες παραθέτει στο με αριθ. πρωτ. …/10.6.2013 έγγραφό του, με το οποίο ζήτησε σχετικές 
διευκρινίσεις από τις αρμόδιες κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία υπηρεσίες (Δ/νση Μεταλλευτικών 
και Βιομηχανικών Ορυκτών ΥΠΕΚΑ, Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος).  
Δεδομένου δε ότι όπως επιβεβαιώθηκε και από τη διενεργηθείσα αυτοψία υπαλλήλων των 
αρμόδιων υπηρεσιών, ήτοι της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών και της 
Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας, βεβαιώθηκε ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες 
αφορούσαν στην έδραση του Η/Μ εξοπλισμού και είναι σύμφωνες με τη σχετικώς εκδοθείσα άδεια 
εγκατάστασης και όχι σε εργασίες ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα 
επακολουθήσουν, η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία το Τμήμα Πολεοδομίας διέταξε τη 
διακοπή νομίμως εκτελουμένων εργασιών βάσει αδείας χορηγηθείσης από την αρμόδια προς τούτο 
αρχή, έχει εκδοθεί αναρμοδίως και πρέπει να ακυρωθεί για τον λόγο αυτό που προβάλλεται 
βασίμως.  
 
Διατακτικό: Δέχεται τις αιτήσεις.  
 

 
 
[14] Συμβούλιο της Επικρατείας 1492/2013 (Τμ. Ε΄) 
  
 
Ερμηνεία αρχής βιώσιμης ανάπτυξης - Επενδυτικό σχέδιο μεταλλείων Κασσάνδρας - Χώρος 
απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας - Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και 
αξιολόγηση - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 1/2013 σ. 66 (με παρατηρήσεις Παν. Καποτάς), «Θεωρία και 
Πράξη Διοικητικού Δικαίου» τ. 5/2013 σ. 431 (με παρατηρήσεις Χρ. Διβάνη), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
2016 (www.nbonline.gr/journal/) 
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ΄ αριθ. …/26.7.2011 κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου: «α) Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) 
Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων 
Ολυμπιάδας» με δικαιούχο την εταιρεία … 
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Με προφανές έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της 
προσβαλλομένης πράξεως η δικαιούχος της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης εταιρεία … Επίσης με 
έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν, με χωριστά δικόγραφα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. 
Χαλκιδικής που έχει ως καταστατικό σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων 
των μελών του και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων με καταστατικό σκοπό την 
ενίσχυση των μεταλλευτικών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση του ορυκτού δυναμικού της χώρας, 
μέλος του οποίου είναι και η πρώτη παρεμβαίνουσα εταιρεία, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η 
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ματαίωση της επένδυσης θα θίξει άμεσα τα μέλη τους και θα έχει δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανάπτυξη της χώρας και στην αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου.  
Κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, η αδειοδοτούμενη με την προσβαλλόμενη 
απόφαση δραστηριότητα αφορά στην εκμετάλλευση των μεταλλείων Κασσάνδρας και 
αναπτύσσεται στην ανατολική ακτή της Χαλκιδικής εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων 
Αρναίας, Παναγιάς και Σταγείρων - Ακάνθου και ήδη Δήμου Αριστοτέλη. Η μεταλλευτική 
δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή ανάγεται στις αρχές της κλασικής αρχαιότητας. Στη 
σύγχρονη εποχή, η εκμετάλλευση των μεταλλείων είχε αρχικώς παραχωρηθεί στην Ανώνυμη … η 
οποία το 1953 εκμεταλλεύθηκε το υπόγειο μεταλλείο του Μαντέμ Λάκκου και εν συνεχεία το 
υπόγειο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, ενώ κατασκεύασε εργοστάσιο εμπλουτισμού στο 
Στρατώνι και διαμόρφωσε λιμενικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά των παραγομένων 
προϊόντων.  
Το 1972 η δραστηριότητα επεκτάθηκε και στην Ολυμπιάδα με την εκμετάλλευση του χρυσοφόρου 
κοιτάσματος και την κατασκευή μονάδας κατεργασίας των παραγομένων προϊόντων που 
προωθούνταν στις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Η εταιρεία αυτή λόγω ζημιών ετέθη σε 
ειδική εκκαθάριση το 1991 υπό το καθεστώς του ν. 1892/1990. Μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, 
η συγκεκριμένη οικονομική μονάδα των μεταλλείων Κασσάνδρας αποκτήθηκε τελικώς από την 
εταιρεία … την οποία υποκατέστησε στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης η θυγατρική της ... Η 
σύμβαση που υπεγράφη αφορούσε τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού των εν λόγω 
μεταλλείων και κυρώθηκε με τον ν. 2436/1996, ενώ με το πδ/γμα 266/1996 εγκρίθηκε η εισαγωγή 
κεφαλαίων από το εξωτερικό υπέρ της εν λόγω εταιρείας, προκειμένου να υλοποιήσει σχέδιο 
επένδυσης των μεταλλείων. Εκδόθηκαν σχετικώς και κατόπιν εκπονήσεως ΜΠΕ, η υπ΄ αριθ. 
…/14.1.1999 κυα περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
Στρατωνίου, που περιελάμβαναν τα υπόγεια μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου, το 
εργοστάσιο εμπλουτισμού και συνοδά έργα καθώς και η υπ΄ αριθ. …/18.9.2000 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων των 
εγκαταστάσεων παραγωγής χρυσού στην Ολυμπιάδα.  
Η τελευταία αυτή απόφαση ακυρώθηκε με την 613/2002 απόφαση της Ολομέλειας του 
Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκε ότι εν όψει της ΜΠΕ, που είχε τότε υποβληθεί, το 
αδειοδοτούμενο έργο αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης λόγω της επαπειλούμενης 
βλάβης στις δασικές εκτάσεις και τα υδατορεύματα, καθώς και των περιβαλλοντικών κινδύνων 
που ενείχε η επιλεγείσα μεταλλουργική μέθοδος (συνδυασμένη εφαρμογή βιοξειδώσεως και 
υδατικής οξειδώσεως υπό πίεση) λόγω της δημιουργίας αερίων κυανιούχων ενώσεων και της 
ανάγκης μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων διαλύματος αρσενικού. Μετά την ακύρωση της 
εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, με τις 614-5/2002 αποφάσεις της Ολομελείας ακυρώθηκαν 
οι αποφάσεις των δασικών υπηρεσιών περί διανοίξεως δασικών οδών για την εξυπηρέτηση της ως 
άνω εκμετάλλευσης και η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε, από 
πλευράς αρχαιολογικού νόμου, η χωροθέτηση του έργου, αντίστοιχα. Ακολούθως, η ως άνω 
εταιρεία επιχείρησε την επέκταση των εγκαταστάσεων Στρατωνίου και ειδικότερα την επέκταση 
της εξόρυξης στο κοίτασμα Μαύρων Πετρών εντός των ορίων του οικισμού και σε ένα τμήμα της 
κάτω από τον δομημένο οικισμό Στρατονίκης χωρίς να υποβάλει νέα ΜΠΕ.  
Οι σχετικώς εκδοθείσες πράξεις ακυρώθηκαν με την 3615/2002 απόφαση της Ολομελείας, καθ΄ 
όσον δεν στηρίζονταν σε νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα της επέκτασης, αλλ΄ 
ούτε είχε αρμοδίως εκδοθεί απόφαση των συναρμόδιων υπουργών που να βεβαιώνει 
αιτιολογημένα ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από την εν λόγω επέκταση. Η Διοίκηση αποκατέστησε την πλημμέλεια αυτή με την κυα 
…/11.2.2003, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της επέκτασης της εκμετάλλευσης 
στο κοίτασμα Μαύρων Πετρών και η οποία αντικαταστάθηκε με την κυα …/11.4.2005, εν όψει και 
της μεταβιβάσεως του εν λόγω μεταλλείου στην παρεμβαίνουσα. Η τελευταία αυτή απόφαση και η 
έγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης προσβλήθηκαν με αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του 
Δικαστηρίου από κατοίκους της περιοχής, επ΄ αυτών δε εκδόθηκαν οι 461-3/2010 απορριπτικές 
αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου.  
Εν τω μεταξύ, η … εν όψει και της ακυρώσεως των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, δεν μπόρεσε 
να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο που αποτέλεσε όρο της συναφθείσης με το Δημόσιο 
συμβάσεως, με αποτέλεσμα την καταγγελία αυτής εκ μέρους του Δημοσίου και τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό των εκατέρωθεν αξιώσεων. Ο συμβιβασμός κυρώθηκε με το άρθ. 51 ν. 3220/2004, με το 
επόμενο δε άρθ. 52 κυρώθηκε η νέα σύμβαση του Δημοσίου με την ήδη παρεμβαίνουσα εταιρεία, 
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βάσει της οποίας το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των μεταλλείων Κασσάνδρας 
μεταβιβάστηκε σε αυτή έναντι τιμήματος 11.000.000 ευρώ, επιβλήθηκε δε στην εταιρεία η 
υποχρέωση να εκπονήσει και να υποβάλει σχέδιο εκμετάλλευσης των μεταλλείων, το οποίο θα 
μεριμνά ειδικώς για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των προγενέστερων εκμεταλλεύσεων και 
την απασχόληση των εργαζομένων στις λειτουργούσες εκμεταλλεύσεις. Προς εκπλήρωση της 
συμβατικής της υποχρέωσης η παρεμβαίνουσα υπέβαλε ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο 
ανάπτυξης των μεταλλείων Κασσάνδρας, επί του οποίου γνωμοδότησε θετικά η Δ/νση 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης με το από 27.3.2006 
έγγραφό της. Ακολούθως, κινήθηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την 
αξιοποίηση των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, Μαύρων Πετρών και Σκουριών με την υποβολή 
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) συνοδευόμενης από ειδική μελέτη απογραφής 
κατάστασης περιβάλλοντος της περιοχής.  
Το έργο έλαβε θετική γνωμοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) με την υπ΄ αριθ. …/24.9.2009 απόφαση του Γενικού Δ/ντή της ΕΥΠΕ, ενώ με 
την υπ΄ αριθ. …/29.7.2009 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού εγκρίθηκε η ΠΠΕ του έργου. Τέλος, 
κατόπιν εκπονήσεως ΜΠΕ, η οποία περιελάμβανε Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και 
συνοδευόταν από ειδική μελέτη για την «Απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση χώρου 
απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» και αφού η Διοίκηση έλαβε υπ΄ όψιν τις 
γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και τα πορίσματα της διαβούλευσης καθώς και τις θέσεις 
της παρεμβαίνουσας επ΄ αυτών, εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, καταργουμένων των προϋφισταμένων εγκρίσεων 
και αδειών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου.  
Μετά την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως εκδόθηκαν και οι …/10.2.2012 και …/10.2.2012 αποφάσεις 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών για ένα τμήμα των τεχνικών 
έργων στις θέσεις Ολυμπιάδας και Σκουριών, αντίστοιχα, καθώς και η υπ΄ αριθ. …/29.3.2012 
απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί εγκρίσεως 
παραχωρήσεως δημοσίου δάσους για την υλοποίηση των επίμαχων έργων στη θέση Σκουριές και 
Μαντέμ Λάκκος. Ειδικότερα, το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο αφορά στην εκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, Σκουριών και Μαύρων Πετρών των μεταλλείων Κασσάνδρας, που 
εκτείνονται εντός συνολικής μεταλλευτικής παραχώρησης 264.000 στρ., μέσω καθετοποιημένης 
διαδικασίας παραγωγής συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου, πυριτών, χαλκού/χρυσού, 
καθώς και μεταλλικού χρυσού, χαλκού και αργύρου, τα οποία θα διοχετεύονται στην αγορά από 
τις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου καθώς και στην αποκατάσταση των χώρων απόθεσης 
παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας.  
Η επένδυση εκλαμβάνεται ως ενιαία και αδιαίρετη και συνίσταται σε επεμβάσεις σε υφιστάμενες 
και νέες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε μέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
προγενέστερων εκμεταλλεύσεων. Για τον σκοπό αυτό στο έργο ενσωματώνονται οι υφιστάμενες 
μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου, οι οποίες ήδη λειτουργούν με εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και οι αντίστοιχες της Ολυμπιάδας που είναι ανενεργείς. Το σχέδιο 
περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 1) Υποέργο Ολυμπιάδας: Ανάπτυξη υφισταμένου μεταλλείου 
χρυσοφόρου κοιτάσματος με υπόγεια εκμετάλλευση, επαναλειτουργία του υφιστάμενου 
εργοστασίου εμπλουτισμού για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατασκευή σήραγγας 
προσπέλασης που θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με τις εγκαταστάσεις του Μαντέμ Λάκκου, 
αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων και λοιπά συνοδά έργα. 2) Υποέργο 
Σκουριών: Εκμετάλλευση νέου χρυσοφόρου - χαλκούχου κοιτάσματος με συνδυασμό επιφανειακής 
και υπόγειας εκμετάλλευσης, κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού, δημιουργία χώρου απόθεσης 
αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων και λοιπά συνοδά έργα. 3) Υποέργο Μαύρων Πετρών - Μαντέμ 
Λάκκου: Ανάπτυξη υφιστάμενου μεταλλείου με υπόγεια εκμετάλλευση, υφιστάμενο εργοστάσιο 
εμπλουτισμού που θα λειτουργήσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, νέο εργοστάσιο 
εμπλουτισμού, εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στον χείμαρρο Κοκκινόλακκα και 
λοιπά συνοδά έργα. 4) Υποέργο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου: Κατασκευή εργοστασίου 
μεταλλουργίας για την παραγωγή χρυσού, αργύρου και χαλκού που θα λειτουργεί με τη μέθοδο 
της ακαριαίας τήξης. 5) Υποέργο επέκτασης λιμενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου. Η συνολική 
έκταση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνουν οι υφιστάμενες, νέες και προς 
αποκατάσταση εγκαταστάσεις ανέρχεται σε 3.315 στρ. και δεν εμπίπτει, κατά την προσβαλλόμενη 
απόφαση, ούτε σε ειδικά προστατευόμενες ζώνες του δικτύου Natura ούτε σε περιοχές 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  
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Βασικές επιλογές του σχεδιασμού, όπως προκύπτει από τη μελέτη είναι μεταξύ άλλων: α) η χρήση 
της μεθόδου της υπόγειας κατά βάση εκμετάλλευσης, με την οποία επιτυγχάνεται η 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων, β) η κατασκευή υπόγειας στοάς για τη 
μεταφορά των προϊόντων και αποβλήτων από την Ολυμπιάδα στον Μαντέμ Λάκκο, κατά τρόπο 
ώστε αφ΄ ενός να απελευθερώνεται η δημόσια οδός που χρησιμοποιούνταν για τις μεταφορικές 
ανάγκες των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων, η οποία επιβάρυνε τόσο το πολιτιστικό όσο και το 
φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και αφ΄ ετέρου να αποτρέπεται η 
διατάραξη του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί», που 
βρίσκεται στην άμεση περιοχή των έργων, γ) η χωρική συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους των 
δραστηριοτήτων στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου όπου βρίσκεται η βιομηχανική ζώνη που 
θεσμοθετήθηκε με το από 18.10.1979 πδ/γμα και η παύση λειτουργίας και αποκατάσταση παλαιών 
εργοστασίων και χώρων απόθεσης στις περιοχές Ολυμπιάδας και Στρατωνίου, ώστε να 
επιτυγχάνεται γεωγραφικός περιορισμός των περιβαλλοντικών οχλήσεων και εξυγίανση των 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και δ) η υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
που έχουν αναπτυχθεί σε όλες τις εκφάνσεις της επίμαχης δραστηριότητας (εξόρυξη, μέθοδος 
μεταλλουργίας, διαχείριση αποβλήτων, υδάτων, μείωση εκπομπών, κατασκευή χώρων απόθεσης 
κ.λπ.).  
Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των παραγόμενων συμπυκνωμάτων πυριτών 
Ολυμπιάδας και χαλκού - χρυσού Σκουριών στο νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας, που εγκαθίσταται 
εντός της βιομηχανικής ζώνης Στρατονίκης - Στρατωνίου, τίθεται η εφαρμογή της 
πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης (flash smelting), αποκλειομένης της χρήσης 
κυανίου ή ενώσεών του κατά τη λειτουργία της μεταλλουργίας. Με την προσβαλλόμενη απόφαση 
τίθενται γενικοί όροι για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αναμένεται να προκληθούν τόσο 
στο φυσικό (αέρας, επιφανειακά, υπόγεια και θαλάσσια ύδατα, έδαφος, χλωρίδα/πανίδα), όσο και 
στο ανθρωπογενές περιβάλλον (οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι) και ειδικοί όροι για κάθε υποέργο 
με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για τη σταδιακή 
αποκατάσταση των περιοχών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκμετάλλευσης και τίθενται 
γενικοί και ειδικοί, ανά υποέργο, όροι προς διασφάλιση της επιτυχούς περιβαλλοντικής 
αποκαταστάσεως, μεταξύ των οποίων και η ύπαρξη πυκνότητας φυτοκάλυψης 80% για 3 
συνεχόμενα έτη (βλ. όρους δ3.1 επ. και κυρίως δ3.11), με προτεραιότητα στην αποκατάσταση των 
ιστορικών αποθέσεων και λιμνών τελμάτων (βλ. όρο δ1.41).  
Κατά την αποκατάσταση των περιοχών λαμβάνεται υπ΄ όψιν το συνολικό σχέδιο ρύθμισης των 
μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης των περιοχών επέμβασης, το οποίο εκπονείται από την 
προβλεπόμενη στον όρο δ1.39 Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών 
Όρων και εξετάζει τη δυνατότητα ένταξης εγκαταστάσεων και περιοχών σε πρόγραμμα 
αξιοποίησής τους από την τοπική κοινωνία, με ειδική δε μελέτη του φορέα εκμετάλλευσης 
καθορίζονται τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία για την επανένταξη των περιοχών επέμβασης στις 
προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό σχέδιο χρήσεις (βλ. όρους δ3.4 και δ3.6). Περαιτέρω, 
οργανώνεται ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης του έργου και της ποιότητας του περιβάλλοντος 
με αναλυτική καταγραφή των μεταβλητών που θα καταγράφονται για κάθε υποέργο και για κάθε 
περιβαλλοντικό μέσο (ατμόσφαιρα, ύδατα επιφανειακά/υπόγεια/θαλάσσια, έδαφος, ακουστικό 
περιβάλλον, δονήσεις/ακτινοβολίες, χλωρίδα/πανίδα) και καθορισμό της συχνότητας των 
μετρήσεων, τα σχετικά δε στοιχεία, πέραν της υποβολής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
δημοσιοποιούνται άμεσα στο διαδίκτυο, ώστε να είναι προσιτά στο ευρύ κοινό, ενώ ετησίως ο 
οικείος Δήμος ενημερώνεται για την πορεία του έργου με ειδική έκθεση περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης (βλ. όρους δ4.6 και δ4.11ii-iii).  
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον μηχανισμό ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, προς 
τούτο δε προβλέπεται η σύσταση, με κοινή υπουργική απόφαση, Επιστημονικής Επιτροπής 
Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων με συμμετοχή και εκπροσώπου του Δήμου, όπου 
υπάγεται το έργο, η οποία θα ελέγχει μέσω των ετήσιων εκθέσεων που θα εκπονεί ο φορέας του 
έργου και των τεχνικών μελετών και των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που κατατίθενται στις 
αρμόδιες υπηρεσίες, τον τρόπο υλοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά και εσωτερικής 
Επιστημονικής Ομάδας Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων που υποχρεούται να 
συστήσει προς τον σκοπό αυτό ο φορέας του έργου (βλ. περιβαλλοντικούς όρους δ1.39 και δ1.40). Εξ 
άλλου, σε συμφωνία με την αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης, η προσβαλλόμενη απόφαση 
επιβάλλει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 50.000.000 ευρώ, την υποχρεωτική 
ασφαλιστική κάλυψη στο πλαίσιο του π.δ. 148/2009, καθώς και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη 

Επιμέλεια - απόδοση κειμένων: Σόφη Παυλάκη, Δικηγόρος, sophiepavlaki@gmail.com

Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής - Επισκόπηση Νομολογίας 



τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ ετησίως για την εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων στον 
Κοκκινόλακκα, ενώ προβλέπει την υποχρέωση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων ή 
προσθήκης νέων σε περίπτωση που δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος. Ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι έχουν τεθεί προς διασφάλιση της κοινωνικής 
διάστασης της επίμαχης δραστηριότητας και της διοχέτευσης των κοινωνικοοικονομικών 
ωφελειών, κατά βάση, προς την τοπική κοινωνία (βλ. δ1.32, δ1.37, δ1.38, δ3.4). 
Με τις διατάξεις του άρθ. 24 Συντ., του ν. 1650/1986, όπως ισχύει μετά την εναρμόνισή του προς τις 
Οδηγίες 84/360, 85/337/ΕΟΚ και 97/11, 96/61/ΕΕ και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων 
κανονιστικών αποφάσεων, το φυσικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόμενο 
αγαθό προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία και η διαφύλαξη των φυσικών 
πόρων προς χάρη και των επόμενων γενεών. Εν όψει της υποχρέωσής του αυτής ο συντακτικός 
νομοθέτης οφείλει να προβαίνει σε θετικές ενέργειες για τη διαφύλαξη του προστατευομένου 
αγαθού, σταθμίζοντας ωστόσο κατά τις επιταγές των άρθ. 106 και 22 παρ. 1 Συντ. και άλλους 
παράγοντες αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, όπως είναι εκείνοι που 
σχετίζονται με τους σκοπούς της οικονομικής αναπτύξεως, της αξιοποιήσεως του εθνικού 
πλούτου, της ενισχύσεως της περιφερειακής αναπτύξεως και της εξασφαλίσεως εργασίας στους 
πολίτες, σε συμμόρφωση προς την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία επιβάλλει, σύμφωνα με 
τις αρχές της προλήψεως και προφυλάξεως στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος να 
λαμβάνεται προεχόντως υπ΄ όψη η τυχόν ύπαρξη ιδιαιτέρου κινδύνου για το φυσικό περιβάλλον 
από την κατασκευή και λειτουργία συγκεκριμένου έργου ή την ανάπτυξη συγκεκριμένης 
δραστηριότητας.  
Προκειμένου δε η στάθμιση αυτή να γίνεται κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στην ανάγκη 
προστασίας των εκατέρωθεν διακυβευομένων εννόμων αγαθών θα πρέπει να εκτίθενται και να 
συνεκτιμώνται κατά τρόπο επαρκή αφ΄ ενός μεν ο τρόπος και η μέθοδος κατασκευής και 
λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου και αφ΄ ετέρου ο ειδικότερος χαρακτήρας του δημοσίου 
συμφέροντος, το οποίο προσδοκάται ότι θα εξυπηρετηθεί, δεδομένου ότι η κατά τα ανωτέρω 
επιβαλλόμενη στάθμιση συναρτάται σε κάθε περίπτωση με το είδος και την έκταση της 
επαπειλούμενης βλάβης και την φύση της εξυπηρετούμενης με την εκτέλεση του έργου ανάγκης. 
Περαιτέρω, κατά την άσκηση του ακυρωτικού ελέγχου, στον οποίο περιλαμβάνεται και η πλάνη 
περί τα πράγματα, σε περίπτωση προσβολής με αίτηση ακυρώσεως διοικητικών πράξεων που 
εκδίδονται κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο δικαστής εξετάζει, μεταξύ 
άλλων, αν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αποτελεί το βασικό μέσο εφαρμογής της 
αρχής της προλήψεως και προφυλάξεως, ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις του νόμου και αν το 
περιεχόμενό της είναι επαρκές, ώστε να παρέχεται στα αρμόδια διοικητικά όργανα η δυνατότητα 
να διακριβώνουν και να αξιολογούν τους κινδύνους και τις συνέπειες του έργου ή της 
δραστηριότητος και να εκτιμούν, αν η πραγματοποίησή του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της 
οικείας νομοθεσίας και τις συνταγματικές επιταγές, καθώς και αν το προσδοκώμενο από αυτό 
όφελος τελεί σε σχέση αναλογίας με την τυχόν επαπειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος.  
Η ευθεία όμως αξιολόγηση εκ μέρους του δικαστή των συνεπειών ορισμένου έργου ή 
δραστηριότητος και η κρίση, αν η πραγματοποίησή του αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης 
αναπτύξεως εξέρχονται των ορίων του ακυρωτικού ελέγχου, διότι προϋποθέτουν διαπίστωση 
πραγματικών καταστάσεων, διερεύνηση τεχνικών θεμάτων, ουσιαστικές εκτιμήσεις και στάθμιση 
στηριζομένη στις εκτιμήσεις αυτές. Κατ΄ ακολουθίαν, παράβαση της αρχής της βιώσιμης 
αναπτύξεως μπορεί να ελεγχθεί ευθέως από τον ακυρωτικό δικαστή μόνον αν από τα στοιχεία της 
δικογραφίας και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλούμενη από το 
έργο ή τη δραστηριότητα βλάβη για το περιβάλλον είναι μη επανορθώσιμη ή είναι προφανώς 
δυσανάλογη με το προσδοκώμενο όφελος και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες, ώστε προδήλως να 
αντιστρατεύεται την ανωτέρω συνταγματική αρχή (πρβλ. ΣτΕ Ολ 462-3/2010, 613/2002, 3478/2000, 
ΣτΕ 1990/2007 7μ., 4491/2009 7μ., 293/2009). 
Ως προς την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (υπ΄ αριθ. 6877/4872/2008 απόφαση της Ολομελείας της 
Βουλής, Α΄ 128) θέτει ως κατευθύνσεις τη διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις 
υφιστάμενες περιοχές και την επέκτασή της σε περιοχές που εντοπίζονται νέα κοιτάσματα, κατά 
το δυνατόν μέσω καθετοποιημένης παραγωγής στους χώρους εξόρυξης, υπό τον όρο προστασίας 
του περιβάλλοντος και συνύπαρξης με τις λοιπές χρήσεις, ιδιαίτερη δε μνεία γίνεται στους 
ορυκτούς πόρους που καλύπτουν είτε εγχώριες ανάγκες ή απευθύνονται σε διεθνείς αγορές, 
μεταξύ άλλων και αυτών της Χαλκιδικής (μικτά θειούχα, χρυσός).  
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Προς εξειδίκευση των κατευθύνσεων αυτών, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη 
Βιομηχανία (υπ΄ αριθ. 11508/2009 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής 
Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, ΦΕΚ ΑΑΠ 151) 
προωθεί με τις προτάσεις του την καθετοποίηση της παραγωγής στις περιοχές εξόρυξης και 
προβλέπει τη δυνατότητα χωροθέτησης εγκαταστάσεων πρωτογενούς επεξεργασίας ορυκτών 
πρώτων υλών και μονάδων μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων επεξεργασίας 
λυμάτων και απορριμμάτων, ακόμη και εντός περιοχών που εμπίπτουν στο δίκτυο Natura (εκτός 
των οικοτόπων προτεραιότητας) υπό τους όρους που επιβάλλονται από τα νομικά καθεστώτα 
προστασίας τους, καθώς και εντός δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων της 
δασικής νομοθεσίας, κατόπιν εξετάσεως εναλλακτικών λύσεων, ενώ θέτει ειδικούς κανόνες για 
την προστασία των περιβαλλοντικών μέσων και τη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (άρθ. 5 
και 9).  
Ειδικώς ως προς την εξορυκτική δραστηριότητα στον Ν. Χαλκιδικής διαλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Ι ότι πρέπει να διασφαλισθούν οι όροι για την ομαλή λειτουργία της εκμετάλλευσης 
ορυκτών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασής τους και της συνδεδεμένης βιομηχανικής 
δραστηριότητας με την εξασφάλιση διεξόδου στο βασικό οδικό δίκτυο και στο θαλάσσιο μέτωπο 
καθώς και καθετοποίησης της παραγωγής, κατόπιν λεπτομερούς σχεδιασμού σε επίπεδο νομού, 
ώστε να ρυθμιστούν οι σχέσεις μεταξύ των χρήσεων και κυρίως του τουρισμού. Εξ άλλου και το 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό (υπ΄ αριθ. 24208/2009 απόφαση της 
Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
της Αειφόρου Ανάπτυξης, Β΄ 1138) αναγνωρίζει την ανάγκη άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών, 
επέκτασής τους, εξασφάλισης των αναγκαίων θαλάσσιων διεξόδων για τη διακίνηση των 
προϊόντων, θέτει δε ως όρους τη συνεκτίμηση όλων των κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραμέτρων. Περαιτέρω, αναλυτικές αναφορές και συγκεκριμένες κατευθύνσεις 
για την επίμαχη εκμετάλλευση περιέχει και το Περιφερειακό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας (υπ΄ 
αριθ. 674/2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Β΄ 218).  
Οι κατευθύνσεις αυτές συνίστανται στην ορθολογική αξιοποίηση του πόρου, τα αποθέματα του 
οποίου υπολογίζονται σε εκατομμύρια τόνους, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τη λήψη 
μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και ορθολογικής διαχείρισης των 
υδάτων, εν όψει του ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου, καθώς και την υιοθέτηση των αναγκαίων 
μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ο περιφερειακός σχεδιασμός κάνει ειδική μνεία στην 
υπογραφείσα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων και την ανάπτυξη μεταλλουργίας χρυσού 
σύμβαση του 1996 μεταξύ του Δημοσίου και της … και τονίζει την ανάγκη περιβαλλοντικής 
διαχείρισης των χιλιάδων τόνων αρσενικού που θα παράγονται ετησίως από την εκμετάλλευση. Εξ 
άλλου, στην περιοχή ανάπτυξης της επίμαχης δραστηριότητας έχουν καθορισθεί βιομηχανικές 
ζώνες με το πδ/γμα της 18.10.1979 (Δ΄ 614), εντός των οποίων χωροθετείται το μεγαλύτερο μέρος 
των έργων στις περιοχές Μαύρων Πετρών/Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, όπως βεβαιώνεται στην 
ΠΠΕΑ του έργου, ενώ η χωροθέτηση εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων επιτρέπεται, όχι 
μόνο στις ζώνες μεταλλευτικού και εξορυκτικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε όλες τις περιοχές του 
Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου, βάσει του ΓΠΣ του Δήμου αυτού.  
Όσον αφορά στην ανάπτυξη της επίμαχης δραστηριότητας στη θέση Σκουριές, αυτή γίνεται σε 
περιοχή που εντάσσεται στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δάσους και Δασικών Εκτάσεων του 
ΓΠΣ Δήμου Παναγιάς (υπ΄ αριθ. …/2007 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, ΦΕΠ ΑΑΠ …). Το σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης 
αποφάσεως, με την υπ΄ αριθ. …/5.9.2011 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΠ ΑΑΠ 227), κατά τρόπον ώστε να προβλέπεται η χωροθέτηση της 
αδειοδοτούμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αυτή, σε συμφωνία με τα 
διαλαμβανόμενα στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία. 
Από τις προεκτεθείσες γενικές, ειδικές και περιφερειακές χωροταξικές κατευθύνσεις συνάγεται ότι 
αυτές προωθούν την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας με ειδική αναφορά στο 
μεταλλευτικό πλούτο της ΒΑ Χαλκιδικής, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή της 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και δη υπό το μοντέλο της καθετοποιημένης παραγωγής με 
δυνατότητα χωροθέτησης των απαραίτητων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (επεξεργασίας των 
εξορυχθέντων προϊόντων, διαχείρισης αποβλήτων) πλησίον των χώρων εξόρυξης, κατά τρόπον 
ώστε οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας να συγκεντρώνονται σε περιορισμένο 
χώρο και να μην διαχέονται σε εκτεταμένη έκταση, ακόμα και αν η εγκατάσταση της 
δραστηριότητας χωροθετείται εντός δασών και δασικών εκτάσεων ή περιοχών του δικτύου Natura, 
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υπό την απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση τήρησης των δεσμεύσεων που τίθενται από τα ειδικά 
νομοθετικά καθεστώτα που διέπουν τις περιοχές αυτές, εξέτασης εναλλακτικών λύσεων και 
λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των περιβαλλοντικών μέσων.  
Εξ άλλου, ούτε το Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού περιέχει αντίθετες ρυθμίσεις, αλλά και 
τούτο αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων υπό τους όρους που 
αυτές οργανώνονται από το οικείο Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, το οποίο είναι ειδικότερο και 
υπερισχύει του πρώτου ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και οργάνωσης των 
σχετικών δραστηριοτήτων. Το γεγονός δε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει προηγηθεί ο 
προβλεπόμενος από το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία λεπτομερής σχεδιασμός σε επίπεδο 
νομού, ο οποίος να ρυθμίζει τα ζητήματα συγκρούσεων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων με 
άλλες χρήσεις και κυρίως του τουρισμού, δεν καθιστά πάντως πλημμελή τη χωροθέτηση της 
επίμαχης δραστηριότητας, η οποία αναπτύσσεται αφ΄ ενός σε ήδη υπάρχουσες μεταλλευτικές 
περιοχές (Ολυμπιάδα, Μαντέμ Λάκκου, Μαύρες Πέτρες) και στις ήδη υφιστάμενες και 
επεκτεινόμενες λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και αφ΄ ετέρου σε δασική περιοχή 
(Σκουριές), για την οποία δεν προβάλλεται ότι παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον, ούτε από το 
Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού προκύπτει κάτι τέτοιο, εν πάση δε περιπτώσει στη ΜΠΕ έχουν 
εκτιμηθεί οι επιπτώσεις στις λοιπές χρήσεις, οι οποίες αναμένονται αμελητέες ως προς τις 
δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, αφού μόλις 70 στρ. γεωργικής γης θα καταληφθούν για 
τις ανάγκες του έργου, σημαντικά θετικές για τις δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα λόγω 
της αύξησης των υποστηρικτικών της εκμετάλλευσης δραστηριοτήτων (κατασκευαστικών, 
χωματουργικών, μεταφορικών, επισκευών, συντηρήσεων κ.λπ.), ενώ δεν αξιολογούνται ως 
ασύμβατες με τον τουρισμό της περιοχής, ο οποίος επικεντρώνεται κυρίως στην Ιερισσό και την 
Ολυμπιάδα, είναι ιδιαίτερα περιορισμένος σε επίπεδο νομού (0,8% τουριστικής κίνησης και 2% των 
κλινών του νομού χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης μαζικού τουρισμού) και μπορεί να ενισχυθεί με τη 
δημιουργία θεματικού τουρισμού σχετικού με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, σύμφωνα και με τις 
κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό. Άλλωστε, στην από μακρού χρόνου 
ύπαρξη μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, η διατήρηση 
της συγκεκριμένης φυσιογνωμίας της περιοχής, σε αντίθεση με την οικιστική αλλοίωση που 
υπέστη η υπόλοιπη περιοχή της Χαλκιδικής.  
Περαιτέρω, το επίμαχο έργο αναμένεται να έχει έμμεσα και θετικές επιπτώσεις στην τουριστική 
κίνηση και υποδομή λόγω της αύξησης της απασχόλησης και της ενίσχυσης των εισοδημάτων των 
κατοίκων (βλ. κεφ. 7.8 της ΜΠΕ). Οι δε κατευθύνσεις του ΓΠΣ Δήμου Παναγιάς, κατά το μέρος που 
αντίκεινται στο μεταγενεστέρως εκδοθέν Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, το οποίο, 
ειδικά για τη μεταλλευτική δραστηριότητα του Ν. Χαλκιδικής, προβλέπει την διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της και της επέκτασής της σε συνδυασμό με την υποστηρικτική βιομηχανία, 
δεν μπορούν να τύχουν, εν προκειμένω, εφαρμογής, αφού κατά το άρθ. 9 ν. 2742/1999 (Α΄ 207) 
γενικά πολεοδομικά σχέδια που εγκρίνονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οφείλουν να 
εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γενικού και Ειδικών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Εν πάση δε περιπτώσει, οι 
ρυθμίσεις του πολεοδομικού αυτού σχεδίου, καθορίζουσες ζώνες για την προστασία των δασών και 
δασικών εκτάσεων της περιοχής, δεν αποκλείουν, εκ προοιμίου, την ανάπτυξη της εξορυκτικής 
δραστηριότητας, εφ΄ όσον πάντως τηρηθούν οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την 
προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων (άρθ. 57 ν. 998/1979). Εν όψει των ανωτέρω και 
δεδομένου ότι το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο ενσωματώνει περιβαλλοντικό σχεδιασμό που 
διασφαλίζει, κατά την εκτίμηση της Διοίκησης, τις χωροταξικές κατευθύνσεις για την ορθολογική 
διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία των περιβαλλοντικών μέσων, η κρίση της 
Διοίκησης που εμπεριέχεται στην ΠΠΕΑ του έργου σχετικά με τη συμβατότητά του προς τις 
υφιστάμενες χωροταξικές κατευθύνσεις είναι αιτιολογημένη και ανέλεγκτη περαιτέρω από τον 
ακυρωτικό δικαστή ως προς την επιλογή και διαμόρφωση του προτύπου ανάπτυξης της 
συγκεκριμένης περιφέρειας, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν 
ως αβάσιμα. 
Περαιτέρω η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
εξορυκτικής βιομηχανίας, μέσω βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων και συστημάτων για 
την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και η διαμόρφωση κατάλληλων εθνικών στρατηγικών 
αποτέλεσαν αντικείμενο σχετικών ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες 
αναγνωρίζεται η συμβολή της δραστηριότητας αυτής στην απασχόληση και την περιφερειακή 
ανάπτυξη, η δυνατότητα συγκερασμού της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου και υψηλής 
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περιβαλλοντικής προστασίας χάριν της τεχνολογικής ανάπτυξης που έχει καταστήσει δυνατή την 
ασφαλέστερη επεξεργασία και διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων [ΕΕ (COM 2000) 265 για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη μη ενεργειακή εξορυκτική βιομηχανία και COM (2008), 699 
πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες - κάλυψη των ουσιωδών αναγκών για ανάπτυξη και 
απασχόληση].  
Σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις αυτές και με την επιταγή για ορθολογική και βιώσιμη 
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, κατά τα άρθ. 24 και 106 Συντ., οι οποίες 
ενσωματώνονται στις ρυθμίσεις του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου και του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τη Βιομηχανία, το ελληνικό Δημόσιο, με την κυρωθείσα με το άρθ. 52 ν. 3220/2004 
σύμβαση, επιδίωξε όχι μόνο τη συνέχιση της ήδη υφιστάμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας, 
αλλά και την αξιοποίηση όλων των διερευνημένων και οικονομικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων 
των μεταλλείων Κασσάνδρας μέσω καθετοποιημένης παραγωγής και με τα εχέγγυα προστασίας 
του περιβάλλοντος που διασφαλίζει η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως του 
ν. 1650/1986, η δε παρεμβαίνουσα στο πλαίσιο των συμβατικών δεσμεύσεων εκπόνησε μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία εξέτασε μεταξύ άλλων εναλλακτικών λύσεων και τη 
μηδενική λύση, ήτοι τη μη εκμετάλλευση των διερευνημένων κοιτασμάτων και τη διακοπή κάθε 
δραστηριότητας στα μεταλλεία Κασσάνδρας. Σύμφωνα με τη μελέτη (κεφ. 4 σελ. 4.1-7 επ.), η λύση 
αυτή ενέχει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον λόγω 
της μη αποκατάστασης των θιγεισών από προηγούμενες εκμεταλλεύσεις περιοχών όσο και για το 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον λόγω απώλειας θέσεων εργασίας.  
Αντίθετα, εκτιμάται ότι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα έχει ιδιαίτερα θετικές 
επιπτώσεις, στηρίζεται δε σε σχεδιασμό που διασφαλίζει την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού 
πλούτου της περιοχής χωρίς να διακυβεύεται το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, το οποίο θα 
προστατευθεί και θα ανακάμψει με την αποκατάσταση των θιγέντων από προγενέστερες 
εκμεταλλεύσεις χώρων. Εξ άλλου, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής και σύμφωνα με τα 
δεδομένα της ΜΠΕ, ο σχεδιασμός της αξιοποίησης των τριών κοιτασμάτων Ολυμπιάδας, Σκουριών 
και Μαύρων Πετρών έγινε κατά τρόπο ενιαίο και αδιαίρετο ως προς όλες τις εκφάνσεις ανάπτυξης 
και λειτουργίας της εκμετάλλευσης και κυρίως ως προς τη συνδυαστική μεταλλουργική 
καθετοποίηση της αξιοποίησης του συνολικού μεταλλευτικού δυναμικού και των τριών 
κοιτασμάτων, κατά τρόπον ώστε να μην χωρεί εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς το εύρος 
της εκμετάλλευσης, αφού η μη έγκριση εκμετάλλευσης ενός από τα κοιτάσματα αυτά οδηγεί στη 
ματαίωση όλου του σχεδίου. 
Περαιτέρω, η αποκατάσταση μόνο του χώρου απόθεσης Ολυμπιάδας και η αξιοποίηση των εκεί 
αποτεθέντων μεταλλευμάτων, ναι μεν συνιστά κερδοφόρα δραστηριότητα που θα μπορούσε να 
επιδιωχθεί αυτοτελώς, όπως ισχυρίζονται οι αιτούντες, ωστόσο τούτο θα σήμαινε τη μη 
αξιοποίηση του χρυσοφόρου κοιτάσματος της Ολυμπιάδας σε αντίθεση προς τις κατευθύνσεις της 
ευρωπαϊκής και εθνικής αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιτικής και μάλιστα, παρά το γεγονός 
ότι η αξιοποίηση αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί κατά τρόπο ορθολογικό και βιώσιμο βάσει 
υπόγειας εκμετάλλευσης και μεταφοράς των υλικών, ώστε να προστατεύονται τόσο οι 
αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής όσο και ο παρακείμενος ΤΚΣ του δικτύου Natura και το φυσικό 
περιβάλλον εν γένει, σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση της Διοίκησης, συνεκτιμωμένου και 
του γεγονότος ότι ο σχεδιασμός ενσωματώνει και την περιβαλλοντική αποκατάσταση και 
διαχείριση όλων των ιστορικά διαταραγμένων χώρων της περιοχής που δεν περιέχουν εμπορικά 
αξιοποιήσιμες αποθέσεις, η αποκατάσταση των οποίων, κατά τη μηδενική λύση, θα επιβάρυνε 
κατά κύριο λόγο το ελληνικό Δημόσιο, με εξαίρεση τους χώρους που έχει ήδη χρησιμοποιήσει η 
παρεμβαίνουσα για τη δραστηριότητά της στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου.  
Ως εκ τούτου, η πλήρης αξιοποίηση των ήδη διαπιστωμένων και αξιόλογων κοιτασμάτων, όπως 
αυτά περιγράφονται στο επενδυτικό σχέδιο και στην υποβληθείσα ΜΠΕ, μέσω μεταλλουργικής 
επεξεργασίας, σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις της παρεμβαίνουσας και η μη εξέταση, 
πέραν της μηδενικής, άλλων εναλλακτικών λύσεων ως προς την έκταση εκμετάλλευσης των 
διερευνημένων κοιτασμάτων, δεν καθιστά πλημμελώς αιτιολογημένη την προσβαλλομένη 
απόφαση, αφού εναρμονίζεται με τις προπαρατεθείσες κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής 
και του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και έχει 
σχεδιασθεί, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος μέσω της 
χρήσης βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και ορθών πρακτικών και των εγκριθέντων 
περιβαλλοντικών όρων, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. 
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Περαιτέρω κατά το άρθ. 4 παρ. 6 περ. στ΄ ν. 1650/1986, ως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, σε 
περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών, βιομηχανικών ορυκτών και 
μαρμάρων, σύμφωνα με την περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθ. 12 ν. 2837/2000 (Α΄ 178) καθώς και σε 
μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, δεν απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση. Κατά την 
έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευομένων υπό το φως των διατάξεων του άρθ. 24 Συντ. και 
των Οδηγιών 84/360/ΕΟΚ, 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, καταργείται μεν το αυτοτελές στάδιο της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης και αξιολόγησης της μεταλλευτικής δραστηριότητος, μετατίθεται όμως η εξέταση όλων 
των κατά νόμο στοιχείων στο στάδιο της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, ήτοι η 
συμβατότητα προς τις γενικότερες κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού και προς τις 
απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η επιλογή των ειδικότερων θέσεων χωροθέτησης των 
επιμέρους μονάδων και υποδομών της εξορυκτικής δραστηριότητας, καθώς και η εξέταση 
εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής (πρβλ. ΣτΕ Ολ 998/2005, ΣτΕ 
1990/2007 7μ., 4491/2009 7μ.). 
Στην προκειμένη περίπτωση στο κεφ. 4 της μελέτης εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για όλες τις 
βασικές υποδομές/μονάδες και παραγωγικές και διαχειριστικές μεθόδους ανά υποέργο, οι λύσεις 
δε αυτές αξιολογούνται βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων και επιλέγεται αυτή που παρουσιάζει 
τη λιγότερο αρνητική επίδραση στα περιβαλλοντικά μέσα της περιοχής. Ειδικότερα, όσον αφορά 
στο υποέργο Σκουριών εξετάζονται εναλλακτικές μέθοδοι τόσο ως προς τον τρόπο εκμετάλλευσης, 
όσο και ως προς τις μεθόδους εξόρυξης και επεξεργασίας του μεταλλεύματος, τις θέσεις των 
χώρων απόθεσης των αποβλήτων, την επιλογή της διαδρομής μεταφοράς των προϊόντων στις 
εγκαταστάσεις Στρατωνίου και της όδευσης της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όσον 
αφορά στο υποέργο Ολυμπιάδας, τεκμηριώνεται, μέσω της εξετάσεως εναλλακτικών, η επιλογή 
της μεθόδου εκμεταλλεύσεως του κοιτάσματος, της υπόγειας εξόρυξης, της χαράξεως της νέας 
υπόγειας στοάς προσπέλασης για τη μεταφορά των υλικών και αποβλήτων, ενώ ως προς το 
υποέργο Μαντέμ Λάκκου εναλλακτικές εξετάζονται τόσο για τη θέση των εργοστασίων 
εμπλουτισμού και μεταλλουργίας όσο και για τον χώρο αποθέσεως επικίνδυνων αποβλήτων στον 
Κοκκινόλακκα.  
Εξ άλλου, στη ΠΠΕ (σελ. 6-114 επ.) και τη ΜΠΕ (σελ. 5.6-1) μελετήθηκε η σκοπιμότητα 
χρησιμοποίησης λιμενικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της επίμαχης δραστηριότητας, οι 
οποίες πάντως προϋπάρχουν και εξυπηρετούν επί σειρά ετών τη μεταλλευτική δραστηριότητα της 
περιοχής, η δε χρησιμοποίησή τους κρίθηκε ως απολύτως απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα 
της σχεδιαζομένης επένδυσης με παράλληλη επέκταση της δυναμικότητάς τους, ώστε να 
ανταποκριθούν στην αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής προϊόντων και θειικού οξέος μέσω της 
δημιουργίας υπεράκτιων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γενικού Χωροταξικού 
Πλαισίου. Ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατόπιν αξιολογήσεως όλων των 
πρόσφορων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν για όλες τις βασικές συνιστώσες της 
σχεδιαζομένης επένδυσης, τόσο ως προς τη χωροθέτηση των βασικών μονάδων και υποδομών, όσο 
και ως προς τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους στην εξορυκτική και παραγωγική δραστηριότητα, 
καθώς και στη διαχείριση των αποβλήτων, αξιολόγηση που στηρίχθηκε, όπως προκύπτει από τα 
ανωτέρω στοιχεία, σε αμιγώς περιβαλλοντικά κριτήρια, γεγονός που διασφαλίζει ότι οι 
προκριθείσες τελικώς λύσεις είναι αυτές που ενέχουν τις μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, ενώ αιτιολογείται επαρκώς και η ανάγκη επέκτασης των λιμενικών εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου, τα δε περί του αντιθέτου 
προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. 
Εξ άλλου η επιλογή της μεθόδου μεταλλουργίας αποτέλεσε προϊόν ενδελεχούς εξετάσεως και 
συγκριτικής αξιολογήσεως των διαθέσιμων τεχνικών με κριτήριο τη βέλτιστη περιβαλλοντικά και 
τεχνικοοικονομικά κατεργασία των συγκεκριμένων μεταλλευμάτων και διαχείριση των 
παραγόμενων αποβλήτων, αφού ελήφθησαν υπ΄ όψιν και τα κριθέντα με την 613/2002 απόφαση 
της Ολομελείας. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ (κεφ. 4.4.1 και 5.5.2), για την πρόκριση της τελικώς 
επιλεγείσης μεθόδου της ακαριαίας τήξης (Flash Smelting) ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, υπ΄ όψιν ότι 
η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τη φινλανδική εταιρεία … με εκτεταμένη βιομηχανική 
εφαρμογή 70 και πλέον χρόνων, χρησιμοποιείται ήδη στο 50% της παγκόσμιας παραγωγής χαλκού 
(μεταξύ των οποίων στην Φινλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία και Βουλγαρία) και το 
30% της παγκόσμιας παραγωγής νικελίου, όπου παράγονται με υψηλά ποσοστά καθαρότητας ως 
παραπροϊόντα, χρυσός και άργυρος, δεν απαιτεί τη χρήση κυανίου ή ενώσεών του και θεωρείται 
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από τεχνολογικής απόψεως η «state of the art» μέθοδος και από περιβαλλοντικής απόψεως η 
καθαρότερη πυρομεταλλουργική μέθοδος, καθ΄ όσον εμφανίζει αξιόπιστη και λειτουργική 
παραγωγική διαδικασία, δυνατότητα κατεργασίας διαφορετικών τύπων πρώτων υλών και εύκολης 
μεταβολής ρυθμών τροφοδοσίας, υψηλές ανακτήσεις των περιεχομένων μεταλλικών αξιών, 
συμπαγή σχεδιασμό των μονάδων με μικρότερες εκπομπές ρύπων, ελαχιστοποίηση των 
αποβλήτων, εκ των οποίων το σημαντικότερο τμήμα είναι πλήρως αδρανές με τη μορφή σκωρίας, 
αξιοποίηση του παραγομένου θείου με την παραγωγή εμπορεύσιμου θειικού οξέος, χαμηλή 
ενεργειακή κατανάλωση και ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Για τη βέλτιστη 
περιβαλλοντική διαχείριση του αρσενικού, που παράγεται ως απόβλητο από τη μεταλλουργική 
επεξεργασία των χρυσοφόρων πυριτών, επελέγη η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική της μετατροπής 
του αρσενικού σε κρυσταλλικό σκοροδίτη, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση της προς απόθεση 
ποσότητας και ασφάλεια της απόθεσης λόγω της μικρής διαλυτότητας του ορυκτού και της 
μακροχρόνιας σταθερότητας της ορυκτολογικής δομής του, για τη βελτιστοποίηση δε της τεχνικής 
αυτής έχει εκτελεστεί εκτεταμένο πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών στο Εργαστήριο 
Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθώς και στα ερευνητικά εργαστήρια της 
… 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου καθίσταται δυνατή 
λόγω της δυνατότητας αξιοποίησης του κοιτάσματος Σκουριών που περιέχει θειούχο χαλκό, 
ορυκτό απαραίτητο για τη λειτουργία της μεθόδου, η δε εφαρμοσιμότητά της στα συγκεκριμένα 
συμπυκνώματα των μεταλλείων Κασσάνδρας και ειδικότερα στους δυσκατέργαστους 
αρσενοπυρίτες της Ολυμπιάδας έχει ήδη δοκιμασθεί επιτυχώς σε ημιβιομηχανική κλίμακα βάσει 
δοκιμών που διενεργήθηκαν στα εργαστήρια της φινλανδικής εταιρείας … η οποία έχει αναπτύξει 
τη μέθοδο (βλ. σελ. 4.4-3, 5.5-11). Εξ άλλου, οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν με τη με αριθ. πρωτ. 
.../2.12.2010 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του 
ΥΠΕΚΑ και σε εκθέσεις του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, του ΙΓΜΕ και Επιτροπής 
Καθηγητών του ΑΠΘ, που υποβλήθηκαν κατά το στάδιο της διαβούλευσης σχετικά με την 
καταλληλότητα της μεθόδου για την παραγωγή χρυσού και την εφαρμοσιμότητά της στα 
συγκεκριμένα συμπυκνώματα, απαντήθηκαν διεξοδικά με συμπληρωματικά υπομνήματα της 
παρεμβαίνουσας στο στάδιο αυτό, στα οποία επεσήμανε ότι με τη μέθοδο αυτή παράγεται ως 
κύριο προϊόν χαλκός και ως παραπροϊόντα χρυσός και άργυρος, δίδεται δε το παράδειγμα της 
μεταλλουργίας χαλκού Aurubis στο Αμβούργο, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς 
χρυσού και αργύρου στην Ευρώπη και χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο, η εφαρμοσιμότητά της έχει 
αποδειχθεί σε ημιβιομηχανική κλίμακα με τα συγκεκριμένα συμπυκνώματα βάσει των δοκιμών 
που διενεργήθηκαν, ενώ πέραν των αναλυτικών στοιχείων που περιέχονται στο κεφ. 5.5.2 της 
ΜΠΕ, έχει εκπονηθεί και ειδική τεχνικοοικονομική μελέτη για όλα τα στάδια της μεταλλουργικής 
επεξεργασίας.  
Κατόπιν αξιολογήσεως όλων των ανωτέρω στοιχείων, η Διοίκηση με την ήδη προσβαλλόμενη 
απόφασή της ενέκρινε την εφαρμογή της πυρομεταλλουργικής μεθόδου της ακαριαίας τήξης, καθ΄ 
όσον, κατά την κρίση της, η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει βέλτιστη προσαρμογή στις διακυμάνσεις 
της περιεκτικότητας των κοιτασμάτων, άριστη αξιοποίηση των μεταλλευμάτων της περιοχής, 
καθώς και υψηλή ανάκτηση μετάλλων, ενώ οδηγεί σε σταθεροποίηση του αρσενικού που 
περιέχεται στο συμπύκνωμα Ολυμπιάδας στη σταθερή και περιβαλλοντικά αποδεκτή μορφή του 
σκοροδίτη καθώς και σε ανάκτηση του θείου που περιέχεται και στα δύο συμπυκνώματα υπό 
μορφή θεϊκού οξέος (βλ. όρους α1 και δ2.329), αποκλειομένης της χρήσης κυανίου ή ενώσεών του 
κατά τη λειτουργία της μεταλλουργίας (βλ. όρους δ1.2 και δ2.324). Η κρίση αυτή της Διοίκησης ως 
προς τον χαρακτηρισμό της επιλεγείσας μεθόδου ως βέλτιστης διαθέσιμης και ως προς την 
εφαρμοσιμότητά της στα συγκεκριμένα συμπυκνώματα αιτιολογείται νομίμως με βάση τα 
δεδομένα της ΜΠΕ, τη θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών 
Ορυκτών και τις διευκρινίσεις που παρέσχε η παρεμβαίνουσα στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, 
ενώ επιβεβαιώνεται και με το με αριθ. πρωτ. .../31.5.2012 έγγραφο απόψεων της Δ/νσης 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών προς το Δικαστήριο. 
Δεν κλονίζεται δε η αιτιολογία αυτή, όπως αβασίμως ισχυρίζονται οι αιτούντες, από το γεγονός ότι 
με την απόφαση περί εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης του οικείου υποέργου, η αρμόδια Διεύθυνση 
έθεσε ως όρο την προηγούμενη εκτέλεση προγράμματος δοκιμών σε ημιβιομηχανική μονάδα επί 
τόπου του έργου και την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και ειδικών μελετών που να καλύπτουν 
όλες τις διεργασίες της μεταλλουργικής διαδικασίας, καθ΄ όσον, όπως διευκρινίζεται και στο 
ανωτέρω έγγραφο απόψεων της εν λόγω Διεύθυνσης, οι όροι αυτοί τέθηκαν, ώστε να επιτευχθεί η 
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πλήρης προσαρμογή της μεθόδου στις συγκεκριμένες συνθήκες και την τροφοδοσία και να 
αντιμετωπισθούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες των σταδίων της μεταλλουργικής επεξεργασίας 
πριν την κατασκευή των εγκαταστάσεων. Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα 
πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα, κατά το μέρος δε που αμφισβητούν ευθέως την τεχνική κρίση 
της Διοίκησης ως προς την καταλληλότητα της μεθόδου μεταλλουργίας, είναι απορριπτέα ως 
απαράδεκτα. Τέλος, αβασίμως προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη είναι πλημμελής, διότι δεν 
προβλέπει εναλλακτική μέθοδο σε περίπτωση που η προκρινόμενη αποδειχθεί τεχνικώς ή 
οικονομικώς ανεφάρμοστη, σύμφωνα και με τη σχετική παρατήρηση της Δ/νσης Μεταλλευτικών 
και Βιομηχανικών Ορυκτών.  
Και τούτο, διότι όπως προκύπτει από το σύνολο της ΜΠΕ, η μέθοδος μεταλλουργίας είναι βασική 
συνιστώσα του επενδυτικού σχεδίου και επηρεάζει τον συνολικό σχεδιασμό τόσο ως προς την 
αναγκαιότητα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Σκουριών, το οποίο και μόνο περιέχει θειούχο 
χαλκό απαραίτητο για τη λειτουργία της μεθόδου, όσο και ως προς τις προβλέψεις της για την 
ποσότητα και ποιότητα των παραγομένων αποβλήτων, τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό και τη 
διαχείρισή τους, τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα, ισοζύγια τροφοδοσίας και λοιπά στοιχεία που 
παρατίθενται στη μελέτη. Ως εκ τούτου, η τυχόν εφαρμογή άλλης μεθόδου ή η ουσιώδης, ως προς 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τροποποίησή της, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν ανακύψει η 
ανάγκη αυτή, θα πρέπει να στηρίζεται σε νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκδοθείσα κατόπιν 
τηρήσεως εκ νέου της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως, λόγω ουσιώδους 
τροποποιήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. 
Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθ. 10 ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), ερμηνευομένων υπό το φως του άρθ. 24 παρ. 6 
Συντ. είναι κατ΄ αρχήν επιτρεπτές επεμβάσεις πλησίον μνημείου, αλλά μόνον κατόπιν εγκρίσεως 
του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία χορηγείται, εάν η απόσταση από το ακίνητο μνημείο και το 
άμεσο περιβάλλον του ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια, ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή 
έμμεση βλάβη σε αυτό. Ωστόσο, ο Υπουργός Πολιτισμού δύναται και να απαγορεύει κάθε έργο ή 
δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει, αμέσως ή εμμέσως και δη τόσο από απόψεως ασφάλειας 
όσο και από αισθητικής απόψεως, τις αρχαιότητες ή τα νεότερα μνημεία, με γνώμονα την εις το 
διηνεκές διατήρηση και προστασία τους και πάντοτε εν όψει αφ΄ ενός του χαρακτήρα των 
προστατευτέων μνημείων και αφ΄ ετέρου του συγκεκριμένου έργου, που πρόκειται να επιχειρηθεί. 
Η έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση εκδόσεως 
των τυχόν απαιτούμενων για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων λοιπών διοικητικών πράξεων, 
χορηγείται μόνον εάν, κατά την αιτιολογημένη κρίση του αρχαιολογικού οργάνου, το έργο ή η 
δραστηριότητα, είτε καθ’ εαυτό είτε εν όψει των συνθηκών που υφίστανται στην περιοχή, δεν 
συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση, την προβολή και την εν γένει προστασία του 
μνημείου, αλλά και του χώρου που το περιβάλλει (βλ. μεταξύ άλλων ΣτΕ 3824, 1580/2007 7μ.). 
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με το με αριθ. πρωτ. 
.../10.7.2006 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ διαβίβασε την 
ΠΠΕ του επίμαχου έργου στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες προς γνωμοδότηση. Η ... Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) με το με αριθ. πρωτ. .../7.8.2006 έγγραφό της 
απάντησε κατ΄ αρχήν ότι δεν συμφωνεί με την ανάπτυξη νέου μεταλλείου στις Σκουριές, δεν έχει 
αντίρρηση για την κατασκευή του έργου στην Ολυμπιάδα υπό τον όρο της παρακολούθησης των 
εργασιών, ενώ επιφυλάχθηκε για το έργο των Μαύρων Πετρών, προκειμένου να διενεργήσει 
αυτοψία. Η ... Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) γνωμοδότησε αρνητικά (.../7.8.2006) με την 
αιτιολογία ότι η περιοχή ανάπτυξης της επίμαχης δραστηριότητας αποτελεί στο σύνολό της ένα 
βασικό ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο της Χαλκιδικής, η μελέτη και αξιολόγηση του οποίου 
βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, η δε υλοποίηση του έργου θα είχε ως 
αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη στο μέλλον οποιαδήποτε έρευνα και αξιοποίηση των 
αρχαιοτήτων.  
Περαιτέρω, η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας στη με αριθ. πρωτ. .../11.8.2006 
γνωμοδότησή της βεβαίωσε ότι στις περιοχές των εγκαταστάσεων των υποέργων δεν υπάρχουν 
νεότερα κτίσματα χαρακτηρισμένα ως μνημεία, αλλ΄ ούτε και χαρακτηρισμένοι ιστορικοί τόποι, 
ωστόσο τάχθηκε αρνητικά, υπό την επιφύλαξη της διενέργειας αυτοψίας, με την αιτιολογία ότι η 
περιοχή των πρώην «Μεταλλείων Κασσάνδρας» είναι γνωστή ιστορική μεταλλευτική περιοχή, 
στην οποία διασώζονται τεκμήρια από την αρχαιότητα, η δε υλοποίηση του έργου θα έχει ως 
αποτέλεσμα να αλλοιωθεί το ιστορικό μεταλλευτικό τοπίο, ώστε να αποκλεισθεί οποιαδήποτε 
δυνατότητα έρευνάς του στο μέλλον. Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, η μεν Εφορεία 
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Νεωτέρων Μνημείων δεν εξέφρασε αντιρρήσεις ως προς την υλοποίηση του έργου λόγω μη 
υπάρξεως κηρυγμένων μνημείων στην περιοχή (.../17.1.2007), οι δε ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ (.../22.3.2007) και ... 
ΕΒΑ (.../25.4.2007) επανέλαβαν τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά στο υποέργο των Μαύρων 
Πετρών, καθ΄ όσον διαπίστωσαν ότι εντός του ορίου κατάληψης του υποέργου βρίσκεται ο 
αρχαιολογικός χώρος Καρακόλι, ο περιβάλλων χώρος του οποίου έχει αλλοιωθεί σημαντικά από 
τις υφιστάμενες λίμνες τελμάτων, ενώ εκτός του ορίου κατάληψης, αλλά στην άμεση περιοχή 
μελέτης βρίσκεται κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, νότια του σημερινού οικισμού του 
Στρατωνίου, καθώς και μη κηρυγμένοι χώροι, όπου εντοπίσθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα και 
παρατίθενται αναλυτικά στα ως άνω έγγραφα, η δε υφιστάμενη αλλοίωση του περιβάλλοντος 
χώρου υποβαθμίζει τις αρχαιότητες και καθιστά αδύνατη κάθε μελλοντική ανάδειξη της θέσης 
Καρακόλι, προς προστασία δε αυτής έθεσαν συγκεκριμένους όρους για την υποχρέωση σωστικής 
ανασκαφικής έρευνας, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών 
και παρακολούθησης της κατασκευής του έργου.  
Αντίθετα, τάχθηκαν αρνητικά ως προς το υποέργο στη θέση Σκουριές λόγω εντοπισμού σκωριών 
και άλλων καταλοίπων σε επιφανειακή εκδήλωση μεταλλοφόρου κοιτάσματος σε υψόμετρο 650 μ. 
μέσα σε δάσος οξιάς και δρυός, αλλά και άλλων ευρημάτων στη θέση Κάτσουρας ή Καστελούδι, 
στα υψώματα Καστέλλι και Καμήλα και στη θέση Παλαιόχωρα. Εξ άλλου, με το με αριθ. πρωτ. 
.../26.11.2007 έγγραφό της η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων γνωμοδότησε θετικά για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις του επίμαχου έργου. Η παρεμβαίνουσα επανήλθε καταθέτοντας στις 
αρχαιολογικές υπηρεσίες αναφορά του Αναπληρωτή Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο ΑΠΘ, 
Π. Φάκλαρη, ο οποίος κατόπιν διενέργειας αυτοψίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αρχαία 
κατάλοιπα που παρατηρούνται στη θέση Σκουριές έχουν μεταφερθεί από αλλού και δεν 
αποτελούν ένδειξη υπάρξεως αρχαιοτήτων στην περιοχή. Το θέμα εισήχθη ενώπιον του ΚΑΣ, τα 
μέλη του οποίου διενήργησαν αυτοψία και αποφάσισαν αφ΄ ενός την έγκριση της δραστηριότητας 
στις θέσεις Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών, σύμφωνα με τους όρους των αρχαιολογικών 
υπηρεσιών και αφ΄ ετέρου τη διενέργεια επιφανειακής αρχαιολογικής έρευνας, ώστε να 
διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη συγκεκριμένων αρχαιολογικών καταλοίπων στην επιφανειακή 
εκδήλωση μεταλλοφόρου κοιτάσματος στη θέση Σκουριές, καθώς ουδέν εντοπίσθη κατά την 
αυτοψία.  
Δεδομένου ότι από την ανασκαφική έρευνα που διενεργήθηκε δεν εντοπίσθηκαν άλλες 
αρχαιότητες, η ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ με την με αριθ. πρωτ. .../112.3.2009 γνωμοδότησή της τάχθηκε υπέρ της 
κατασκευής του έργου στη θέση Σκουριές υπό τον όρο ανασκαφικής έρευνας σε περίπτωση 
εντοπισμού και άλλων αρχαιοτήτων, περισυλλογής και μεταφοράς των ήδη εντοπισμένων και 
παρακολούθησης των εργασιών, ενώ έθεσε πρόσθετους όρους για την προστασία του μνημείου 
που εντοπίσθηκε στη θέση Καρακόλι, στην περιοχή του υποέργου Μαύρων Πετρών, για το οποίο 
πρότεινε την ολοκλήρωση της ανασκαφής, την ανάδειξη, οπτική απομόνωση και επισκεψιμότητά 
του, δαπάναις της παρεμβαίνουσας, και την αντίστοιχη μείωση της έκτασης των προβλεπόμενων 
έργων. Ακολούθησε, η υπ΄ αριθ. .../16.6.2009 θετική, κατά πλειοψηφία, γνωμοδότηση του ΚΑΣ, η 
οποία υιοθετήθηκε από την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση που έθεσε τους προτεινόμενους από 
τις αρχαιολογικές υπηρεσίες πρόσθετους όρους, προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των 
αρχαιοτήτων αποκαλυφθεισών ή μη.  
Ακολούθως, στο στάδιο της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, οι αρμόδιες εφορείες 
γνωμοδότησαν εκ νέου επί της ΜΠΕ του έργου, του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και της ΜΠΕ 
για την αποκατάσταση των παλαιών χώρων απόθεσης της Ολυμπιάδας. Με το δε με αριθ. πρωτ. 
.../18.1.2011 έγγραφό της η Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αφού έλαβε υπ΄ όψιν 
τις .../18.11.2010 και .../17.12.2010 γνωμοδοτήσεις της ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ και την .../18.1.2011 γνωμοδότηση 
της ... ΕΒΑ, ενέκρινε το επίμαχο έργο με την αιτιολογία ότι στην Ολυμπιάδα οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις παραμένουν ως έχουν, στο Στρατώνι η νέα χωροθέτηση των εργοστασίων 
εμπλουτισμού και μεταλλουργίας έγινε σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που 
ενέκρινε την ΠΠΕ του έργου, ώστε να προστατεύεται το οχυρωματικό μνημείο στη θέση Καρακόλι 
και στις Σκουριές υπό την προϋπόθεση ότι θα εξαιρεθούν από τη μεταλλευτική δραστηριότητα οι 
θέσεις «Νταμπίζ», «Παλαιοχώρα», «Καμήλα», «Καστέλλι» και «Καστελούδι», λόγω των 
επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν από τη ... ΕΒΑ.  
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, όλα τα προτεινόμενα έργα δεν οχλούν οπτικά ή με 
οποιονδήποτε τρόπο τις αρχαιότητες που βρίσκονται στην άμεση και στην ευρύτερη περιοχή, δηλ. 
τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους «Πετρόλακκου», αρχαίων Σταγείρων, Βίνα και νότια 
του Στρατωνίου, ενώ οι εγκαταστάσεις απόθεσης στον Κοκκινόλακκα και στις Σκουριές δεν 
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προκαλούν οπτική ή άλλη όχληση ούτε επηρεάζουν άμεσα τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο 
νότια του Στρατωνίου και τις αρχαιότητες στις θέσεις «Λοτσάνικο», «Καμήλα» και «Καστελούδι», η 
δε αποκατάσταση των θιγέντων χώρων στην Ολυμπιάδα θα εξαλείψει την οπτική όχληση στον 
αρχαιολογικό χώρο «Πετρόλακκος».  
Εξ άλλου, η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας με το με αριθ. πρωτ. .../14.3.2011 
έγγραφό της επανέλαβε τις προηγούμενες θέσεις της. Σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας, με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση υιοθετήθηκαν οι όροι που 
κρίθηκαν αναγκαίοι για την προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής και οι οποίοι 
περιλαμβάνουν εποπτεία των εργασιών από αρχαιολόγο, διακοπή τους σε περίπτωση ανεύρεσης 
αρχαιοτήτων και διενέργεια ανασκαφικής έρευνας, από τα αποτελέσματα της οποίας θα 
εξαρτάται η συνέχιση των εργασιών και κάλυψη του κόστους παρακολούθησης των εργασιών, 
ανασκαφών, συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων από τον προϋπολογισμό του 
έργου (βλ. όρους δ1.34-36).  
Ειδικώς, ως προς τη θέση Σκουριές, τα εντοπισμένα κατάλοιπα αρχαίων σκουριών και κεραμικής 
που βρίσκονται στην περιοχή της επιφανειακής εκδήλωσης του μεταλλοφόρου κοιτάσματος θα 
περισυλλεγούν και θα μεταφερθούν σε κατάλληλο σημείο, ώστε να μην αποκόπτονται από το 
περιβάλλον τους, ενώ καμία παρέμβαση δεν θα γίνει στις θέσεις «Νταμπίζ», «Παλαιοχώρα», 
«Καμήλα», «Καστέλλι» και «Καστελούδι» χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των αρμοδίων 
εφορειών (βλ. δ2.113) και ως προς τη θέση Στρατωνίου, θα ολοκληρωθεί η ανασκαφική έρευνα στη 
θέση Καρακόλι με χρηματοδότηση του φορέα του έργου, σε περίπτωση αποκάλυψης επιπλέον 
αρχαιοτήτων, ο αρχαιολογικός χώρος θα ορισθεί εκ νέου με ταυτόχρονη μείωση της έκτασης των 
εγκαταστάσεων, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής ο κύριος του έργου θα προβεί σε 
περίφραξη του χώρου, τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας και στην ανάδειξη του μνημείου, 
απομονώνοντάς το οπτικά από τις επιφανειακές εγκαταστάσεις με φύτευση δένδρων σε ενίσχυση 
της υπάρχουσας εικόνας του τοπίου και θα φροντίσει για την επισκεψιμότητά του προτείνοντας 
εναλλακτικό οδικό δίκτυο, υπό τις οδηγίες των αρμόδιων εφορειών (βλ. δ2.325).  
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες γνωμοδότησαν 
τόσο στο στάδιο της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης όσο και στο στάδιο 
οριστικοποίησης των περιβαλλοντικών όρων, παραθέτοντας ειδικώς όλες τις αρχαιότητες και τα 
αρχαιολογικά ευρήματα που βρίσκονται στην άμεση και ευρύτερη περιοχή των έργων και χρήζουν 
προστασίας από απόψεως αρχαιολογικού νόμου, αξιολογώντας τις επιπτώσεις των έργων σε αυτές 
και θέτοντας συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι, κατά την ουσιαστική τους κρίση, διασφαλίζουν ότι η 
ανάπτυξη της επίμαχης δραστηριότητας δεν θα προκαλέσει άμεση ή έμμεση βλάβη στις 
εντοπισθείσες αρχαιότητες και στην αρχαιολογική έρευνα της καταληφθείσας από τα έργα 
περιοχής και δεν θα αποκλείσει τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανάδειξής τους.  
Ειδικότερα, όσον αφορά στη θέση Σκουριές, η αρχική αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας 
εφορείας βασίστηκε κατά κύριο λόγο στον εντοπισμό σκωριών από εκκαμίνευση κατά την 
αρχαιότητα και κεραμικής σε επιφανειακή εκδήλωση μεταλλοφόρου κοιτάσματος και στην 
πιθανολόγηση ανεύρεσης αρχαίων εγκαταστάσεων συνδεόμενων με τα ευρήματα αυτά, η οποία 
όμως αποκλείστηκε κατόπιν ειδικής ανασκαφικής έρευνας σε όλη την έκταση που πρόκειται να 
θιγεί. Προς προστασία δε των ευρημάτων αυτών τέθηκε ως όρος η μεταφορά τους σε σημείο 
κατάλληλο, ώστε να μην αποκόπτονται από το περιβάλλον τους (βλ. όρο δ2.113 της 
προσβαλλομένης αποφάσεως).  
Πέραν τούτου, ελήφθησαν υπ΄ όψιν και τα υπόλοιπα αρχαιολογικά ευρήματα σε τοποθεσίες της 
ίδιας περιοχής, επιβλήθηκε απαγόρευση επέμβασης στις τοποθεσίες αυτές και κατά τα λοιπά 
επετράπη η ανάπτυξη της επίμαχης δραστηριότητας, καθ΄ όσον κατά την κρίση του αρχαιολογικού 
οργάνου δεν υφίσταται οπτική ή άλλη όχληση στις αποκαλυφθείσες αρχαιότητες εν όψει της 
αποστάσεως και της θέσεως αυτών σε σχέση με την περιοχή ανάπτυξης των έργων. Όσον αφορά 
στη θέση Ολυμπιάδας, κατά την ουσιαστική κρίση του αρμοδίου οργάνου, η ανάπτυξη της 
δραστηριότητας δεν θα επιφέρει οπτική ή άλλη όχληση στις περιοχές που βρίσκονται στην άμεση 
και ευρύτερη περιοχή του έργου, ήτοι στους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους «Πετρόλακκος», 
αρχαία Στάγειρα και Βίνα, καθ΄ όσον δεν υπάρχει μεταβολή στις υφιστάμενες επιφανειακές 
εγκαταστάσεις του μεταλλείου και τα νέα έργα είναι υπόγεια, η δε επιφανειακή κατάληψη θα 
βαίνει σταδιακά μειούμενη από τα πρώτα χρόνια υλοποίησης της επένδυσης. Τέλος και η όχληση 
που θα προκληθεί στους αρχαιολογικούς χώρους αρχαίων Σταγείρων και Βίνα από το γεγονός ότι 
η διακίνηση των προϊόντων, μέχρι την ολοκλήρωση της σήραγγας προς το Μαντέμ Λάκκο, θα 
γίνεται μέσω της ΕΟ που διέρχεται από τα όρια των εν λόγω αρχαιολογικών χώρων (βλ. κεφ. 7.7-4 
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της ΜΠΕ), πέραν του προσωρινού της χαρακτήρα, αντιμετωπίζεται, κατά την αιτιολογημένη κρίση 
της Διοίκησης, με τον όρο δ2.24 της προσβαλλομένης που προβλέπει πυκνή δενδροφύτευση στο 
τμήμα αυτό.  
Όσον αφορά στη θέση Στρατώνι, έγινε ειδική μνεία και καταγραφή όλων των αρχαιολογικών 
χώρων και θέσεων, κηρυγμένων ή μη, αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις ανάπτυξης του υποέργου στα 
προστατευτέα στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τέθηκαν οι αναγκαίοι όροι, οι οποίοι 
διασφαλίζουν, κατά την κρίση του αρχαιολογικού οργάνου, την κατασκευή και λειτουργία του 
υποέργου κατά τρόπον ώστε να μην επέρχεται βλάβη στις αρχαιότητες. Ειδικότερα, ελήφθη υπ΄ 
όψιν η αλλοίωση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων, 
τέθηκαν ειδικοί όροι για την προστασία, ανάδειξη και επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου 
Καρακόλι που βρίσκεται εντός των ορίων κατάληψης του έργου και κατά τα λοιπά επετράπη η 
κατασκευή τόσο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων όσο και του χώρου απόθεσης στον 
Κοκκινόλακα με την αιτιολογία ότι δεν δημιουργείται οπτική ή άλλη όχληση στον κηρυγμένο 
αρχαιολογικό χώρο νότια του Στρατωνίου, όπως εξ άλλου τεκμηριώνεται στη ΜΠΕ (βλ. κεφ. 7).  
Οι δε επιφυλάξεις της ... ΕΒΑ περί της ελλιπούς αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή των 
υποέργων και των δραστικών επεμβάσεων που θα επέλθουν στα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του τοπίου, ώστε να καθίσταται αδύνατη η μελλοντική έρευνα αντιμετωπίζονται πλήρως με τον 
όρο που έχει τεθεί περί διακοπής των εργασιών σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων και 
συνέχισής τους αναλόγως με τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας, ενώ η αλλοίωση του 
τοπίου τόσο από τις υφιστάμενες όσο και από τις νέες εγκαταστάσεις θα αποκατασταθεί σταδιακά 
μέχρι το πέρας της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο κεφ. 6 
της ΜΠΕ. Ως εκ τούτου, όλα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα περί πλημμελούς αιτιολογίας 
της προσβαλλόμενης ως προς την προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής, είναι απορριπτέα ως 
αβάσιμα.  
Εξ άλλου, εφ΄ όσον το ΚΑΣ έχει ήδη γνωμοδοτήσει στο στάδιο της ΠΠΕ, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και 
αξιολογώντας όλες τις προαναφερθείσες γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων εφορειών, δεν 
απαιτούνταν η τήρηση εκ νέου του τύπου αυτού και στο στάδιο εγκρίσεως των περιβαλλοντικών 
όρων, καθ΄ όσον από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει, αλλ΄ ούτε και προβάλλεται, 
ουσιώδης μεταβολή των πραγματικών δεδομένων, επί των οποίων στηρίχθηκε η γνωμοδότηση, 
ενώ όπως ρητώς βεβαιώνεται σε όλες τις γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Εφορείας Νεωτέρων 
Μνημείων δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένα νεώτερα μνημεία στην περιοχή, ώστε να υπάρχει 
αντικείμενο γνωμοδότησης της εν λόγω εφορείας ή του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων 
Μνημείων, όπως αβασίμως προβάλλουν οι αιτούντες.  
Τέλος, είναι αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη 
απόφαση περιέχει ανεπαρκή αιτιολογία ως προς τις επιπτώσεις του επίμαχου έργου στα τοπία 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους «Λιοτόπι», «Βίνα» και «Πετρόλακκος», ο χαρακτηρισμός των οποίων 
δεν ελήφθη υπ΄ όψιν από τη ΜΠΕ κατά παράβαση των απαιτήσεων που απορρέουν από τη 
Σύμβαση του Τοπίου, καθ΄ όσον, όπως προκύπτει από το με αριθ. πρωτ. .../18.1.2011 έγγραφο της 
Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τον χάρτη Θεσμοθετημένων Χρήσεων Γης 
(Μέρος Ι) (Σχ. 10-2.1) και το με αριθ. πρωτ. .../31.5.2012 έγγραφο της Δ/νσης Μεταλλευτικών και 
Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, οι ως άνω θέσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί υπ΄ όψιν από τη 
ΜΠΕ και αποτυπώνονται στον ως άνω χάρτη, αποτελούν κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή 
εμπίπτουν σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, ως εκ τούτου η αιτιολογημένη, κατά τα ανωτέρω, 
κρίση του αρχαιολογικού οργάνου περί μη οπτικής όχλησης ή άλλης άμεσης ή έμμεσης βλάβης 
στους χώρους αυτούς αρκεί για να τεκμηριώσει ότι δεν προκαλείται βλάβη στον προστατευόμενο 
χαρακτήρα των τοπίων αυτών, σύμφωνα δε με το ειδικό Παράρτημα VIII «Εκτίμηση Οπτικής 
Όχλησης Εγκαταστάσεων», οι οπτικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η αδειοδοτούμενη 
δραστηριότητα έχουν μελετηθεί υπό το πρίσμα των προβλεπομένων στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
του Τοπίου που κυρώθηκε με τον ν. 3827/2010 (Α΄ 30) και έχουν προταθεί, όπου απαιτούνται, τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία του. 
Εξ άλλου με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 24 Συντ. ανατίθεται στον κοινό νομοθέτη να 
θεσπίσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, ενώ 
με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου επιβάλλεται ευθέως ο κανόνας απαγόρευσης 
μεταβολής του προορισμού τους, παρέχεται δε στον νομοθέτη η δυνατότητα να επιτρέψει μόνο 
κατ΄ εξαίρεση την αλλοίωση της μορφής των δασών και των δασικών εκτάσεων για λόγους 
δημόσιας ωφέλειας, αφού εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της αλλοιώσεως στο φυσικό περιβάλλον, η 
σημασία της διαφυλάξεως των εκτάσεων με δασική βλάστηση συγκριτικά με τη σημασία που έχει 
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ο σκοπός για τον οποίο αυτή επιβάλλεται καθώς και με τον τρόπο, με τον οποίο ο σκοπός αυτός θα 
μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί χωρίς αλλοίωση και μόνον αν ο σκοπός δεν μπορεί να 
εκπληρωθεί με άλλον τρόπο που, έστω και δαπανηρότερος, δεν θα έθιγε την υπάρχουσα στην 
έκταση δασική βλάστηση.  
Ως έχει κριθεί, κατά την ερμηνεία των διατάξεων του ν. 998/1979 που ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, 
την άσκηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων εντός δασών και δασικών εκτάσεων υπό το φως του 
άρθ. 24 παρ. 1 Συντ., που επιτάσσει την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, είναι ανεκτή 
η μεταβολή της μορφής εκτάσεως με δασική βλάστηση για την άσκηση των δραστηριοτήτων 
αυτών, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν 
διαφορετικά, εφ΄ όσον όμως κριθεί ότι η συγκεκριμένη ανάγκη υπερτερεί της διαφυλάξεως 
εκτάσεως με δασική βλάστηση και ότι δεν υφίσταται τρόπος ικανοποιήσεώς της με άλλο τρόπο. 
Κριτήριο της ανάγκης είναι ότι η ικανοποίησή της έχει για την εθνική οικονομία ζωτική σημασία, 
εκτιμώμενη, μεταξύ άλλων, εν όψει της σπανιότητας και του βαθμού επάρκειας των ορυκτών και 
των υφισταμένων δυνατοτήτων καλύψεως της σχετικής ζήτησης. Στα πλαίσια αυτά η 
μεταλλευτική δραστηριότητα αποτελεί επιτρεπτή, υπό όρους, δραστηριότητα εκμετάλλευσης 
πλουτοπαραγωγικών πόρων, η οποία, κατά το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο, έχει συγκεκριμένη 
χρονική διάρκεια και συνδέεται με υποχρέωση ανάπλασης του μεταλλευτικού χώρου μετά τη λήξη 
της δραστηριότητας αυτής και πάντως δεν συνεπάγεται μεταβολή του νομικού χαρακτήρα των 
εκτάσεων, αλλά μόνο προσωρινή δυνατότητα επεμβάσεως σε αυτές (πρβλ. ΣτΕ 293/2009, 1990/2007 
7μ., 3297/2007, 2763/2007, 2268/2004 κ.ά.).  
Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τη διάταξη του άρθ. 57, προ της αντικαταστάσεώς του από τον ν. 
4001/2011 (Α΄ 179), η οποία αναφέρεται όχι μόνο στην εξορυκτική δραστηριότητα, αλλά και στις 
συναφείς υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, υποδομές και μονάδες διαλογής, επεξεργασίας και 
αποκομιδής των ορυκτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται όχι μόνο η 
ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας εντός δασών και δασικών εκτάσεων, αλλά και η 
χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας των ορυκτών μετά των αναγκαίων υποστηρικτικών 
υποδομών, διέπονται αποκλειστικά από τις ρυθμίσεις του άρθ. 57 ν. 998/1979, οι οποίες είναι 
ειδικότερες σε σχέση με τις διατάξεις του άρθ. 56 του ιδίου νόμου, που ρυθμίζουν την εγκατάσταση 
βιομηχανικών μονάδων εν γένει εντός δασών και δασικών εκτάσεων. Η ερμηνεία αυτή εξ άλλου 
είναι σύμφωνη και προς τα άρθ. 24 και 106 Συντ., καθ΄ όσον ο νομοθέτης διά των διατάξεων αυτών 
αναγνωρίζει την ανάγκη αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, αλλά και την 
ιδιαιτερότητα της εξορυκτικής δραστηριότητας, η οποία περιορίζεται σε περιοχές, όπου 
εντοπίζονται βιώσιμα κοιτάσματα προς εκμετάλλευση και ως εκ τούτου θέτει ειδικές 
προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα αυτή κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η προστασία 
του ευαίσθητου οικοσυστήματος όσο και η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης, η 
οποία κρίνεται ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την εθνική οικονομία.  
Ως εκ τούτου, η χωροθέτηση των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών και βιομηχανικών 
μονάδων σχετικών με την εξορυκτική δραστηριότητα διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του 
άρθ. 57, οι οποίες δεν απαγορεύουν τη χωροθέτηση των μονάδων αυτών σε περιοχές που 
εμπίπτουν στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθ. 4, εφ΄ όσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που θέτει η διάταξη αυτή για το επιτρεπτό της επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις, ήτοι να 
αιτιολογείται η ανάγκη χωροθέτησης των μονάδων αυτών πλησίον των περιοχών εξόρυξης, κατά 
τρόπον ώστε να αποφεύγεται διάχυση των οχληρών επιπτώσεων σε ευρύτερη έκταση του 
οικοσυστήματος, κατόπιν εξετάσεως εναλλακτικών λύσεων, διερεύνησης των επιπτώσεων που θα 
προκληθούν στο οικοσύστημα και υιοθέτησης των απαραίτητων μέτρων που θα εξασφαλίζουν αφ΄ 
ενός την αποτελεσματική προστασία των περιβαλλοντικών μέσων, ήτοι των αβιοτικών 
παραγόντων που είναι απαραίτητα για την αναγέννηση του οικοσυστήματος και αφ΄ ετέρου την 
αποκατάσταση του πληγέντος οικοσυστήματος κατά το πέρας της εκμετάλλευσης και τέλος 
στάθμισης του δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετείται από την αξιοποίηση του συγκεκριμένου 
κοιτάσματος. Εξ άλλου, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις του άρθ. 57 εγκρίνονται και οι 
χώροι απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων, οι οποίοι δύνανται να χωροθετούνται και εντός 
δασών και δασικών εκτάσεων των ανωτέρω κατηγοριών υπό τους ειδικότερους όρους που τίθενται 
με τις οικείες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και εφ΄ όσον πληρούν τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές της υπ΄ αριθ. 39624/2209/Ε103/2009 κυα περί διαχείρισης των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας, εκδοθείσας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/21/ΕΚ. 
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη ΜΠΕ και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, η 
εκμετάλλευση των εντοπισθέντων κοιτασμάτων και η χωροθέτηση των υποστηρικτικών 
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δραστηριοτήτων στις θέσεις Σκουριές και Μαντέμ Λάκκο λαμβάνουν χώρα σε δάση και δασικές 
εκτάσεις. Η επιλογή των θέσεων των αναγκαίων συνοδών μονάδων και δομών έγινε, κατόπιν 
εξετάσεως εναλλακτικών λύσεων, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, κατά τρόπον ώστε να 
προκρίνονται οι λύσεις που έχουν τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις τόσο στη βλάστηση και τα 
οικοσυστήματα, όσο και στα περιβαλλοντικά μέσα της περιοχής.  
Ειδικότερα, όσον αφορά στο υποέργο Σκουριών, η μέθοδος της κατά βάση υπόγειας 
εκμετάλλευσης με ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα επελέγη, διότι απαιτεί τη μικρότερη δυνατή 
έκταση κατάληψης και έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα και τα ύδατα, το 
εργοστάσιο επεξεργασίας του μεταλλεύματος χωροθετείται σε κεντροβαρική θέση σε σχέση με τις 
προτεινόμενες εγκαταστάσεις απόθεσης και εξόρυξης με αποτέλεσμα τη μείωση της μεταφοράς 
των προϊόντων και αποβλήτων και τη μικρότερη δυνατή όχληση των οικοσυστημάτων, οι χώροι 
απόθεσης αποβλήτων εγκαθίστανται στις λεκάνες των ρεμάτων Καρατζά Λάκκου και 
Λοτσάνικου, θέση που εξασφαλίζει τη μικρότερη δυνατή κατάληψη εδάφους και οικοσυστημάτων, 
μικρή απόσταση μεταφοράς των αποβλήτων εξόρυξης από τον τόπο παραγωγής τους και μη 
σημαντικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, ενώ οι προκριθείσες χαράξεις της 
οδού μεταφοράς των προϊόντων στις εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών και της όδευσης της 
γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έγινε με γνώμονα τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση 
τόσο του φυσικού περιβάλλοντος (χρήση υφισταμένων οδών, απόσταση από τα κύρια ρέματα, 
ελαχιστοποίηση χωματουργικών, ελαχιστοποίηση γεφυρώσεων ρεμάτων) όσο και των οικισμών 
και λοιπών χρήσεων γης και δραστηριοτήτων (βλ. σελ. 4.2-1 επ. της ΜΠΕ).  
Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις Μαντέμ Λάκκου, εναλλακτικές θέσεις έχουν εξετασθεί για τα 
εργοστάσια εμπλουτισμού και μεταλλουργίας, καθώς και για τον χώρο απόθεσης αποβλήτων στον 
Κοκκινόλακκα, επελέγη δε η χωρική συγκέντρωση των μονάδων αυτών σε περιοχή ήδη 
επιβαρυμένη από την προγενέστερη εκμετάλλευση με σημαντικό ποσοστό άγονων εκτάσεων και 
διάσπαρτους παλαιούς χώρους απόθεσης αποβλήτων, η οποία εμπίπτει κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της εντός της ζώνης βιομηχανικών εγκαταστάσεων του από 18.10.1979 πδ/γμα, κατά τρόπον ώστε 
να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η κατάληψη δασικών οικοσυστημάτων και να 
επιτυγχάνεται ο γεωγραφικός περιορισμός των περιβαλλοντικών οχλήσεων (βλ. σελ. 4.3-1 επ., 4.4-
18 και 4.5-1 επ.).  
Ειδικώς όσον αφορά στο εργοστάσιο μεταλλουργίας, η χωροθέτησή του γίνεται εξ ολοκλήρου 
εντός της βιομηχανικής ζώνης, συνεπάγεται δε κατάληψη βλαστήσεως που υπάγεται εξ 
ολοκλήρου στη ζώνη αειφύλλων πλατυφύλλων και οικοτόπων χωρίς υψηλή οικολογική αξία (βλ. 
σελ. 7.5-5 και 7.5-8). Συνολικά το ποσοστό των εκτάσεων που πρόκειται να αποψιλωθούν (3.238,28 
στρ.) αντιστοιχεί στο 0,44% της ευρύτερης περιοχής μελέτης (740.000 στρ.), τα είδη δε που πρόκειται 
να θιγούν είναι κατά βάση δρυοδάση, σε ποσοστό 0,01% του συνόλου της έκτασης που 
καταλαμβάνουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, δάση οξιάς, σε ποσοστό 2,2% και εκτάσεις 
αείφυλλης πλατύφυλλης και σκληροφυλλικής βλάστησης, σε ποσοστό 0,29%, ενώ ουδεμία 
επέμβαση προβλέπεται στα δάση καστανιάς. Στην περιοχή του Στρατωνίου δεν πλήττονται 
οικότοποι με υψηλή οικολογική αξία, ενώ οι αναδασώσεις με ξενικά κωνοφόρα και τα δάση αριάς 
με χαρακτηριστικά μακκίας βλάστησης μπορούν να επαναδημιουργηθούν χωρίς δυσκολία.  
Στην Ολυμπιάδα τα νέα έργα που προβλέπονται λαμβάνουν χώρα σε άγονα εδάφη (βλ. σελ. 7.5-7 
επ.). Αντίθετα, στις Σκουριές οι τύποι οικοτόπων, μέρος των οποίων πρόκειται να αποψιλωθεί, 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη οικολογική αξία, δεδομένου ότι τρεις τύποι (δάση οξιάς και δρυός) 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, χωρίς όμως οι περιοχές που 
εμφανίζονται αυτοί οι οικότοποι να έχουν ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς προστασίας, δεδομένου 
ότι δεν αποτελούν οικότοπους προτεραιότητας, πέραν δε τούτου στην περιοχή κατάληψης των 
έργων καταγράφηκαν ορισμένα σπάνια είδη χλωρίδας, τα οποία είτε περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, είτε περιέχονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλουμένων 
φυτών της Ελλάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη οι θιγέντες τύποι οικοτόπων, όσο και τα 
σημαντικά είδη χλωρίδας παρατηρούνται και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ως εκ τούτου οι 
επιπτώσεις που θα προκληθούν θα είναι μετρίως σημαντικές (βλ. 7.5-10 επ.).  
Η Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής και το Δασαρχείο Αρναίας γνωμοδότησαν αρνητικά επί της 
μελέτης, κυρίως λόγω των επεμβάσεων που το έργο συνεπάγεται σε «αρχέγονο» δάσος στη θέση 
Σκουριές, αλλά και των επιπτώσεων που εμφανίζουν οι εξορυκτικές δραστηριότητες εν γένει στα 
δασικά οικοσυστήματα λόγω των αποψιλώσεων, της διατάραξης των υδάτων, της αύξησης των 
πλημμυρικών φαινομένων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ η Δ/νση Αισθητικών Δασών, 
Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ ετάχθη υπέρ της υλοποίησης του έργου, αφού έλαβε υπ΄ όψιν την 
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έκταση και τον σχεδιασμό των έργων, την πρόβλεψη σταδιακής αποκατάστασης των θιγέντων 
χώρων, τα μέτρα που προτάθηκαν καθώς και το γεγονός ότι οι περιοχές με δασικό χαρακτήρα που 
καταλαμβάνονται από τις εγκαταστάσεις στις περιοχές Σκουριές και Στρατώνι δεν τελούν υπό 
οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας, οι δε εγκαταστάσεις στην περιοχή της Ολυμπιάδας δεν θίγουν 
και βρίσκονται εκτός των οικοτόπων ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως ελήφθησαν υπ΄ 
όψιν τόσο η σπανιότητα και η ποιότητα του μεταλλεύματος, η εξόρυξή του χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος και ειδικότερα της εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξης της απασχόλησης, όσο και 
η επέμβαση στο ευαίσθητο δασικό οικοσύστημα της περιοχής, εξετάσθηκαν οι δυνατές 
εναλλακτικές λύσεις ως προς τη χωροθέτηση των επιμέρους μονάδων και δραστηριοτήτων, 
συνεκτιμήθηκε η σημασία του κοιτάσματος Σκουριών, βάσει του οποίου και μόνο καθίσταται 
δυνατή η χρήση της μεθόδου της ακαριαίας τήξης που παρουσιάζει τα μέγιστα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και κατόπιν αξιολογήσεως των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, ελήφθησαν τα απαραίτητα, κατά την ουσιαστική κρίση της Διοίκησης, μέτρα για τη 
μείωση ή την εξάλειψη των επιπτώσεων αυτών, τα οποία διασφαλίζουν τη μη διατάραξη του 
ευρύτερου δασικού οικοσυστήματος, μικρό μέρος του οποίου θίγεται με την επίμαχη 
δραστηριότητα, τη μη επέμβαση σε οικοτόπους προτεραιότητας, τη διατήρηση των σπάνιων και 
ενδημικών ειδών χλωρίδας, την προστασία των περιβαλλοντικών μέσων (έδαφος, ύδατα, αέρας), 
την ανάπτυξη των εργασιών κατά τρόπο που να επιτρέπει τη σταδιακή αποκατάσταση των χώρων 
και τέλος την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων 
και κατόπιν εκπονήσεως ειδικών φυτοτεχνικών και δασοτεχνικών μελετών, έτσι ώστε το 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο να αποβεί θετικό υπέρ των αποκατεστημένων επιφανειών και να 
επανέλθει, κατά το δυνατόν, η βιοποικιλότητα των περιοχών επέμβασης σε επίπεδα που 
προσομοιάζουν στην πρότερη κατάσταση.  
Ως εκ τούτου, η κρίση αυτή της Διοίκησης, η οποία αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που τέθηκαν με 
τις προαναφερθείσες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δασαρχείου Αρναίας, αιτιολογείται νομίμως, 
τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν. Εξ άλλου, ο ειδικότερος 
λόγος, με τον οποίο προβάλλεται ότι κατά παράβαση των άρθ. 56 και 57 Ν 998/1979 χωροθετούνται 
βιομηχανικές μονάδες και χώροι απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων σε δάση και δασικές εκτάσεις 
που εμπίπτουν στις κατηγορίες των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθ. 4 Ν 998/1979, θα πρέπει να 
απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος, καθ΄ όσον σύμφωνα με την προπαρατεθείσα ερμηνεία των 
εφαρμοστέων διατάξεων, επιτρεπτώς κατά νόμο χωροθετούνται αφ΄ ενός οι υποστηρικτικές 
μονάδες επεξεργασίας, στις οποίες γίνεται, κατόπιν μηχανικής προπαρασκευής, ο εμπλουτισμός 
του μεταλλεύματος, ήτοι η ανάκτηση με επίπλευση συμπυκνώματος χαλκού - χρυσού και ο 
βαρυτομετρικός διαχωρισμός του χρυσού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφ. 5.3.3 της μελέτης 
και αφ΄ ετέρου οι χώροι απόθεσης αποβλήτων σε δάση και δασικές εκτάσεις στις περιοχές 
Σκουριών και Μαντέμ Λάκκου, εφ΄ όσον έχουν τηρηθεί, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθ. 57 ν. 998/1978, η δε μονάδα μεταλλουργίας 
χωροθετείται εξ ολοκλήρου εντός της υφιστάμενης από το έτος 1979 βιομηχανικής ζώνης.  
Περαιτέρω, απορριπτέος ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως είναι ο λόγος περί 
παραβιάσεως του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου της Βιομηχανίας περί δασώσεως άλλης εκτάσεως 
ισοδύναμης με τη θιγείσα από την εξορυκτική δραστηριότητα, καθ΄ όσον ο όρος αυτός 
προβλέπεται στην περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή σε πρώτο στάδιο η χωροθέτηση της 
δραστηριότητας σε δασική έκταση, γεγονός που δεν συντρέχει εν προκειμένω, εν πάση δε 
περιπτώσει ο προτεινόμενος σχεδιασμός προβλέπει ευρύτατες αποκαταστάσεις περιοχών που 
έχουν θιγεί από ιστορικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να πληρούται ο όρος αυτός. 
Με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας» συστήθηκε ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών 
(Natura 2000), που αποσκοπεί στην προστασία της βιοποικιλότητας στο έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως. Σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 3 της Οδηγίας: «3. Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή 
αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον 
εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις 
του στον τόπο, λαμβανομένων υπ΄ όψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων 
της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της 
παρ. 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν 
θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και ενδεχομένως, αφού 
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εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη». Παρόμοιες ρυθμίσεις περιέχονται στο άρθ. 6 παρ. 1 περ. η΄ 
της κυα 33318/30281/1998 (Β΄ 1289), η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/43.  
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η κατ΄ άρθ. 6 παρ. 3 της Οδηγίας για τους οικοτόπους 
δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου ή του έργου στον προστατευόμενο τόπο 
προϋποθέτει ότι προ της εγκρίσεως του σχεδίου ή του έργου, προσδιορίζονται, λαμβανομένων υπ΄ 
όψιν των βέλτιστων επιστημονικών γνώσεων επί του θέματος, όλες οι πτυχές του σχεδίου ή του 
έργου που θα μπορούσαν είτε η καθεμία από μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, 
να επηρεάσουν τους στόχους διατηρήσεως του τόπου αυτού. Η αρμόδια αρχή επιτρέπει την 
άσκηση δραστηριότητας στον οικείο τόπο μόνον εφ΄ όσον δεν υφίσταται, από επιστημονικής 
απόψεως, καμία εύλογη αμφιβολία ως προς την απουσία επιβλαβών συνεπειών για την 
ακεραιότητά του (βλ. μεταξύ άλλων C-127/2002, Waddenvereniging και 
Vogelbeschermingsvereniging, C-6/2004, Επιτροπή κ. Ην. Βασιλείου, C-304/2005 Επιτροπή κ. Ιταλικής 
Δημοκρατίας, C-241/2008 Επιτροπή κ. Γαλλικής Δημοκρατίας, C-404/2009, Alto Sil). Η δέουσα 
εκτίμηση θα πρέπει να διενεργείται και σε σχέδια ή έργα χωροθετημένα εκτός του 
προστατευόμενου τόπου, εφ΄ όσον ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε αυτόν (βλ. C-
98/2003 Επιτροπή κ. Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, C-404/2009, Alto Sil).  
Εξ άλλου, ως έχει κριθεί, οι διατάξεις του άρθ. 6 της Οδηγίας για τους οικοτόπους δεν 
απαγορεύουν, κατ΄ αρχήν, την άσκηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων εντός ή πλησίον των 
προστατευομένων τόπων, εφ΄ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, ήτοι 
διασφαλίζεται, κατόπιν δέουσας εκτιμήσεως και πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας, ότι η εν λόγω 
δραστηριότητα έχει σχεδιασθεί κατά τρόπον ώστε να μην παραβλάπτεται η ακεραιότητα του 
τόπου (πρβλ. ΣτΕ 1990/2007 7μ., C-404/2009, Alto Sil). 
Με την κρινομένη αίτηση προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη εκδόθηκε κατά παράβαση των ως 
άνω διατάξεων της Οδηγίας για τους οικοτόπους, διότι αφ΄ ενός βασίζεται σε ανεπαρκή 
επιστημονική εκτίμηση της επίδρασης του έργου στους παρακείμενους οικοτόπους, αφού δεν 
ελήφθησαν υπ΄ όψιν τα πορίσματα της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης που εκπονήθηκε για τον 
προστατευόμενο τόπο «Όρος Χολομώντας» και αφ΄ ετέρου στερείται σφαιρικής εκτίμησης των 
σωρευτικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει το έργο αυτό ως σύνολο στις προστατευόμενες 
περιοχές, αφού οι επιπτώσεις εκτιμήθηκαν μόνο σε συνάρτηση με τις νέες εγκαταστάσεις που θα 
κατασκευασθούν.  
Όπως όμως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στο κεφ. 3 της ΜΠΕ γίνεται καταγραφή των 
οικολογικών χαρακτηριστικών, κύριων οικοσυστημάτων, τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και 
πανίδας της περιοχής μελέτης, ενώ καταγράφονται τα οικολογικά χαρακτηριστικά και των 
προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται μεν εκτός της περιοχής κατάληψης των έργων, αλλά 
στην άμεση και ευρύτερη περιοχή αυτών, προκειμένου να εκτιμηθούν ενδεχόμενες επιπτώσεις 
τους σε αυτές. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ειδική αναφορά και στην εκπονηθείσα περιβαλλοντική 
μελέτη του ΤΚΣ «Όρος Χολομώντας» που είχε υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του 
ΥΠΕΚΑ (βλ. σελ. 3.3-53 της ΜΠΕ). Περαιτέρω, στο ειδικό Παράρτημα ΙΙΙ-Μέρος Δ΄ «Οικολογική 
μελέτη βάσης» της ΜΠΕ αναλύονται τα οικολογικά χαρακτηριστικά (οικοσυστήματα - χλωρίδα - 
πανίδα) των περιοχών μελέτης «Ολυμπιάδα», «Στρατώνι», «Σκουριές», οι οποίες προσδιορίστηκαν 
με εύρος 3 χλμ. πέριξ του ορίου περιοχής κατάληψης των επιμέρους συνιστωσών της 
δραστηριότητας, λαμβανομένων υπ΄ όψιν και αξιολογουμένων και των περιοχών του δικτύου 
Natura που εμπίπτουν ή βρίσκονται πλησίον της ευρύτερης περιοχής μελέτης, ήτοι του ΤΚΣ «Όρος 
Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί» (GR 1270005) και της ΖΕΠ «Λίμνες Κορώνεια - Βόλβη, Στενά 
Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» (GR 1220009), αλλά και όσων βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση 
από την ευρύτερη περιοχή μελέτης, ήτοι των ΤΚΣ «Όρος Χολομώντας» (GR 1270001) και «Στενά 
Ρεντίνας - ευρύτερη περιοχή» (GR 1220003) και της ΖΕΠ «Ταξιάρχης - Πολύγυρος» (GR 1270012), με 
ιδιαίτερη βαρύτητα στους στόχους διατήρησής τους. Στο εν λόγω Παράρτημα γίνεται αναφορά 
όλων των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των πληροφοριών τόσο σχετικά με 
τις προστατευόμενες περιοχές (τυποποιημένα έντυπα δεδομένων, διαχειριστικά σχέδια, μελέτες 
κ.λπ.), όσο και στις περιοχές των υποέργων, για τις οποίες εκπονήθηκαν ειδικές Οικολογικές 
Μελέτες Βάσης ετών 1998 και 2010, βάσει των πορισμάτων των εργασιών πεδίου που 
διενεργήθηκαν σε βάθος δωδεκαετίας.  
Σύμφωνα δε με την εκτίμηση των μελετητών, η οποία υιοθετήθηκε με την προσβαλλομένη 
απόφαση, τα στοιχεία αυτά θεωρήθηκαν πλήρη και επικαιροποιημένα για τη διαμόρφωση 
πλήρους εικόνας των οικολογικών χαρακτηριστικών και της υφισταμένης κατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής (βλ. σελ. 7.5-1 της ΜΠΕ), ως εκ τούτου τα περί του αντιθέτου 
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προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Εξ άλλου, στη μελέτη υπάρχει αναλυτική 
περιγραφή της γεωγραφικής εμβέλειας του έργου και των χαρακτηριστικών του ως προς όλες τις 
επιμέρους συνιστώσες του, προσδιορισμός όλων των προστατευόμενων τόπων που βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή και καταγραφή των οικολογικών χαρακτηριστικών τους με έμφαση στους 
στόχους διατήρησης, βάσει δε αυτών διενεργήθηκε η εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στις 
προστατευόμενες περιοχές, λαμβανομένων υπ΄ όψιν τόσο των νέων εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων, όσο και των υφιστάμενων (μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και λιμένας 
Στρατωνίου, υποδομές Ολυμπιάδας, παλαιοί χώροι απόθεσης - εκμετάλλευσης), οι οποίες 
ενσωματώνονται στον σχεδιασμό του έργου είτε προς χρήση είτε προς αποκατάσταση.  
Ειδικότερα, όσον αφορά στον ΤΚΣ «Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί», ο οποίος βρίσκεται 
εγγύτερα, σε σχέση με τις λοιπές προστατευόμενες περιοχές, στις μεταλλευτικές δραστηριότητες 
Στρατωνίου προς νότο και Ολυμπιάδας προς Βορρά, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, εντός αυτού 
δημιουργείται χώρος προσωρινής απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 2,4 στρ. στο βόρειο όριό του, 
ενώ τόσο το κοίτασμα Ολυμπιάδας όσο και η νέα στοά προσπέλασης «Ολυμπιάδα - Μαντέμ 
Λάκκος» διέρχονται υπογείως εντός των ορίων του τόπου αυτού. Εξ άλλου, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο επιστημονικό δελτίο του εν λόγω ΤΚΣ και παρατίθενται στην 
Οικολογική Μελέτη Βάσης, μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας, που είχαν 
κατασκευασθεί προ της εντάξεως του προστατευόμενου τόπου στο δίκτυο Natura, κείνται εντός 
των ορίων του και καταλαμβάνουν περίπου 3% της έκτασής του.  
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη ΜΠΕ, ο ως άνω χώρος απόθεσης θα καταλάβει άγονες εκτάσεις 
και θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφού με την κατασκευή της νέας στοάς Ολυμπιάδας - Μαντέμ 
Λάκκου, κατά τον 6ο χρόνο λειτουργίας του έργου, ο χώρος αυτός θα αποκατασταθεί πλήρως (βλ. 
σελ. 7.5-10 και 7.5-23). Περαιτέρω, η εξόρυξη του κοιτάσματος Ολυμπιάδας θα γίνει με υπόγεια 
μέθοδο εκμετάλλευσης, όπως δε προκύπτει από τη μελέτη καμία επέμβαση στην επιφάνεια του 
ΤΚΣ δεν θα γίνει για τις ανάγκες της εξόρυξης (το στόμιο της στοάς κατασκευάζεται εκτός ΤΚΣ). Η 
στοά προσπέλασης είναι επίσης υπόγεια και δεν οδηγεί σε καμία εδαφική κατάληψη εντός του 
ΤΚΣ. Εξ άλλου, τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι νέες εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαντέμ Λάκκου 
κείνται εκτός των ορίων του εν λόγω ΤΚΣ. 
Εν όψει των ανωτέρω, οι επιπτώσεις στους οικοτόπους και τα είδη χλωρίδας του εν λόγω ΤΚΣ δεν 
εκτιμώνται ως σημαντικές, αφού ουδεμία κατάληψη οικοτόπου θα υπάρξει από τα νέα έργα. Όσον 
αφορά στις οχλήσεις που ενδέχεται να προκληθούν στην πανίδα του προστατευόμενου τόπου από 
την κατασκευή και λειτουργία των έργων, κατά την αξιολόγηση των μελετητών, οι σημαντικές 
επιπτώσεις περιορίζονται στην άμεση περιοχή των έργων και δεν εκτείνονται στον 
προστατευόμενο τόπο. Οι μόνες επιπτώσεις που ενδέχεται να προκληθούν είναι η απομάκρυνση 
των ειδών σε όμορα ενδιαιτήματα, των οποίων τα οικοσυστημικά χαρακτηριστικά καλύπτουν τις 
ανάγκες διαβίωσής τους. Πάντως, όπως προκύπτει από τη σχετική αξιολόγηση, ακόμη και για τα 
είδη πανίδας που βρίσκονται εντός των άμεσων περιοχών μελέτης δεν αναμένονται σημαντικές 
επιπτώσεις, καθ΄ όσον τα επίπεδα εκπομπών και τα επίπεδα θορύβου είναι εντός των 
επιτρεπομένων ορίων και μειώνονται αισθητά κατά την απομάκρυνση από τους χώρους 
επέμβασης (βλ. σχετικώς και τον χάρτη 15 «Εκτίμηση Ποιότητας του Ακουστικού Περιβάλλοντος»), 
τόσο στην Ολυμπιάδα όσο και στις Μαύρες Πέτρες η εξορυκτική δραστηριότητα είναι υπόγεια με 
πολύ περιορισμένα επίπεδα θορύβου και εκπομπών, όπως επίσης και οι εργασίες στη νέα στοά 
προσπέλασης Ολυμπιάδας - Μαντέμ Λάκκου, δεν θα υπάρξει διατάραξη υγροτοπικών 
οικοσυστημάτων, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα και ποσότητα των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθ΄ όσον οι όποιες επιπτώσεις αντιμετωπίζονται με τα 
προτεινόμενα μέτρα. 
Επίσης, όπως προκύπτει από τον σχεδιασμό του έργου, στην περιοχή Ολυμπιάδας η 
περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις επιφανειακές εργασίες είναι προσωρινή και εντοπίζεται στα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Μετά τον 8ο χρόνο λειτουργίας με την κατασκευή 
της νέας στοάς προσπέλασης, θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση όλων των θιγομένων επιφανειών 
και όλες οι οχλούσες δραστηριότητες θα γίνονται πλέον υπογείως, θα διατηρηθούν δε μόνο οι 
απολύτως αναγκαίες επιφανειακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του μεταλλείου έκτασης 70 στρ.  
Εν όψει των ανωτέρω, εκτιμάται ότι το επίμαχο έργο δεν αναμένεται να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης του εν λόγω προστατευόμενου τόπου, αλλά ούτε και των 
λοιπών που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από τις περιοχές των έργων (άνω των 3 χλμ.) και 
δεν αναμένεται να παραβλάψει την ακεραιότητα των τόπων αυτών, η σχετική δε κρίση της 
Διοίκησης που υιοθετεί τις αξιολογήσεις των μελετητών, παρίσταται νομίμως αιτιολογημένη κατά 
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τούτο και διεξήχθη, βάσει πλήρων και επικαιροποιημένων στοιχείων και αφού ελήφθη υπ΄ όψιν το 
σύνολο των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο επίμαχο έργο, υφισταμένων και νέων. Ως εκ 
τούτου, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. 
Όσα δε ειδικότερα προβάλλονται ότι η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθ. 9 παρ. 5 ν. 3937/2011 
που εισάγει απόλυτη απαγόρευση ως προς την πραγματοποίηση έργων μέσα σε οικοτόπους 
προτεραιότητας και ενδιαιτήματα ειδών προτεραιότητας και ότι εν προκειμένω στις 
προστατευόμενες περιοχές που επηρεάζονται από το επίμαχο έργο απαντώνται σπάνια ή 
απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα των Οδηγιών 
92/43 και 2009/147, θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα, δεδομένου ότι όπως προεκτέθηκε, εντός 
των προστατευόμενων περιοχών ουδεμία κατάληψη οικοτόπου ή επέμβαση σε είδη χλωρίδας θα 
λάβει χώρα, οι δε επιπτώσεις στα είδη πανίδας δεν αναμένονται σημαντικές, θα οδηγήσουν δε σε 
απομάκρυνση των πιο ευαίσθητων εξ αυτών σε όμορα ενδιαιτήματα, τα οποία αφθονούν στην 
ευρύτερη περιοχή.  
Τέλος και τα προβαλλόμενα ότι η προσβαλλόμενη παραβιάζει το άρθ. 9 παρ. 1 ν. 3937/2011 που 
απαγορεύει εντός των περιοχών του Δικτύου Natura την εγκατάσταση βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης και ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, όπως η μεταλλουργία, είναι απορριπτέα καθ΄ όσον όπως προαναφέρθηκε η μόνη 
επέμβαση που θα πραγματοποιηθεί εντός προστατευόμενης περιοχής είναι η διαμόρφωση άγονης 
έκτασης 2,4 στρ. σε χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων με προσωρινό χαρακτήρα. 
Εξ άλλου με την Οδηγία 2006/12/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 
βιομηχανίας (EE L 102) καθορίστηκαν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη ή μείωση τυχόν 
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη διαχείριση των εν λόγω 
αποβλήτων μέσω διαδικασιών και μηχανισμών που θέτουν ως προτεραιότητα τη μείωση, 
ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων, την ασφαλή απόθεση σε χώρους με ειδικές 
προδιαγραφές κατόπιν ελέγχου της επικινδυνότητας των αποτιθέμενων υλικών, τη χρήση 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, τον συνεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων, την εκπόνηση 
κατάλληλων σχεδίων διαχείρισης τακτικά αναθεωρούμενων καθώς και την εφαρμογή πολιτικής 
πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων μέσω συστήματος διαχείριση ασφάλειας και σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης.  
Οι απαιτήσεις αυτές ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με την κυα …/25.9.2009 (Β΄ 2076), 
με την οποία θεσπίστηκε η υποχρέωση εκπόνησης ειδικού σχεδίου διαχείρισης που υποβάλλεται 
μαζί με τη ΜΠΕ της δραστηριότητας και τεκμηριώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων που 
τίθενται για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων. Σε 
συμφωνία προς τις κοινοτικές και εθνικές απαιτήσεις, στο πλαίσιο του επίμαχου έργου 
εκπονήθηκαν δύο διακριτά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, το μεν πρώτο για την εγκατάσταση 
απόθεσης Κοκκινόλακκα που θα υποδέχεται τα εξορυκτικά απόβλητα των υποέργων Στρατωνίου 
και Ολυμπιάδας, τα απόβλητα της μεταλλουργίας και τα υλικά που θα απομακρυνθούν κατά την 
αποκατάσταση των παλαιών χώρων απόθεσης Στρατωνίου - Ολυμπιάδας - Μαντέμ Λάκκου, το δε 
δεύτερο για τις εγκαταστάσεις απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου, όπου θα αποτίθενται 
τα εξορυκτικά απόβλητα του υποέργου Σκουριών.  
Τα σχέδια περιέχουν τα μέτρα μείωσης, αξιοποίησης, ανακύκλωσης των αποβλήτων, αιτιολόγηση 
της προκριθείσας χωροθέτησης, περιγραφή του τεχνικού σχεδιασμού της εγκατάστασης, 
χαρακτηρισμό των αποβλήτων και των ουσιών που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των 
ορυκτών και στοιχεία των ποσοτήτων τους, ταξινόμηση των εγκαταστάσεων και αιτιολόγησή της, 
περιγραφή της πολιτικής πρόληψης ατυχημάτων και του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας, 
καταγραφή των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των απαραίτητων προληπτικών 
μέτρων προστασίας, πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων, 
προτεινόμενο σχέδιο κλεισίματος και τα αναγκαία μέτρα για την ικανοποίηση των 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν ακολουθηθεί οι 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο τομέα, όπως αυτές 
υιοθετήθηκαν με το 2009/C81/06 έγγραφο της ΕΕ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ (βλ. 
Παράρτημα ΧΙΙ), ενώ έχει διασφαλισθεί, μέσω του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των 
αποβλήτων και της τήρησης των προδιαγραφών της κυα …/2006 περί εγκρίσεως γενικών τεχνικών 
προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (Β΄ 791) για την εγκατάσταση 
Κοκκινόλακα, η ασφαλής περιβαλλοντικά απόθεση και των επικίνδυνων αποβλήτων.  
Η Διοίκηση, αξιολογώντας την επάρκεια και αρτιότητα του σχεδιασμού διαχείρισης των 
αποβλήτων, τον ενσωμάτωσε στην ήδη προσβαλλόμενη απόφασή της μέσω πληθώρας 
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περιβαλλοντικών όρων που καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης, από τη μείωση της 
παραγωγής τους μέχρι την ασφαλή διάθεσή τους σε κατάλληλα σχεδιασμένους χώρους και το 
κλείσιμο και τη μετέπειτα παρακολούθηση των χώρων αυτών, σύμφωνα με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται λεπτομερή στοιχεία για την ποσότητα και 
σύνθεση των παραγόμενων αποβλήτων, την επικινδυνότητά τους, τον τρόπο αξιοποίησης, 
ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή διάθεσής τους, τόσο συγκεντρωτικά όσο και για κάθε 
υποέργο ξεχωριστά, τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των χώρων 
απόθεσης και οι όροι που διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία του εδάφους, των υδάτων 
και της ατμόσφαιρας και τη γεωτεχνική ευστάθεια και ασφάλεια των χώρων, επιβάλλονται ειδικοί 
όροι για τη διαχείριση των νερών των εγκαταστάσεων κάθε υποέργου και την εφαρμογή της 
μεθόδου της λιθογόμωσης, οργανώνεται πρόγραμμα παρακολούθησης και σχέδιο κλεισίματος και 
αποκατάστασης των χώρων, επιβάλλεται στον φορέα εκμετάλλευσης η υποχρέωση να αναθεωρεί 
τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ανά πενταετία και να μεριμνά για τη συντήρηση, 
παρακολούθηση, έλεγχο και λήψη διορθωτικών μέτρων και μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων 
για 10 έτη τουλάχιστον, χρονικό διάστημα που μπορεί να παραταθεί με απόφαση της 
αδειοδοτούσας αρχής, ενώ κατ΄ εφαρμογή του όρου δ6.4, για την εγκατάσταση Κοκκινόλακκα, η 
οποία ταξινομείται στην κατηγορία Α, κατατίθεται ασφαλιστήριο συμβόλαιο 1,5 εκ. ευρώ ετησίως, 
καθώς και 15% της συνολικής εγγυητικής επιστολής που αφορά το έργο (συνολικού ύψους 50 εκ. 
ευρώ). 
Από τα ανωτέρω εκτιθέμενα προκύπτει ότι η διαχείριση των αποβλήτων του προτεινομένου έργου 
σχεδιάστηκε σε πλήρη συμφωνία με τις κοινοτικές και εθνικές απαιτήσεις, υιοθετώντας τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και διασφαλίζοντας, με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν 
τεθεί, υψηλή προστασία των περιβαλλοντικών μέσων, ήτοι των υδάτων, του εδάφους και του αέρα 
και της δημόσιας υγείας και υψηλές προδιαγραφές γεωτεχνικής ευστάθειας και ασφάλειας κατά 
την αιτιολογημένη σχετικώς κρίση της Διοίκησης, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα 
πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Εξ άλλου, βασική συνιστώσα του σχεδιασμού αποτέλεσε ο 
επιστημονικά τεκμηριωμένος περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των αποβλήτων που διενεργήθηκε 
από δημόσιους ερευνητικούς φορείς (ΕΜΠ, ΑΠΘ) και η βάσει αυτού απόφαση για την ασφαλή 
αξιοποίηση και διάθεσή τους είτε μέσω επαναχρησιμοποίησης, αξιοποίησης και ανακύκλωσης είτε 
μέσω απόθεσης σε κατάλληλους προς τούτο χώρους, ήτοι με προδιαγραφές χώρου υγειονομικής 
διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων για τα επικίνδυνα ή εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και χώρου 
υγειονομικής διάθεσης αδρανών αποβλήτων για τα απόβλητα που πληρούν τις οικείες 
προϋποθέσεις.  
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 ΜΠΕ (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 (ΤΕΕ, ΑΠΘ) απαντήθηκαν από την ομάδα μελετητών της 
παρεμβαίνουσας κατά τρόπο ειδικό και εξαντλητικό με σχετικά υπομνήματα, στα οποία 
επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, ότι η ασφαλής διάθεση του αρσενικού που περιέχεται στα 
απόβλητα της μεταλλουργίας θα γίνεται με την περιβαλλοντικά αποδεκτή μορφή του σκοροδίτη, η 
σταθερότητα και διαχρονική συμπεριφορά του οποίου τεκμηριώνεται από τις πρότυπες δοκιμές 
εκχυλισιμότητας που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των 
αποβλήτων, σε χώρο ο οποίος έχει κατασκευασθεί ειδικά για την υποδοχή επικίνδυνων 
αποβλήτων, στον οποίο θα διατίθενται με ασφάλεια και τα απόβλητα που προέρχονται από την 
επεξεργασία των σιδηροαρσενοπυριτών.  
Ως εκ τούτου, οι ειδικότεροι ισχυρισμοί που προβάλλονται και αμφισβητούν την ασφαλή για τη 
δημόσια υγεία απόθεση του σκοροδίτη και των σιδηροαρσενοπυριτών, οι οποίοι κατ’ ουσίαν 
επαναλαμβάνουν τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο στάδιο της διαβούλευσης και 
αντιμετωπίσθηκαν από τη Διοίκηση, θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, δεδομένου και του 
ότι με ειδικό περιβαλλοντικό όρο (δ2.266) ορίστηκε ότι η διάθεση των μεταλλευτικών και 
μεταλλουργικών αποβλήτων θα γίνεται εντός του χώρου διάθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα, σε 
διακριτές κυψέλες, ανάλογα με την επικινδυνότητα των αποβλήτων, οι δε λεπτομέρειες αυτού θα 
συγκεκριμενοποιηθούν στο στάδιο εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην οικεία απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης. 
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Εξ άλλου τα ρέματα ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενα 
συνταγματικής προστασίας που αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και στη 
διασφάλιση της επιτελούμενης από αυτά λειτουργίας της απορροής των υδάτων και συνεπώς, η 
εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον ρέματος επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον διασφαλίζεται η 
ανεμπόδιστη εκτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας. Για να εξασφαλισθεί ο σκοπός αυτός 
απαιτείται πριν την εκτέλεση των τεχνικών έργων πλησίον ρέματος ο καθορισμός της 
οριογραμμής τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθ. 6 ν. 880/1979 (Α΄ 58, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθ. 5 ν. 3010/2002, Α΄ 91), έτσι ώστε η μελετώμενη επέμβαση να γίνεται εν όψει της 
υπάρξεως του ρέματος (πρβλ. ΣτΕ Ολ 462-3/2010, 1990/2007 7μ.). Εξ άλλου, ως έχει κριθεί (ΣτΕ ΠΕ 
Ολ 262/2003, ΣτΕ 4494/2009 7μ.), η οριοθέτηση υδατορεμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε οικισμούς ή 
περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου που λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, 
όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά σύνολα, οι παραδοσιακοί 
οικισμοί, οι παραλιακές περιοχές ή οικισμοί, οι τουριστικοί τόποι, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, τα 
τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, οι περιοχές ιδιαίτερου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και οι υπαγόμενες σε ειδικό καθεστώς προστασίας περιοχές, 
πρέπει να γίνεται με προεδρικό διάταγμα. 
Στην προκειμένη περίπτωση από τη ΜΠΕ προκύπτει ότι o σχεδιασμός της επίμαχης 
δραστηριότητας προβλέπει επεμβάσεις στη λεκάνη του ρέματος Κοκκινόλακκα (περιοχή 
Στρατωνίου) για την κατασκευή του χώρου απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και μέρους των 
εργοστασίων εμπλουτισμού και μεταλλουργίας, καθώς και στα ρέματα Καρατζά Λάκκο και 
Λοτσάνικο, υποκλάδων του ρέματος Καρόλακκα, για την εγκατάσταση των χώρων απόθεσης 
αδρανών αποβλήτων του υποέργου των Σκουριών. Οι επεμβάσεις αυτές συνίστανται στην μεν 
περίπτωση του Κοκκινόλακκα σε μόνιμη κατάληψη τμήματος της κοίτης μήκους 1 χλμ., στη δε 
περίπτωση των κλάδων Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου σε μόνιμη κατάληψη τμήματος της 
λεκάνης απορροής και της κοίτης των δύο ρεμάτων έκτασης 1.269 στρ. Η επιλογή των 
χωροθετήσεων αυτών έγινε κατόπιν εξετάσεως πλειόνων εναλλακτικών λύσεων, προκρίθηκαν δε 
οι συγκεκριμένες θέσεις, διότι επιτυγχάνουν τη μικρότερη δυνατή κατάληψη εδάφους και 
οικοσυστημάτων, μικρή απόσταση μεταφοράς των αποβλήτων εξόρυξης από τον τόπο παραγωγής 
τους και συνακόλουθο γεωγραφικό περιορισμό των επιπτώσεων, μη σημαντικές επιπτώσεις στα 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και απουσία οχλήσεων στους οικισμούς λόγω της αποστάσεως 
(βλ. σελ. 4.2-1 επ., σελ. 4.4-18).  
Ειδικότερα όσον αφορά στην επιλογή του άνω ρου του ρέματος Κοκκινόλακκα για την 
εγκατάσταση του χώρου απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, ελήφθη περαιτέρω υπ΄ όψιν ότι η 
θέση αυτή διασφαλίζει τη χωρική συγκέντρωση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και τον 
περιορισμό της μεταφοράς αποβλήτων, βρίσκεται σε περιοχή, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας 
καταλαμβάνεται από άγονες εκτάσεις με διάσπαρτους παλαιούς χώρους απόθεσης αποβλήτων 
από την προγενέστερη δραστηριότητα, εμπίπτει εντός της ζώνης βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
του από 18.10.1979 πδ/γμα, απέχει 2,3 km από την πλησιέστερη περιοχή «Όρος Στρατωνικό» που 
είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura, καταλαμβάνει μόλις το 2% της υδρολογικής υπολεκάνης του 
Κοκκινόλακα και δεν θα έχει επιπτώσεις στα ύδατα της περιοχής εν όψει του σχεδιασμού της, ενώ 
στο τμήμα της επέμβασης το ρέμα είναι ήδη υδρομορφολογικά τροποποιημένο λόγω κατασκευής 
παλαιών εγκαταστάσεων και αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρύπανσης εξαιτίας της 
ύπαρξης παλαιών χώρων αποθέσεων (λίμνες Σεβαλιέ, ανάχωμα Καρακόλι) που παρίσταται 
ανάγκη να αποκατασταθούν άμεσα (βλ. ΜΠΕ σελ. 4.5-1 επ. και το από 24.5.2011 υπόμνημα της 
παρεμβαίνουσας στο στάδιο της διαβούλευσης).  
Εξ άλλου, σύμφωνα με τη ΜΠΕ και τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, οι επιπτώσεις στα ποτάμια 
οικοσυστήματα από τις εν λόγω επεμβάσεις, είναι μεν μόνιμες και μη αναστρέψιμες, καθ΄ όσον 
οδηγούν σε δημιουργία τροποποιημένων υδάτινων οικοσυστημάτων, ωστόσο δεν αναμένεται να 
επηρεάσουν ουσιαστικά, εν όψει και των προτεινόμενων μέτρων, την ποσότητα και ποιότητα των 
υδάτων και την οικολογική λειτουργία και υδρομορφολογία των κύριων υδατικών συστημάτων, 
δεδομένου ότι προβλέπεται, μεταξύ άλλων, εκτροπή των υδάτων κατάντη των θέσεων κατάληψης 
και διευθέτηση των πλημμυρικών παροχών με περίοδο επαναφοράς 1 προς 200 έτη, πλήρης 
στεγάνωση των χώρων και ολοκληρωμένο υδραυλικό σύστημα, ώστε να αποφεύγονται η ρύπανση 
των υδάτων και φαινόμενα διάβρωσης, αστάθειας και πλημμύρας, ειδικές προδιαγραφές 
κατασκευής και φυτεύσεων, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά το υδρολογικό καθεστώς και 
ενίσχυση με δάνεια ύδατα, όπου παρατηρείται ποσοτική υποβάθμιση. Εν όψει των ανωτέρω και 
δεδομένου ότι οι επίμαχες επεμβάσεις στηρίζονται στα δεδομένα των μελετών οριοθέτησης των ως 
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άνω ρεμάτων, οι οποίες για μεν το ρέμα Κοκκινόλακκα είχαν εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. 6708/2006 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Δ΄ 944), για δε τα 
ρέματα Καρατζά Λάκκο και Λοτσάνικο είχαν μεν υποβληθεί χωρίς να έχουν εισέτι εγκριθεί μέχρι 
την έκδοση της προσβαλλόμενης, αιτιολογείται νομίμως η κρίση της Διοίκησης τόσο ως προς την 
αναγκαιότητα των επεμβάσεων, όσο και ως προς τον περιορισμό των επιπτώσεων στα υδάτινα 
οικοσυστήματα από τις επεμβάσεις αυτές, εν όψει των μέτρων που υιοθετούνται και διασφαλίζουν, 
κατά την ανέλεγκτη ακυρωτικά, κρίση της Διοίκησης τη συνέχιση της φυσικής λειτουργίας των 
ποτάμιων οικοσυστημάτων μέσω της εκτροπής και την αποφυγή τόσο της ποσοτικής όσο και της 
ποιοτικής υποβάθμισής τους. 
Συνεπώς, όσα περί του αντιθέτου προβάλλονται ότι τα επίμαχα έργα εγκυμονούν σοβαρούς 
κινδύνους για την υδρολογική λειτουργία των ρεμάτων και ότι θα προκαλέσουν ρύπανση του 
υδροφορέα, ποσοτική υποβάθμιση των υδάτων και σημαντική μεταβολή των συστημάτων 
επιφανειακής απορροής, θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Ομοίως απορριπτέα ως αβάσιμα 
είναι και τα προβαλλόμενα ότι η προσβαλλόμενη είναι ακυρωτέα, διότι δεν στηρίζεται σε 
προηγούμενη οριοθέτηση των ρεμάτων Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο και ότι μόνο βάσει αυτής 
θα μπορούσε να αξιολογηθεί η δυνατότητα ή μη αξιοποίησής τους στο πλαίσιο του έργου, διότι ως 
προεκτέθηκε η ΜΠΕ και κατ΄ επέκταση και η σχετική κρίση της Διοίκησης στηρίζεται επαρκώς στα 
δεδομένα των μελετών οριοθέτησης που είχαν ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί προς έγκριση, η 
επιστημονική αρτιότητα και εγκυρότητα των οποίων δεν αμφισβητείται πάντως από τους 
αιτούντες.  
Εξ άλλου, από τον περιβαλλοντικό όρο δ2.129, με τον οποίο ορίζεται ότι θα επανεξετασθεί η 
δυνατότητα μείωσης της έκτασης του δεύτερου χώρου απόθεσης στο Λοτσάνικο ή ακόμα και η μη 
δημιουργία του καθώς επίσης και από τον τρόπο διαμόρφωσης των χώρων αυτών βάσει σταδιακής 
απόθεσης και αποκατάστασης προκύπτει ότι στο στάδιο εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων 
δεν έχουν εισέτι οριστικοποιηθεί οι χώροι απόθεσης που τελικώς θα απαιτηθούν και οι διαστάσεις 
τους και συνακολούθως, η έκταση των επεμβάσεων στα ρέματα Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο, 
ως εκ τούτου νομίμως εκδίδεται η προσβαλλόμενη απόφαση χωρίς την προηγούμενη οριοθέτηση 
των ρεμάτων. Οίκοθεν νοείται ότι κατά το στάδιο οριστικοποιήσεως του σχετικού σχεδιασμού και 
πριν τη διενέργεια οιασδήποτε επεμβάσεως στα ρέματα Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο, θα 
πρέπει να εγκριθεί ο καθορισμός των οριογραμμών τους από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή έχει ερμηνευθεί από την πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου, σε περίπτωση δε που από την οριοθέτηση προκύψουν νέα δεδομένα 
που δεν αντιμετωπίστηκαν, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως και η έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων (πρβλ. ΣτΕ 1990/2007 7μ., 2059/2007 7μ.).  
Τέλος, προβάλλεται ότι οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
6708/2006 για την επικύρωση των οριογραμμών δώδεκα ρεμάτων στη λεκάνη Κοκκινόλακκα και 
3891/2008 για την επικύρωση οριογραμμών των ρεμάτων Μπασδέκη, Μαυρόλακκα και Ξυρόλακκα, 
με τις οποίες γίνεται καθορισμός των οριογραμμών υδατορεμάτων που διέρχονται εν όλω ή εν 
μέρει μέσα από ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές (δάση, τοπία φυσικού κάλλους, 
αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.), έχουν εκδοθεί αναρμοδίως και ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη 
απόφαση που στηρίζεται σε αυτές για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων (π.χ. 
εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων στην άνω λεκάνη του ρέματος Κοκκινόλακα), είναι 
παράνομη και ακυρωτέα. Ωστόσο, ο λόγος αυτός θα πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως 
αόριστος, καθ΄ όσον δεν εξειδικεύει, εν όψει της ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνει το 
έργο, ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδεται σε σχέση με ποια συγκεκριμένη περιοχή και σε 
ποιο καθεστώς προστασίας υπάγεται, ώστε να κριθεί κατά πόσο συνέτρεχε στην προκειμένη 
περίπτωση υποχρέωση καθορισμού της οριογραμμής διά προεδρικού διατάγματος. 
Περαιτέρω προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη είναι ακυρωτέα, διότι δεν βασίζεται σε σχέδια 
διαχείρισης των λεκανών απορροής της Κεντρικής Μακεδονίας, αφού αυτά δεν έχουν ακόμη 
εκπονηθεί, καίτοι έληξε η προθεσμία προσαρμογής που έχει τεθεί με την οδηγία 2000/60. Ο λόγος 
αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η άντληση και χρήση νερού κατά την εξόρυξη και τις 
συνοδές της δραστηριότητες, η οποία συμβαίνει ανεξαιρέτως σε κάθε εξορυκτική δραστηριότητα, 
δεν συνιστά έργο διαχείρισης και αξιοποίησης των υδατικών πόρων, ώστε να απαιτείται η 
προηγούμενη εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής (πρβλ. ΣτΕ Ολ 462/2010).  
Εξ άλλου, σύμφωνα με ρητό όρο της προσβαλλομένης (δ1.26), άμα τη εγκρίσει του οικείου σχεδίου 
διαχείρισης υφίσταται υποχρέωση επανεξέτασης και τροποποίησης των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων, κατά τρόπον ώστε να συνάδουν με τα προγράμματα μέτρων, 
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παρακολούθησης υδάτων και ειδικών μέτρων κατά της ρύπανσης που θα οριστούν με το εν λόγω 
σχέδιο. Περαιτέρω, προβάλλεται ότι το επίμαχο σχέδιο αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης 
διαχείρισης υδατικών πόρων, διότι απουσιάζει ο προγραμματισμός των υδατικών αποθεμάτων ανά 
υδρογεωλογική λεκάνη που απαιτεί το οικείο Περιφερειακό Πλαίσιο, όπως δε συνομολογείται στη 
ΜΠΕ, οι επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον λόγω της σημαντικής επέμβασης στο ποτάμιο 
σύστημα της περιοχής (διακοπή ποτάμιου συστήματος Χαβρία, εκτροπές ρεμάτων, χρήση τους ως 
χώρων εναπόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού), θα είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες, ενώ η 
άντληση σημαντικών ποσοτήτων ύδατος για τις ανάγκες της δραστηριότητας υπερβαίνουν τη 
φέρουσα ικανότητα της περιοχής, η οποία έχει ήδη αρνητικό υδατικό ισοζύγιο. Ωστόσο και οι 
ισχυρισμοί αυτοί προβάλλονται αβασίμως, καθ΄ όσον στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει εκπονηθεί 
ειδική μελέτη με τίτλο «Προκαταρκτική εφαρμογή άρθ. 5 και 6 Οδηγίας - Πλαίσιο για τα ύδατα» 
(βλ. Παράρτημα ΙΙΙΒ της ΜΠΕ), αφού ελήφθη υπ΄ όψιν το σύνολο των μελετών που έχουν 
εκπονηθεί για την περιοχή (ειδική διαχειριστική μελέτη λεκανών απορροής Χαβρία, Ολύνθιου και 
Πετρενίων, 2009, σύστημα παρακολούθησης υδάτων ΝΑ Χαλκιδικής, μελέτη απογραφής 
κατάστασης περιβάλλοντος στην περιοχή του έργου, 2005, μελέτες οριοθέτησης Κοκκινόλακκα, 
Καρόλακκα και Μαυρόλακκα, ειδική υδρογεωλογική μελέτη Σκουριών, ΙΓΜΕ, 2010, μελέτη 
«Εφαρμογή του άρθ. 5 της Οδηγίας - Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ» 2008). Στην ειδική αυτή μελέτη γίνεται 
ανάλυση και αξιολόγηση των υδρολογικών δεδομένων με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 
ύδατα, κατόπιν καθορισμού των υδατικών συστημάτων, ποτάμιων, υπόγειων και παράκτιων 
υδάτων, ανάλυση των πιέσεων και αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην προστασία και 
διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης, όπως αναλυτικά παρατίθεται στο κεφ. 7 της 
ΜΠΕ.  
Και ναι μεν οι επιπτώσεις αξιολογούνται από τους μελετητές συνολικά ως σημαντικές και μόνιμες 
λόγω της επέμβασης στο ποτάμιο σύστημα της περιοχής, η αξιολόγηση όμως αυτή αφορά μόνο 
την περιοχή Στρατωνίου και όχι τις περιοχές Ολυμπιάδας και Σκουριών (βλ. σελ. 7.10-37). 
Ειδικότερα, όσον αφορά στην περιοχή των Σκουριών, στη μελέτη αναφέρεται ότι η ποιότητα των 
επιφανειακών υδάτων δεν αναμένεται να επηρεαστεί λόγω της περιμετρικής υδραυλικής 
προστασίας όλων των εγκαταστάσεων. Τα συλλεγόμενα ύδατα θα διοχετεύονται στα πλησιέστερα 
υδατορρεύματα, ενώ η κατάληψη τμήματος της λεκάνης απορροής του Καρόλακκα (4,6%) θα έχει 
μετρίως σημαντικές επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα της περιοχής, καθ΄ όσον το ποτάμιο 
υδατικό σύστημα θα στερείται μόνο πλημμυρικών νερών και όχι βασικής απορροής, ενώ είναι 
πλήρως αναστρέψιμη στη φάση αποκατάστασης.  
Περαιτέρω, η μόνιμη κατάληψη των κλάδων του Καρόλακκα, Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου 
από τους χώρους απόθεσης αποβλήτων (η οποία θα είναι διαδοχική) δεν αξιολογείται ως 
σημαντική, αφού το υδατικό σύστημα του Καρόλακκα δεν θα επηρεαστεί ουσιαστικά είτε ως προς 
την υδρομορφολογική του κατάσταση είτε ως προς το σκέλος της οικολογικής του ποιότητας που 
εξαρτάται από την υδρομορφολογία, από τα δε νερά που θα αντληθούν για τον καταβιβασμό 
στάθμης στο μεταλλείο Σκουριών θα υπάρχει περίσσεια που θα «επανεισπιέζεται» στον υδροφόρο 
ορίζοντα με θετικές επιπτώσεις στο σύστημα υπογείων υδάτων της προσχωματικής λεκάνης 
Ασπρόλακκα. Περαιτέρω, η επίδραση του κώνου στα επιφανειακά νερά αξιολογείται μεν ως 
αρνητική, καθώς αναμένεται μείωση των πηγαίων εκφορτίσεων στα ρέματα Καρατζά Λάκκου και 
Λοτσάνικου και σε μικρότερους συμβάλλοντες κλάδους του Καρόλακκα και Ασπρόλακκα, ενώ 
ελαφρά μείωση αναμένεται να υποστούν οι συμβάλλοντες του ποταμού Χαβρία (ρέμα Παναγιάς 
και ρέμα Ξινονέρι), οι οποίοι βρίσκονται οριακά εντός της επιρροής του κώνου.  
Ωστόσο, ο καταβιβασμός της στάθμης του υπόγειου νερού δεν αξιολογείται ως σημαντική 
επίπτωση, δεδομένου του σημαντικού αποθέματος νερών που υπάρχουν στην περιοχή και της 
εφαρμογής της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής της «εισπίεσης», με την οποία επιτυγχάνεται η 
επαναδιάθεση στον υδροφόρο ύδατος με τα ίδια χαρακτηριστικά ποιότητας. Όσον δε αφορά στις 
υφιστάμενες γεωτρήσεις ύδρευσης των περιοχών Παλαιοχωρίου και Μεγάλης Παναγιάς, οι οποίες 
αναμένεται να επηρεαστούν από τον κώνο και να υποστούν πτώση 20-40 μ., η μελέτη προτείνει 
επανορθωτικά μέτρα είτε μέσω εκβαθύνσεως είτε με χρήση εισπιεζόμενου νερού. Τέλος, η ροή και 
η ποιότητα των υπογείων υδάτων δεν αναμένεται να επηρεαστούν ούτε από τους χώρους 
απόθεσης αποβλήτων ούτε από τη λειτουργία του μεταλλείου, καθ΄ όσον τα απόβλητα είναι 
αδρανή με μηδενικό βαθμό παραγωγής οξύτητας και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, ώστε να 
αποφεύγεται η επαφή τους με τα ύδατα (βλ. κεφ. 7.10.3). Οι επιπτώσεις δε αυτές στα υδατικά 
συστήματα της περιοχής αντιμετωπίζονται, κατά την ανέλεγκτη ακυρωτικά σχετική κρίση της 
Διοίκησης, αποτελεσματικά με τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην προσβαλλόμενη 
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απόφαση, καθώς διασφαλίζουν την καλή κατάσταση διατήρησης, ποσοτική και ποιοτική, των 
υδάτων κατά τη διάρκεια του έργου, τη μη διατάραξη του υδρολογικού ισοζυγίου, την κάλυψη των 
υφιστάμενων αναγκών υδροδότησης, αλλά και την αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων 
της περιοχής που έχουν ρυπανθεί από προγενέστερες εκμεταλλεύσεις.  
Ειδικότερα, προβλέπεται η κατασκευή αποστραγγιστικών έργων περιμετρικά όλων των περιοχών 
επέμβασης για την ελαχιστοποίηση των επιφανειακών απορροών και την απόδοση καθαρού νερού 
στους φυσικούς αποδέκτες, υδραυλικά τεχνικά έργα είτε εκτροπής είτε συλλογής υδάτων στα 
ανάντη όλων των εγκαταστάσεων, καθώς και συλλογή των ομβρίων υδάτων και ανακύκλωσή τους 
στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης επιβάλλεται στον φορέα η υποχρέωση λήψης όλων των 
απαραίτητων μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι πηγές και οι νόμιμα υφιστάμενες υδροληψίες, 
άλλως οφείλει να αναλάβει το κόστος δράσεων αποκατάστασης ή την αντικατάσταση της 
τροφοδοσίας με νερό ίδιας τουλάχιστον ποσότητας και ποιότητας που συμφωνεί με τις 
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στερεών ή υγρών 
ανεπεξέργαστων αποβλήτων και όξινων απορροών σε υδάτινους αποδέκτες και αποστραγγιστικά 
αυλάκια. Επεξεργασμένα ύδατα που διατίθενται σε επιφανειακό αποδέκτη θα πρέπει να πληρούν 
τα θεσμοθετημένα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος με τη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, ώστε τα τελικά χαρακτηριστικά τους να συμμορφώνονται με τις τιμές που έχουν 
θεσπισθεί. Έως την έκδοση του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής θα πρέπει να τηρείται η 
υφισταμένη νομοθεσία που καθορίζει μέτρα και όρους για την προστασία και διαχείριση 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων Ν. Χαλκιδικής, ενώ με την ολοκλήρωση του σχεδίου 
διαχείρισης οι περιβαλλοντικοί όροι θα αναπροσαρθμοσθούν, ώστε να συνάδουν με τα 
προγράμματα που προβλέπει το εν λόγω σχέδιο.  
Επίσης, προβλέπεται η έγκριση ειδικής τεχνικής μελέτης για οποιοδήποτε αντιπλημμυρικό έργο ή 
έργο διαχείρισης επιφανειακών υδάτων, θα πρέπει δε κατά τη φάση αποκατάστασης να 
εξετάζεται η δυνατότητα άρσης των επεμβάσεων εκτροπής των επιφανειακών υδάτων και κάθε 
άλλης σημαντικής σε αυτά επέμβασης (βλ. όρους δ1.17-δ1.26). Σειρά περιβαλλοντικών όρων έχουν 
τεθεί ειδικότερα ανά υποέργο, προκειμένου να προληφθούν ή να αντιμετωπισθούν επιπτώσεις 
στην ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και οι οποίοι 
αφορούν, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση του υδρολογικού ισοζυγίου, την παρακολούθηση του 
κώνου αποστράγγισης των μεταλλείων, την επανεισπίεση της περίσσειας νερού στον υδροφόρο σε 
ειδικά σημεία που θα επιλεγούν κατόπιν μελέτης και τη δυνατότητα διάθεσης μέρους της 
ποσότητας του αντλούμενου ύδατος στην τοπική κοινωνία (βλ. όρους δ2.31-32, δ2.50, δ2.122-125), 
ενώ προβλέπεται ειδικό σύστημα παρακολούθησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση λήψη 
πρόσθετων είτε προληπτικών είτε κατασταλτικών μέτρων, συντρεχούσης της περιπτώσεως (βλ. 
δ4.31-39).  
Ειδικότερα, όσον αφορά στο υποέργο των Σκουριών, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση του 
υδρολογικού ισοζυγίου της περιοχής με τη μέθοδο της εισπίεσης, η οποία θα γίνεται βάσει ειδικής 
μελέτης, εγκριθείσης από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων, που θα αναλύει τα ποιοτικά και ποσοτικά 
στοιχεία των εισπιεζόμενων υδάτων, θα τεκμηριώνει την καταλληλότητα των θέσεων 
επανατροφοδότησης, θα περιλαμβάνει μελέτη δίαιτας των νερών που επανεισπιέζονται και θα 
προτείνει τα κατάλληλα μέτρα (βλ. όρο δ2.123). Με την ίδια μελέτη θα τεκμηριώνεται και η 
δυνατότητα διάθεσης μέρους της ποσότητας του αντλούμενου ύδατος για ύδρευση, άρδευση κ.λπ. 
στην τοπική κοινωνία (βλ. όρο δ2. 124). Εξ άλλου, απορριπτέος είναι και ο ειδικότερος ισχυρισμός, 
σύμφωνα με τον οποίο δεν διασφαλίζεται η προστασία των υπογείων υδάτων, καθ΄ όσον δεν 
υιοθετήθηκαν οι υποδείξεις της γνωμοδοτήσεως της Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών 
Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, ώστε να καταστεί περιβαλλοντικά ασφαλέστερη η μέθοδος της 
λιθογόμωσης των υπόγειων κενών της εξόρυξης.  
Και τούτο, διότι ανεξαρτήτως του ότι οι υποδείξεις της εν λόγω Διεύθυνσης έχουν ήδη τεθεί ως όροι 
στη μεταγενέστερη της προσβαλλομένης απόφαση …/10.2.2012 του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί 
εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης, πάντως η περιβαλλοντικά ασφαλής σύνθεση και χρήση του 
υλικού λιθογόμωσης έχει τεκμηριωθεί μέσω του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των αποβλήτων 
που διενεργήθηκε στο πλαίσιο εκπονήσεως των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως εκτέθηκε 
ανωτέρω, παρόμοιες δε ενστάσεις απαντήθηκαν ειδικώς με τα προαναφερθέντα υπομνήματα της 
παρεμβαίνουσας κατά το στάδιο της διαβούλευσης. 
Για την εκτίμηση των επιπτώσεων που αναμένονται να προκληθούν από την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον εκπονήθηκε ειδική μελέτη, η οποία 
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παρατίθεται στο Παράρτημα ΧΙ της ΜΠΕ. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε 
περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των πηγών ατμοσφαιρικών εκπομπών από όλες τις 
δραστηριότητες, λαμβανομένων υπ΄ όψιν και των υφισταμένων πηγών ρύπανσης, ανά χρονική 
περίοδο του έργου, την ανάλυση των επικρατουσών μετεωρολογικών συνθηκών και ορισμού των 
μετεωρολογικών σεναρίων με προσθήκη και δυσμενούς σεναρίου ανέμου ισχυρής εντάσεως και 
την εφαρμογή μοντέλου εκτίμησης της διασποράς - διάχυσης των ατμοσφαιρικών ρύπων τόσο σε 
επίπεδο της κάθε περιοχής επέμβασης όσο και της συνδυαστικής επίδρασης όλων των 
δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του έργου.  
Σύμφωνα με την αξιολόγηση των πορισμάτων ως προς τις σωρευτικές επιπτώσεις του έργου κατά 
τη φάση μέγιστης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων (6-13ος χρόνος λειτουργίας), οι συνολικές 
εκπομπές των αέριων και σωματιδιακών ρύπων δεν υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια, ενώ δεν 
προέκυψε μεταφορά αξιοσημείωτων συγκεντρώσεων πάνω από κατοικημένες περιοχές και τον 
λιμένα Στρατωνίου (βλ. κεφ. 7.11), προτείνεται δε πληθώρα μέτρων τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης 
όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, τα οποία θα αναστρέψουν μερικώς τις επιπτώσεις αυτές 
(βλ. κεφ. 8). Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τη ΜΠΕ και επισημαίνεται και στις απόψεις της 
Δ/νσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών, η πυρομεταλλουργική διεργασία βασίζεται 
στην τήξη των συμπυκνωμάτων και όχι σε καύση, στη δε μελέτη περιγράφονται οι εφαρμοζόμενες 
από τον προτεινόμενο σχεδιασμό του έργου βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που επιτυγχάνουν 
ελαχιστοποίηση των εκλυόμενων ρύπων τόσο στο εργοστάσιο μεταλλουργίας όσο και στη μονάδα 
θειικού οξέως.  
Εξ άλλου, στις σχετικές ενστάσεις που διατυπώθηκαν κατά το στάδιο της διαβούλευσης η 
παρεμβαίνουσα επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι οι επιπτώσεις από την έκλυση διοξειδίου του θείου 
(SO2) έχουν αναλυθεί διεξοδικά με την κατάρτιση μοντέλου ατμοσφαιρικής ρύπανσης για διάφορα 
σενάρια εκπομπών και πνοής ανέμου, από τα αποτελέσματα δε της εκτίμησης προκύπτει ότι οι 
τιμές που αναμένεται να προκύψουν θα είναι τάξεις μεγέθους χαμηλότερες από τις οριακές τιμές 
που τίθενται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ ως προς τον ισχυρισμό περί 
δημιουργίας όξινης βροχής παρατήρησε ότι αυτός δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση και ότι 
σε καμία περιοχή της χώρας δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ αυτό το φαινόμενο, ακόμα και σε περιοχές 
με υψηλές εκπομπές SO2 από καύση π.χ. θερμικές μονάδες ενέργειας. Ως προς τη διαπίστωση 
υψηλών τιμών αρσενικού (As) στην περιοχή, η παρεμβαίνουσα επεσήμανε ότι αυτές μετρήθηκαν 
σε περιοχές παλαιών διάσπαρτων αποθέσεων, οι οποίοι θα αποκατασταθούν στο πλαίσιο του 
έργου, ενώ παράλληλα ο προτεινόμενος σχεδιασμός ενσωματώνει μεθόδους ασφαλούς 
αποθήκευσης του As, προκειμένου τα φαινόμενα αυτά να μην διαιωνιστούν. 
Ως εκ τούτου, η προσβαλλομένη απόφαση, στηριζομένη στα επιστημονικά δεδομένα της ΜΠΕ 
κατόπιν εκτιμήσεως των σωρευτικών επιπτώσεων από τη συνολική λειτουργία όλων των έργων σε 
όλες τις περιοχές κατά τη φάση της μέγιστης ανάπτυξης της δραστηριότητας και υπό το 
δυσμενέστερο μετεωρολογικό σενάριο και ενσωματώνοντας τα μέτρα μείωσης ή απάλειψης των 
αέριων ρύπων που προτείνονται και καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που θα 
λάβουν χώρα στο πλαίσιο της επίμαχης εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου και ειδικού 
προγράμματος παρακολούθησης των αέριων ρύπων, παρίσταται επαρκώς αιτιολογημένη ως προς 
την αντιμετώπιση, με τα μέτρα που υιοθετούνται, των επιπτώσεων της επίμαχης δραστηριότητας 
στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής των έργων, περιλαμβανομένων και των 
πλησιέστερων οικισμών.  
Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα περί πλημμελούς εκτιμήσεως των επιπτώσεων 
καθώς και οι ειδικότεροι ισχυρισμοί που επαναλαμβάνουν ως επί το πλείστον τις αντιρρήσεις που 
διατυπώθηκαν στο στάδιο της διαβούλευσης και απαντήθηκαν από την παρεμβαίνουσα και 
αναφέρονται στη δημιουργία όξινης βροχής, στις αυξημένες εκπομπές θειικού οξέος, στην 
υποτίμηση των εκπεμπόμενων ρύπων και την επιβάρυνση σε βαρέα μέταλλα και κυρίως As, θα 
πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Εξ άλλου, η επιλογή των μετεωρολογικών σεναρίων έγινε 
αφού διευρενήθηκαν στατιστικώς οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής, πέραν 
δε τούτου προστέθηκε και δυσμενές σενάριο με άνεμο ισχυρής εντάσεως, ώστε να αξιολογηθεί η 
διασπορά των εκπεμπόμενων ρύπων, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα 
ως αβάσιμα και κατά το μέρος που πλήττουν την επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
ως απαράδεκτα. 
Σύμφωνα με το άρθ. 282 παρ. 15 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87): «15. Μέχρι την εγκατάσταση των 
αιρετών οργάνων που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010, οι υφιστάμενοι 
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Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους». Με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες είναι ειδικές και κατισχύουν 
της γενικής διάταξης του άρθ. 93 παρ. 6 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που επικαλούνται οι 
αιτούντες, εισάγεται μεταβατική διάταξη, με την οποία σκοπείται η διασφάλιση της συνέχειας των 
υπηρεσιών και άσκησης των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων δήμων και νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων έως την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων. Ως εκ τούτου, ορθώς εν 
προκειμένω η αρμοδιότητα γνωμοδότησης επί των μελετών του επίμαχου επενδυτικού σχεδίου 
ασκήθηκε από τους υφιστάμενους κατά τη λήξη της ταχθείσης προθεσμίας των 35 ημερών 
Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα ότι 
αρμόδια προς γνωμοδότηση ήταν τα όργανα των νέων αρχών που θα αναδεικνύονταν από τις 
επικείμενες εκλογές είναι απορριπτέα ως νόμω αβάσιμα. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η ΜΠΕ του επίμαχου επενδυτικού σχεδίου μετά 
του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και της Μελέτης Αποκατάστασης Ολυμπιάδας διαβιβάστηκε, 
με το με αριθ. πρωτ. .../27.10.2010 έγγραφο της ΕΥΠΕ, στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες προς 
γνωμοδότηση, καθώς και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής προς τήρηση της προβλεπόμενης 
στην κυα 37111/2021/2003 διαδικασίας δημοσιοποίησης. Κατά τη διαδικασία αυτή ανταποκρίθηκαν, 
πέραν των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, πλείστοι πολίτες, σύλλογοι, επαγγελματικοί και 
επιστημονικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως αναλυτικά καταγράφονται στο προοίμιο 
της προσβαλλομένης αποφάσεως. Εξ άλλου η διαδικασία διήρκησε πέραν των 35 ημερών που θέτει 
η ισχύουσα νομοθεσία για τη διάρκεια της διαβούλευσης, λήξασα περί τον Ιούνιο του 2011, όπως 
προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η δε παρεμβαίνουσα τοποθετήθηκε με σχετικά 
υπομνήματα επί των εκφρασμένων απόψεων και γνωμοδοτήσεων τόσο των συναρμόδιων 
υπηρεσιών όσο και των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησης. Συνεπώς θα πρέπει να 
απορριφθούν ως αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα περί της πλημμελούς τηρήσεως 
της διαδικασίας ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού.  
Εξ άλλου τα με αριθ. πρωτ. .../13.1.2011 και .../24.2.2011 έγγραφα της Ειδικής Γραμματείας 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας που επικαλούνται οι αιτούντες, δεν αναφέρονται στη 
θεσμοθετημένη στην κείμενη νομοθεσία διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού, αλλά 
σε διαδικασία διαβούλευσης βάσει ημερίδων ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για το επίμαχο 
επενδυτικό σχέδιο, την οποία αυτοβούλως ξεκίνησε η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ χωρίς όμως να ολοκληρωθεί. 
Όπως σαφώς συνάγεται από τα άρθ. 3 και 11 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197) καθώς και από 
τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των άρθ. 3 και 11 της κυα 107017/2006 (Β΄ 1225), η οποία ενσωμάτωσε την 
Οδηγία αυτή στην ελληνική έννομη τάξη, η διαδικασία της στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης ή του περιβαλλοντικού προελέγχου εισάγεται για σχέδια και προγράμματα, η εκπόνηση 
των οποίων σκοπεί στον σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων, δραστηριοτήτων και χρήσεων 
γης, και όχι για μεμονωμένα έργα και δραστηριότητες που επιχειρούνται από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από δημόσιες αρχές, όπως το επίδικο (πρβλ. ΣτΕ 
4357/2011 7μ.).  
Ως εκ τούτου, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν ως νόμω αβάσιμα. 
Εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τηρηθεί η διαδικασία διαβούλευσης με τις 
δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό, η δε ΜΠΕ περιέχει όλες τις πληροφορίες και 
αξιολογήσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της κυα 107017/2006, ως ελάχιστο 
περιεχόμενο της ΣΜΠΕ, κατά τρόπον ώστε η διαδικασία και η αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του επίμαχου έργου να πληροί τόσο τις διαδικαστικές 
όσο και τις ουσιαστικές απαιτήσεις της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης. 
Στο κεφ. 5.10 της ΜΠΕ παρατίθεται συγκεντρωτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και 
αντίστοιχος πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει κάθε νέα εγκατάσταση και δραστηριότητα ανά 
υποέργο και για όλες τις φάσεις, καθώς και τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια 
αυτής. Ομοίως για τις εργασίες αποκατάστασης, στο κεφ. 6 της ΜΠΕ παρατίθεται πίνακας, όπου 
εμφαίνεται το πρόγραμμα εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης τόσο των παλαιών όσο και 
των νέων εγκαταστάσεων σε χρονοκλίμακα έτους και με την επισήμανση ότι ο σχεδιασμός του 
έργου περιλαμβάνει αφ΄ ενός την άμεση αποκατάσταση όλων των μη λειτουργικών παλαιών 
μεταλλευτικών χώρων και αφ΄ ετέρου τη σταδιακή αποκατάσταση όλων των χώρων που 
αποδεσμεύονται από τη χρήση τους, υποχρεώσεις οι οποίες έχουν αποτυπωθεί σε ειδικούς 
περιβαλλοντικούς όρους της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Τα ανωτέρω στοιχεία για τον χρονικό 
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ορίζοντα της κατασκευής και λειτουργίας των έργων της αδειοδοτούμενης εκμετάλλευσης 
παρατίθενται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια που θα μπορούσε να απαιτηθεί στο επίπεδο του 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού, η περαιτέρω δε εξειδίκευσή τους εναπόκειται στα επόμενα στάδια 
αδειοδότησης (τεχνική μελέτη, άδειες λειτουργίας, διάθεσης αποβλήτων κ.λπ.), ως εκ τούτου τα 
περί του αντιθέτου προβαλλόμενα θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. 
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 2, 4 παρ. 1 και 2 και 11 παρ. 4 πδ/τος 148/2009, που 
αποδίδουν τις ρυθμίσεις της ενσωματωθείσας με το διάταγμα αυτό Οδηγίας 2004/35 περί 
περιβαλλοντικής ευθύνης, συνάγεται ότι η ευθύνη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
πρόληψης ή/και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης 
της δραστηριότητας που την προκάλεσε, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του, αλλά υπό την 
προϋπόθεση ότι υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της εν λόγω δραστηριότητας και της ζημίας. 
Αντίστοιχες ρυθμίσεις που εξειδικεύουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» περιέχονται τόσο στο 
γενικό νομοθετικό καθεστώς περί διαχειρίσεως των αποβλήτων (αστικών, επικινδύνων κ.λπ.) όσο 
και στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τα εξορυκτικά απόβλητα. Σε συμφωνία προς τις ανωτέρω 
διατάξεις, με την προσβαλλομένη απόφαση τίθενται οι αναγκαίοι όροι προς διασφάλιση της 
λειτουργίας του μηχανισμού περιβαλλοντικής ευθύνης, κατά τρόπο ώστε να δίδεται έμφαση στην 
πρόληψη των περιβαλλοντικών ζημιών.  
Ειδικότερα, όπως προεκτέθηκε, έχει προβλεφθεί η σύσταση ειδικής επιτροπής παρακολούθησης 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και αξιολόγησης της προόδου των αποκαταστάσεων, στην 
οποία υποβάλλονται όλες οι τεχνικές μελέτες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων, καθώς και οι 
ετήσιες εκθέσεις που συντάσσει ο κύριος του έργου (βλ. όρο δ1.39), η εγκατάσταση ολοκληρωμένου 
προγράμματος παρακολούθησης του έργου και των περιβαλλοντικών μέσων, τα πορίσματα του 
οποίου θα αξιολογούνται και θα αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα δημοσιοποιούνται 
στην τοπική κοινωνία (βλ. όρο δ4.2 και επ.), επί τη βάσει δε αυτών θα επιβάλλεται η λήψη 
πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων ή τροποποίηση των υφιστάμενων ή η λήψη μέτρων 
αποκατάστασης ενδεχόμενης περιβαλλοντικής ζημίας, συντρεχούσης της περιπτώσεως (βλ. στ3). 
Εξ άλλου, με τους περιβαλλοντικούς όρους δ6.1-7 ρυθμίζονται τα ζητήματα των εγγυήσεων και 
ασφαλιστικών καλύψεων που εξασφαλίζουν διαθεσιμότητα οικονομικών μέσων για την άμεση και 
πλήρη κάλυψη της αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν. Οι 
όροι αυτοί είναι δεσμευτικοί και επαρκείς, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διοίκησης, 
καλύπτουν δε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και οι αντίθετοι ισχυρισμοί θα πρέπει να 
απορριφθούν ως αβάσιμοι.  
Περαιτέρω, τα προβαλλόμενα ότι οι διατάξεις της σύμβασης μεταβίβασης, που ορίζουν ότι σε 
περίπτωση αναστροφής της πώλησης η παρεμβαίνουσα δεν έχει καμία υποχρέωση και ευθύνη για 
την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καταργούν την περιβαλλοντική 
ευθύνη του φορέα της εκμετάλλευσης είναι απορριπτέα, προεχόντως, ως απαράδεκτα, διότι δεν 
αναφέρονται σε πλημμέλειες της προσβαλλόμενης αποφάσεως, αλλά σε διατάξεις συμβάσεως 
που δεν εντάσσεται στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (πρβλ. ΣτΕ Ολ 258/2004). Εν 
πάση δε περιπτώσει, προβάλλονται και αβασίμως, καθ΄ όσον η περιβαλλοντική ευθύνη του φορέα 
της εκμετάλλευσης, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νόμο, ουδόλως 
καταργείται με τους συμβατικούς όρους που επικαλούνται οι αιτούντες και οι οποίοι απλώς 
διασφαλίζουν ότι η περιβαλλοντική ευθύνη μπορεί να καταλογιστεί στην παρεμβαίνουσα μόνο 
για δικές της δραστηριότητες που τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με προκληθείσα ζημία ή κίνδυνο 
ζημίας και όχι για ιστορική περιβαλλοντική ζημία, η οποία δεν προκλήθηκε από δραστηριότητές 
της, καθώς και ότι σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως δεν υφίσταται υποχρέωση της 
παρεμβαίνουσας προς προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, παραμένει 
ωστόσο ακέραια η περιβαλλοντική της ευθύνη προς αποκατάσταση των ζημιών που ενδεχομένως 
έχουν προκληθεί από τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τους προπαρατεθέντες 
περιβαλλοντικούς όρους. 
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ (κεφ. 2.3) το έργο, σε εθνική και διεθνή κλίμακα, αποτελεί μία σημαντική 
δραστηριότητα καθώς επαναπροσδιορίζει για την περιοχή εν όλω ή εν μέρει τα οικονομικά 
χαρακτηριστικά και το αναπτυξιακό πρότυπο μέσω πλήρους αξιοποίησης των καταγεγραμμένων 
κοιτασμάτων και την παράλληλη έρευνα για την επέκταση των γνωστών κοιτασμάτων και τον 
προσδιορισμό νέων. Ο σχεδιασμός του έργου στηρίχθηκε στη συσσωρευμένη εμπειρία από τη 
μακρόχρονη λειτουργία των μεταλλείων σε συνδυασμό με το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
υπόβαθρο που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή, στις αρχές της ορθολογικής αξιοποίησης 
των εθνικών πόρων και της αειφόρου ανάπτυξης, στην αξιολόγηση των προσπαθειών αξιοποίησης 
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εν όλω ή εν μέρει που έγιναν στο παρελθόν, στη σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας σε 
συνδυασμό με τις προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης ερευνητικού πεδίου στην Ελλάδα, στην 
αναγκαιότητα στάθμισης και αποδεκτής εξισορρόπησης του κοινωνικοοικονομικού οφέλους και 
περιβαλλοντικού κόστους στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης αειφόρου ανάπτυξης της χώρας, στην 
ευρωπαϊκή πρακτική, καθώς και στην αναγκαιότητα οικονομικής ευρωστίας υπό την έννοια της 
διευκόλυνσης εισροής κεφαλαίων στη χώρα, αλλά και της ανάπτυξης της περιφέρειας.  
Η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού επιτυγχάνει σταδιακά αφ΄ ενός μεν την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και δη της παράκτιας ζώνης μεταξύ Σταυρού και Ιερισσού, 
αφ΄ ετέρου δε την περαιτέρω τουριστική αξιοποίησή της, η οποία υποβοηθείται σημαντικά από τη 
διεύρυνση των εισοδημάτων που θα επιφέρει η αύξηση της απασχόλησης σαν συνέπεια της 
αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού (βλ. σελ. 2.3-1). Περαιτέρω διαλαμβάνεται ότι το 
συνολικό κόστος της επένδυσης είναι τέτοιο (2.843,7 εκ. ευρώ), ώστε θα επηρεάσει το κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον της περιοχής. Η άμεση επίπτωση στην εθνική και τοπική οικονομία 
συνίσταται στη δημιουργία 1.300 άμεσων θέσεων απασχόλησης σε μία περιοχή με αυξημένη 
ανεργία (περίπου 20% στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής βάσει εκτιμήσεων του έτους 2010) και όπου 
ο μέσος όρος εισοδήματος ανά κάτοικο είναι μικρότερος του αντίστοιχου εθνικού μέσου όρου, 
θέσεις που θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την τοπική κοινωνία σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 90%, ενώ μικρό ποσοστό εξειδικευμένων επιστημόνων θα προέλθει από μεγάλα αστικά 
κέντρα. Επιπροσθέτως, οφέλη στην εθνική οικονομία θα προκύψουν από τη διάθεση σημαντικού 
τμήματος του κεφαλαίου της επένδυσης σε ελληνικές επιχειρήσεις (εταιρείες συμβούλων κ.ά.), την 
αξιοποίηση τμήματος του ορυκτού πλούτου της χώρας κατά τρόπο βιώσιμο και ορθολογικό, την 
εξαγωγή των τελικών προϊόντων της επένδυσης, ήτοι πλακών καθαρού χρυσού, αργύρου και 
χαλκού με θετικές επιδράσεις στο ισοζύγιο συναλλαγών και αύξηση του συναλλαγματικού 
οφέλους, την ανάδειξη της Ελλάδας σε πρώτη κύρια χώρα παραγωγής πρωτογενούς χρυσού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κέντρο ανάπτυξης σύγχρονης μεταλλουργικής τεχνολογίας στον χώρο 
των Βαλκανίων και στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της χώρας μέσω της 
φορολογίας του φορέα εκμετάλλευσης και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την επένδυση.  
Περαιτέρω, αναμένονται ιδιαίτερα θετικές έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις που θα 
τονώσουν την τοπική και περιφερειακή οικονομία και συνίστανται στην ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, αλλά και μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
συνδεόμενων με το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του έργου (οικοδομικά υλικά, 
χωματουργικές εργασίες, μεταφορές, συνεργεία επισκευών, συντήρησης κ.λπ.), ενώ 
βραχυπρόθεσμα αναμένεται προσέλκυση και άλλων δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά και 
υποστηρικτικά προς τη μεταλλευτική δραστηριότητα.  
Εξ άλλου, η παρεμβαίνουσα προτίθεται να υποστηρίξει εμπράκτως δραστηριότητες που στοχεύουν 
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της ΒΑ Χαλκιδικής μέσω της συστάσεως 
ειδικού φορέα, όπου θα έχει ουσιαστική συμμετοχή η τοπική κοινωνία με εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά τρόπο ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και άλλων τομέων 
παράλληλα με τον μεταλλευτικό, όπως ο συνεδριακός, πολιτιστικός, μεταλλευτικός τουρισμός και 
ο αγροτουρισμός. Επίσης, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς, θα 
δραστηριοποιηθεί σε δράσεις και ενέργειες κοινωνικής προσφοράς και ανάδειξης της 
φυσιογνωμίας της περιοχής. Οφέλη στην τοπική κοινωνία θα προκύψουν και από τα συστήματα 
τεχνικών υποδομών που θα δημιουργηθούν (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, οδικό δίκτυο, λιμενικές 
υποδομές κ.λπ.) (βλ. σελ. 4.1-17 επ. και 7.8-1 επ.). Η κοινωνική διάσταση της επένδυσης υλοποιείται 
με δεσμευτικούς περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί με την προσβαλλόμενη απόφαση. 
Ειδικότερα, ο κύριος του έργου υποχρεούται να συνδράμει και να επικουρεί την τοπική κοινωνία 
για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής σε 
όλη την έκταση του Δήμου Αριστοτέλη (δ1.32), για την ομαλή ένταξη του έργου στο 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής ο κύριος του έργου θα πρέπει να υιοθετήσει 
πολιτική κάλυψης των θέσεων εργασίας με προτεραιότητα προτίμησης από τον τοπικό πληθυσμό 
σε ποσοστό 90% περίπου από τον Δήμο Αριστοτέλη, εφ΄ όσον υπάρχουν σχετικά αιτήματα, οι δε 
εργαζόμενοι στο κατασκευαστικό στάδιο να ενσωματώνονται σταδιακά στην ομάδα παραγωγής, η 
οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον 30 έτη (δ1.37), για τη δημιουργία ειδικών και έμπειρων τεχνικών ο 
κύριος του έργου οφείλει να συνδράμει τεχνικά και επιστημονικά το ελληνικό Δημόσιο ή τον Δήμο 
Αριστοτέλη για τη δημιουργία και λειτουργία κατάλληλης και εξειδικευμένης σχολής μαθητείας 
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του εργατικού δυναμικού της περιοχής, το οποίο θα προσλαμβάνεται κατά προτεραιότητα 
ανάλογα με τις ανάγκες του έργου (δ1.38).  
Τέλος, δε κατά την εκπόνηση του ρυθμιστικού σχεδίου των μετα-μεταλλευτικών χρήσεων γης των 
περιοχών επέμβασης του έργου θα εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης ορισμένων εκ των 
εγκαταστάσεων και περιοχών σε πρόγραμμα αξιοποίησής τους από την τοπική κοινωνία, όπως για 
την ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της περιοχής, κατόπιν εγκρίσεως του ΥΠΕΚΑ (δ3.4). 
Όπως προκύπτει από τα ως άνω δεδομένα της ΜΠΕ, τις γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης 
Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών που χαρακτήρισαν τη δραστηριότητα ως ιδιαιτέρως 
συμφέρουσα για την εθνική οικονομία και τους όρους της προσβαλλομένης, που προπαρατέθησαν, 
το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, με το οποίο αξιοποιείται ο ορυκτός πλούτος στη συγκεκριμένη 
περιοχή των μεταλλείων Κασσάνδρας με υπόγεια, κατά κύριο λόγο, εκμετάλλευση, μέσω της 
συνδυαστικής μεταλλουργικής καθετοποίησης του συνολικού μεταλλευτικού δυναμικού των 
ερευνηθέντων κοιτασμάτων και βάσει σχεδιασμού που αξιοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 
και αντιμετωπίζει κατά τρόπο ολοκληρωμένο την ορθολογική διαχείριση και προστασία των 
περιβαλλοντικών μέσων, αναμένεται να επιφέρει, κατά την κρίση της Διοίκησης που το ενέκρινε, 
πολλαπλά οφέλη τόσο στην εθνική όσο και στην τοπική οικονομία, τα οποία συνίστανται στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των εξαγωγών και του 
συναλλαγματικού οφέλους, την αύξηση του ΑΕΠ μέσω της φορολογίας του φορέα και των 
επιχειρήσεων που σχετίζονται με την επένδυση, τη δημιουργία άνω των 1.300 άμεσων θέσεων 
εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν κατά τον προμνημονευθέντα περιβαλλοντικό όρο κατά 90% 
από την τοπική κοινωνία, αλλά και την ενίσχυση και άλλων δραστηριοτήτων του δευτερογενούς 
και τριτογενούς τομέα που συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με τη μεταλλευτική δραστηριότητα.  
Κατά συνέπεια, κατά την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως ελήφθησαν υπ΄ όψιν η 
σπανιότης και η ανάγκη εξόρυξης των συγκεκριμένων μεταλλευμάτων, σύμφωνα με τις ρητές 
προβλέψεις του υφισταμένου χωροταξικού σχεδιασμού (εθνικό, ειδικό, περιφερειακό), 
αξιολογήθηκαν όλες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής και προβλέπονται μέτρα για την 
αποτροπή ή το μετριασμό τους, ενώ δόθηκε έμφαση: α) στην αποκατάσταση της περιοχής από 
παλαιές μεταλλευτικές δραστηριότητες, αλλά και από την επίδικη μετά το πέρας της, β) στην 
παρακολούθηση της ορθής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και επιβολής πρόσθετων, αν 
κριθεί αναγκαίο, από ειδική Επιτροπή, στην οποία μετέχει, όπως προεκτέθηκε και εκπρόσωπος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και γ) στην ανάληψη κοινωνικών δράσεων προς όφελος της τοπικής 
κοινωνίας, πέραν της δέσμευσης πρόσληψης προσωπικού από τον τοπικό πληθυσμό.  
Υπό τα δεδομένα αυτά το έργο δεν αντίκειται στη βιώσιμη μεταλλεία, όπως αυτή κατοχυρώνεται 
στα άρθ. 24, 106 και 22 παρ. 1 Συντ., τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως 
αβάσιμα. Εξ άλλου, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι το τίμημα των 11.000.000 ευρώ που 
συμφωνήθηκε για τη μεταβίβαση των μεταλλείων, χωρίς να έχει διενεργηθεί διαγωνισμός και με 
απαλλαγή της παρεμβαίνουσας από τους φόρους μεταβιβάσεως είναι ανεπαρκές οικονομικό 
αντιστάθμισμα και συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση, ως έχει κριθεί με την 48/2008 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξαρτήτως εάν ο συγκεκριμένος ισχυρισμός προβάλλεται 
παραδεκτώς στο πλαίσο της παρούσης δίκης είναι πάντως απορριπτέος και κατ΄ ουσίαν.  
Και τούτο, διότι η δημόσια ωφέλεια που προκύπτει από το επίμαχο έργο δεν εξαντλείται στο 
χρηματικό τίμημα που κατεβλήθη για την κατά το άρθ. 144 παρ. 3 του Μεταλλευτικού Κώδικα 
(νδ/γμα 210/1973, Α΄ 295) απ΄ ευθείας μεταβίβαση των μεταλλείων, διότι όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία που προεκτέθησαν, η παρεμβαίνουσα ανέλαβε άμεσα τη διαχείριση των έντονων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων που ανέκυψαν από την προγενέστερη εκμετάλλευση της περιοχής 
από τις προηγούμενες δικαιούχους εταιρείες, προκειμένου να αποτρέπεται ρύπανση των 
περιβαλλοντικών μέσων (αντλήσεις υδάτων, συντήρηση υπογείων έργων, λιμνών και τελμάτων, 
αντιμετώπιση καθιζήσεων και φαινομένου όξινης απορροής) με δικό της κόστος για όλο το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της συμβάσεως έως και σήμερα.  
Περαιτέρω, στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό που προτάθηκε με τη ΜΠΕ έχει ενσωματώσει όλους 
τους παλαιούς χώρους απόθεσης και όλες τις περιοχές, που έχουν θιγεί από τις προγενέστερες 
εκμεταλλεύσεις, προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο συστηματικής 
αντιμετώπισης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που περιλαμβάνει τη 
λιθογόμωση των παλαιών εξοφληθέντων κενών ώστε να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της όξινης 
απορροής, την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων των παλαιών αποθέσεων μέσω της 
δημιουργίας εγκατάστασης κατάλληλων προδιαγραφών επικινδύνων αποβλήτων, την εξυγίανση 
των εδαφών των χώρων παλαιών αποθέσεως κατόπιν ειδικού σχεδίου καθώς και μέτρα για την 
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ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση υδάτων, επιφανειακών και υπόγειων, που έχουν 
υποβαθμισθεί.  
Και ναι μεν, όπως και οι αιτούντες ισχυρίζονται, η αποκατάσταση της λίμνης τελμάτων 
Ολυμπιάδας αναμένεται να επιφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στην παρεμβαίνουσα από την 
αξιοποίηση των αποτιθέμενων μεταλλευμάτων, πέραν όμως του κόστους αποκατάστασης των 
θιγεισών περιοχών, της υλοποίησης, παρακολούθησης και συντήρησης του προτεινόμενου 
σχεδιασμού, της περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου, της σταδιακής αποκατάστασης των μη 
λειτουργικών χώρων και της καταβολής των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και ασφαλειών, η 
παρεμβαίνουσα θα πρέπει να χρηματοδοτήσει και τις κοινωνικές παρεμβάσεις που είναι 
υποχρεωμένη ή προτίθεται να αναλάβει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της οποίας το φυσικό 
και κοινωνικό κεφάλαιο χρησιμοποιεί και οι οποίες συνίστανται αφ΄ ενός στις οικονομικές 
επιβαρύνσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του αρχαιολογικού νόμου (ανασκαφικές έρευνες, 
ανάδειξη και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων, λοιπά μέτρα προστασίας) και αφ΄ ετέρου στη 
συνεισφορά στην τοπική κοινωνία με διάφορα έργα και δράσεις, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά 
ανωτέρω, συνεκτιμωμένης και της προβλεπόμενης στο άρθ. 84 του Μεταλλευτικού Κώδικα 
δυνατότητας επιβολής μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε βάρος του φορέα εκμετάλλευσης.  
Τέλος, κατά το μέρος που, βάσει των προβαλλομένων, πλήττονται ευθέως όροι της υπογραφείσης 
συμβάσεως καθώς και η διαδικασία της μεταβιβάσεως, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως 
απαράδεκτος, καθ΄ όσον οι πράξεις αυτές δεν δύνανται να ελεγχθούν παρεμπιπτόντως επ΄ 
ευκαιρεία προσβολής πράξεως εντασσομένης στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργου ή δραστηριότητας (πρβλ. ΣτΕ Ολ 258/2004, 4150/2011). 
Τέλος απαραδέκτως γίνεται επίκληση το πρώτον με το υπόμνημα που κατατέθηκε μετά τη 
συζήτηση της υποθέσεως, τεχνικών εκθέσεων που δεν έχουν προσκομισθεί προαποδεικτικώς, κατά 
τα άρθ. 25 παρ. 2 και 33 πδ/τος 18/1989 (Α΄ 8), ενώ επίσης απαραδέκτως προσάγεται με το 
υπόμνημα αυτό έκθεση της Ειδικής Επιτροπής της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, που έχει 
εκπονηθεί μετά τη συζήτηση της υποθέσεως (πρβλ. ΣτΕ 3664/1998, 3718/2010 κ.ά.). 
 
Διατακτικό: Απορρίπτει την αίτηση. 
  
 

 
 

 
 
[15] Συμβούλιο της Επικρατείας 1170/2013 (Τμ. Ε΄)  
 
 
Επεμβάσεις πλησίον μνημείου - Προστασία αρχαιολογικού χώρου Καρακόλι  
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 1/2013 σ. 99, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013 
(www.nbonline.gr/journal/) 
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της υπ΄ αριθ. .../29.7.2009 
αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΠΠΕ) του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων 
της Εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στη ΒΑ Χαλκιδική» και β) της υπ΄ αριθ. .../24.9.2009 αποφάσεως 
του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
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Αλλαγής, με την οποία χορηγήθηκε θετική γνωμοδότηση κατά την Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του εν λόγω έργου. 
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η ΠΠΕ του 
έργου, έχει ενσωματωθεί στην μεταγενεστέρως εκδοθείσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων που 
υπογράφεται και από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και με την οποία δίδεται η οριστική 
έγκριση για την εκτέλεση του επίμαχου έργου από απόψεως αρχαιολογικού νόμου. Ως εκ τούτου, 
συμπροσβαλλόμενη και μόνη παραδεκτώς προσβαλλομένη κατά το μέρος που αφορά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού, θα πρέπει να θεωρηθεί η τελευταία αυτή απόφαση 
(κοινή απόφαση .../26.7.2011 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, και Πολιτισμού και Τουρισμού), που εκδόθηκε μετά την άσκηση της υπό 
κρίση αιτήσεως, οποιεσδήποτε δε πλημμέλειες της πρώτης αποφάσεως ελέγχονται στο πλαίσιο 
εξετάσεως της νομιμότητας της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων. Αντίθετα, απαραδέκτως 
ασκείται η κρινομένη αίτηση κατά της δεύτερης προσβαλλόμενης πράξεως, η οποία αποτελεί 
γνωμοδότηση στερούμενη εκτελεστού χαρακτήρα (βλ. ΣτΕ 2547/2005 7μ., 2332/2009 κ.ά.), κατά δε 
της πράξεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων έχει ασκηθεί αυτοτελής αίτηση ακυρώσεως. 
Με προφανές έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων η 
δικαιούχος της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης εταιρεία … 
Ο πρώτος των αιτούντων υπέβαλε δήλωση παραίτησης στο ακροατήριο, ως εκ τούτου η δίκη ως 
προς αυτόν θα πρέπει κατά το άρθ. 30 παρ. 1 πδ/τος 18/1989 να κηρυχθεί κατηργημένη. Με έννομο 
συμφέρον ασκείται ως προς τους λοιπούς αιτούντες η κρινομένη αίτηση και ειδικότερα, ως προς 
τον δεύτερο αιτούντα σύλλογο, ο οποίος έχει ως καταστατικό σκοπό τη μέριμνα για ζητήματα που 
απασχολούν τους κατοίκους της Μεγάλης Παναγιάς, οικισμού που κείται πλησίον του έργου και 
ως προς τον τρίτο αιτούντα υπό την ιδιότητά του ως κατοίκου του εν λόγω οικισμού και Προέδρου 
του δευτέρου αιτούντος συλλόγου, τον οποίο εκπροσώπησε ενώπιον του ΚΑΣ κατά την από 
16.6.2009 συνεδρίαση, παραδεκτώς δε ομοδικούν προβάλλοντας κοινούς λόγους ακυρώσεως κατά 
της προσβαλλομένης πράξεως. 
Κατά το άρθ. 24 Συντ.: «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 
υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει 
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της 
αειφορίας … 6. Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία 
προστατεύονται από το Κράτος. Νόμος θα ορίζει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της 
προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της 
αποζημίωσης των ιδιοκτητών». Προς υλοποίηση της ως άνω συνταγματικής επιταγής εκδόθηκε ο 
ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 
153), στο άρθ. 10 του οποίου με τίτλο: «Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους» 
προβλέφθηκαν τα εξής: «Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν 
να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του. 
2. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση λατομείου, ο πορισμός οικοδομικών υλικών, η διενέργεια 
μεταλλευτικών ερευνών και η εκμετάλλευση μεταλλείων, καθώς και ο καθορισμός λατομικών 
περιοχών, χωρίς έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, η οποία 
χορηγείται εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση στο Υπουργείο Πολιτισμού της αίτηση και 
των σχεδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία. Εάν 
τυχόν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προβλεπόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι δεν υφίστανται 
απαγορευτικοί λόγοι. Η έγκριση δεν χορηγείται εάν, λόγω της απόστασης από ακίνητο μνημείο, 
της οπτικής επαφής με αυτό, της μορφολογίας του εδάφους και του χαρακτήρα των ενεργειών, για 
τις οποίες ζητείται, κινδυνεύει να προκληθεί άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο. 3. Η 
εγκατάσταση ή η λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, η τοποθέτηση 
τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου 
ή εργασίας, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από 
έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Η 
έγκριση χορηγείται, εάν η απόσταση από ακίνητο μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια, ώστε να 
μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη αυτού λόγω του χαρακτήρα του έργου ή της 
επιχείρησης ή της εργασίας. 4. … 6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την 
επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της αναγράφονται με ποινή 
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ακυρότητας στις άδειες αυτές …». Εξ άλλου, στην παρ. 4 του άρθ. 12 του ιδίου ως άνω νόμου 
ορίζεται: «1. … 4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθ. 10 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους 
αρχαιολογικούς χώρους». 
Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, είναι κατ΄ αρχήν επιτρεπτές επεμβάσεις πλησίον 
μνημείου, αλλά μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία χορηγείται εάν η 
απόσταση από το ακίνητο μνημείο και το άμεσο περιβάλλον του ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια, 
ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη σε αυτό. Ωστόσο, ο Υπουργός 
Πολιτισμού δύναται και να απαγορεύει κάθε έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει, αμέσως 
ή εμμέσως, και δη τόσο από απόψεως ασφάλειας όσο και αισθητικής, τις αρχαιότητες ή τα νεότερα 
μνημεία, με γνώμονα την εις το διηνεκές διατήρηση και προστασία τους και πάντοτε εν όψει αφ΄ 
ενός του χαρακτήρα των προστατευτέων μνημείων και αφ΄ ετέρου του συγκεκριμένου έργου που 
πρόκειται να επιχειρηθεί. Η έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί την 
προϋπόθεση εκδόσεως των τυχόν απαιτούμενων για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων λοιπών 
διοικητικών πράξεων, χορηγείται μόνο εάν, κατά την αιτιολογημένη κρίση του αρχαιολογικού 
οργάνου, το έργο ή η δραστηριότητα, είτε καθ΄ εαυτό είτε εν όψει των συνθηκών που υφίστανται 
στην περιοχή, δεν συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση, την προβολή και την εν γένει 
προστασία του μνημείου, αλλά και του χώρου που το περιβάλλει (βλ. μεταξύ άλλων ΣτΕ 3824/2007, 
1580/2007 7μ.). 
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με το αριθ. πρωτ. 
.../10.7.2006 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ διαβίβασε την 
ΠΠΕ του επίμαχου έργου στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες προς γνωμοδότηση. Η ... Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) με το αριθ. πρωτ. .../7.8.2006 έγγραφό της 
απάντησε κατ΄ αρχήν ότι δεν συμφωνεί με την ανάπτυξη νέου μεταλλείου στις «Σκουριές», δεν 
έχει αντίρρηση για την κατασκευή του έργου στην Ολυμπιάδα υπό τον όρο της παρακολούθησης 
των εργασιών, ενώ επιφυλάχθηκε για το έργο των Μαύρων Πετρών, προκειμένου να διενεργήσει 
αυτοψία. Αρνητικές γνωμοδοτήσεις υπό την επιφύλαξη διενέργειας αυτοψίας διατύπωσαν τόσο η 
10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) όσο και η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής 
Μακεδονίας. Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, η μεν Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων δεν 
εξέφρασε αντιρρήσεις ως προς την υλοποίηση του έργου λόγω μη υπάρξεως κηρυγμένων 
μνημείων στην περιοχή (.../17.1.2007), οι δε ... ΕΠΚΑ (.../22.3.2007) και η ... ΕΒΑ (.../25.4.2007) 
επανέλαβαν τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά στο υποέργο των Μαύρων Πετρών, καθ΄ όσον 
διαπίστωσαν ότι εντός του ορίου κατάληψης του υποέργου βρίσκεται ο αρχαιολογικό χώρος 
«Καρακόλι», ο περιβάλλων χώρος του οποίου έχει αλλοιωθεί σημαντικά από τις υφιστάμενες 
λίμνες τελμάτων, ενώ εκτός του ορίου κατάληψης, αλλά στην άμεση περιοχή μελέτης βρίσκεται 
κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος νότια του σημερινού οικισμού του Στρατωνίου καθώς και μη 
κηρυγμένοι χώροι, όπου εντοπίσθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα και παρατίθενται αναλυτικά στα 
ως άνω έγγραφα, η δε υφιστάμενη αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου υποβαθμίζει τις 
αρχαιότητες και καθιστά αδύνατη κάθε μελλοντική ανάδειξη της θέσης «Καρακόλι», προς 
προστασία δε αυτής έθεσαν συγκεκριμένους όρους για την υποχρέωση σωστικής ανασκαφικής 
έρευνας, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών και 
παρακολούθησης της κατασκευής του έργου.  
Αντίθετα, τάχθηκαν αρνητικά στο υποέργο στη θέση «Σκουριές» λόγω εντοπισμού σκωριών και 
άλλων καταλοίπων σε επιφανειακή εκδήλωση μεταλλοφόρου κοιτάσματος σε υψόμετρο 650 μ. 
μέσα στο δάσος οξιάς και δρυός, αλλά και άλλων ευρημάτων στη θέση «Κάτσουρας» ή 
«Καστελούδι», στα υψώματα «Καστέλλι» και «Καμήλα» και στη θέση «Παλαιοχώρα». Η 
παρεμβαίνουσα επανήλθε καταθέτοντας στις αρχαιολογικές υπηρεσίες αναφορά του 
Αναπληρωτή Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο ΑΠΘ, Π. Φάκλαρη, ο οποίος κατόπιν 
διενέργειας αυτοψίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αρχαία κατάλοιπα που παρατηρούνται στη 
θέση «Σκουριές» έχουν μεταφερθεί από αλλού και δεν αποτελούν ένδειξη υπάρξεως αρχαιοτήτων 
στην περιοχή. Το θέμα εισήχθη ενώπιον του ΚΑΣ, τα μέλη του οποίου διενήργησαν αυτοψία και 
αποφάσισαν αφ΄ ενός την έγκριση της δραστηριότητας στις θέσεις Ολυμπιάδας και Μαύρων 
Πετρών, σύμφωνα με τους όρους των αρχαιολογικών υπηρεσιών και αφ΄ ετέρου τη διενέργεια 
επιφανειακής αρχαιολογικής έρευνας, ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη συγκεκριμένων 
αρχαιολογικών καταλοίπων στην επιφανειακή εκδήλωση μεταλλοφόρου κοιτάσματος στη θέση 
Σκουριές καθώς ουδέν εντοπίσθη κατά την αυτοψία. Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 19.1 έως 
20.2.2009 με αυτοψία σε όλη την κρίσιμη έκταση, αποψιλώθηκε η επιφανειακή βλάστηση και 
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διενεργήθηκαν 31 ερευνητικές τομές χωρίς μηχανικά μέσα, το αποτέλεσμα δε ήταν ότι δεν 
εντοπίσθηκαν άλλες αρχαιότητες.  
Εν όψει τούτων, με την με αριθ. πρωτ. .../11.3.2009 γνωμοδότησή της η ... ΕΠΚΑ τάχθηκε υπέρ της 
κατασκευής του έργου στη θέση «Σκουριές» υπό τον όρο ανασκαφικής έρευνας σε περίπτωση 
εντοπισμού και άλλων αρχαιοτήτων, περισυλλογής και μεταφοράς των ήδη εντοπισμένων και 
παρακολούθησης των εργασιών, ενώ έθεσε πρόσθετους όρους για την προστασία του μνημείου, 
που εντοπίσθηκε στη θέση «Καρακόλι» στην περιοχή του υποέργου Μαύρων Πετρών, για το οποίο 
πρότεινε την ολοκλήρωση της ανασκαφής, την ανάδειξη, οπτική απομόνωση και επισκεψιμότητά 
του, δαπάναις της παρεμβαίνουσας και την αντίστοιχη μείωση της έκτασης των προβλεπομένων 
έργων. Ακολούθησε, η υπ΄ αριθ. .../16.6.2009 θετική, κατά πλειοψηφία, γνωμοδότηση του ΚΑΣ, στην 
οποία το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, κατέληξε στην κρίση ότι τα ευρήματα στη θέση «Σκουριές» 
συνίσταντο σε εναποθέσεις μπάζων, με σκωρίες και κεραμική, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν το 1960 
για την επίστρωση δασικών δρόμων, εν όψει και των πορισμάτων της προηγηθείσας ανασκαφικής 
έρευνας.  
Η γνωμοδότηση αυτή υιοθετήθηκε από την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση που έθεσε τους 
προτεινόμενους από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες πρόσθετους όρους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προστασία των αρχαιοτήτων αποκαλυφθεισών ή μη. Ακολούθως, στο στάδιο της 
εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, οι αρμόδιες εφορείες γνωμοδότησαν εκ νέου επί της ΜΠΕ 
του έργου, του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και της ΜΠΕ για την αποκατάσταση των παλαιών 
χώρων απόθεσης της Ολυμπιάδας. Με το δε με αριθ. πρωτ. .../18.1.2011 έγγραφό της η Δ/νση 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αφού έλαβε υπ΄ όψιν τις .../18.11.2010 και .../17.12.2010 
γνωμοδοτήσεις της ... ΕΠΚΑ και την .../18.1.2011 γνωμοδότηση της ... ΕΒΑ, ενέκρινε το επίμαχο έργο 
με την αιτιολογία ότι στην Ολυμπιάδα οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραμένουν ως έχουν, στο 
Στρατώνι η νέα χωροθέτηση των εργοστασίων εμπλουτισμού και μεταλλουργίας έγινε σύμφωνα 
με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που ενέκρινε την ΠΠΕ του έργου ώστε να 
προστατεύεται το οχυρωματικό μνημείο στη θέση «Καρακόλι» και στις «Σκουριές» υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εξαιρεθούν από την μεταλλευτική δραστηριότητα οι θέσεις «Νταμπίζ», 
«Παλαιοχώρα», «Καμήλα», «Καστέλλι» και «Καστελούδι» λόγω των επιφυλάξεων που 
διατυπώθηκαν από τη ... ΕΒΑ.  
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, όλα τα προτεινόμενα έργα δεν οχλούν οπτικά ή με 
οποιονδήποτε τρόπο τις αρχαιότητες που βρίσκονται στην άμεση και στην ευρύτερη περιοχή, δηλ. 
τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους «Πετρόλακκου», αρχαίων Σταγείρων, Βίνα και νότια 
του Στρατωνίου, ενώ οι εγκαταστάσεις απόθεσης στον Κοκκινόλακκα και στις Σκουριές δεν 
προκαλούν οπτική ή άλλη όχληση, ούτε επηρεάζουν άμεσα τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο 
νότια του Στρατωνίου και τις αρχαιότητες στις θέσεις «Λοτσάνικο», «Καμήλα» και «Καστελούδι», η 
δε αποκατάσταση των θιγέντων χώρων στην Ολυμπιάδα θα εξαλείψει την οπτική όχληση στον 
αρχαιολογικό χώρο «Πετρόλακκος».  
Εξ άλλου η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικών Μακεδονίας με το αριθ. πρωτ. .../14.3.2011 
έγγραφό της επανέλαβε τις προηγούμενες θέσεις της. Σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας, με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση υιοθετήθηκαν οι όροι που 
κρίθηκαν αναγκαίοι για την προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής και οι οποίοι 
περιλαμβάνουν εποπτεία των εργασιών από αρχαιολόγο, διακοπή τους σε περίπτωση ανεύρεσης 
αρχαιοτήτων και διενέργεια ανασκαφικής έρευνας, από τα αποτελέσματα της οποίας θα 
εξαρτάται η συνέχιση των εργασιών και κάλυψη του κόστους παρακολούθησης των εργασιών, 
ανασκαφών, συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων από τον προϋπολογισμό του 
έργου (βλ. όρους δ1.34-36), ενώ ειδικοί όροι τέθηκαν και για την προστασία και ανάδειξη του 
μνημείου που αποκαλύφθηκε στη θέση Καρακόλι (βλ. δ2.325).  
Ειδικώς, ως προς τη θέση Σκουριές, προβλέπεται ότι τα εντοπισμένα κατάλοιπα αρχαίων σκουριών 
και κεραμικής που βρίσκονται στην περιοχή της επιφανειακής εκδήλωσης του μεταλλοφόρου 
κοιτάσματος θα περισυλλεγούν και θα μεταφερθούν σε κατάλληλο σημείο, ώστε να μην 
αποκόπτονται από το περιβάλλον τους, ενώ καμία παρέμβαση δεν θα γίνει στις θέσεις «Νταμπίζ», 
«Παλαιοχώρα», «Καμήλα», «Καστέλλι» και «Καστελούδι» χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των 
αρμοδίων εφορειών (βλ. όρο δ2.113). 
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες γνωμοδότησαν τόσο στο στάδιο 
της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, όσο και στο στάδιο οριστικοποίησης των 
περιβαλλοντικών όρων, παραθέτοντας ειδικώς όλες τις αρχαιότητες και τα αρχαιολογικά 
ευρήματα που βρίσκονται στην άμεση και ευρύτερη περιοχή των έργων και χρήζουν προστασίας 
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από απόψεως αρχαιολογικού νόμου, αξιολογώντας τις επιπτώσεις των έργων σε αυτές και 
θέτοντας συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι, κατά την ανέλεγκτη ουσιαστική τους κρίση, 
διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη της επίμαχης δραστηριότητας δεν θα προκαλέσει άμεση ή έμμεση 
βλάβη στις εντοπισθείσες αρχαιότητες και στην αρχαιολογική έρευνα της καταληφθείσας από τα 
έργα περιοχής και δεν θα αποκλείσει τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανάδειξής τους.  
Ειδικότερα, όσον αφορά στη θέση «Σκουριές», η αρχική αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας 
εφορείας βασίστηκε, κατά κύριο λόγο, στον εντοπισμό σκωριών από εκκαμίνευση κατά την 
αρχαιότητα και κεραμικής σε επιφανειακή εκδήλωση μεταλλοφόρου κοιτάσματος και στην 
πιθανολόγηση ανεύρεσης αρχαίων εγκαταστάσεων συνδεομένων με τα ευρήματα αυτά, η οποία 
όμως αποκλείστηκε κατόπιν ειδικής ανασκαφικής έρευνας και σύμφωνα με την αξιολόγηση του 
ΚΑΣ, όπως εκτίθεται ανωτέρω. Προς προστασία δε των ευρημάτων αυτών τέθηκε ως όρος η 
μεταφορά τους σε σημείο κατάλληλο, ώστε να μην αποκόπτονται από το περιβάλλον τους. Πέραν 
τούτου, ελήφθησαν υπ΄ όψιν και τα υπόλοιπα αρχαιολογικά ευρήματα σε τοποθεσίες της ίδιας 
περιοχής, επιβλήθηκε απαγόρευση επέμβασης στις τοποθεσίες αυτές και κατά τα λοιπά επετράπη 
η ανάπτυξη της επίμαχης δραστηριότητας, καθ΄ όσον κατά την κρίση του αρμόδιου αρχαιολογικού 
οργάνου δεν υφίσταται οπτική ή άλλη όχληση στις αποκαλυφθείσες αρχαιότητες εν όψει της 
αποστάσεως και της θέσεως αυτών σε σχέση με την περιοχή ανάπτυξης των έργων.  
Ως εκ τούτου, η κρίση των αρμοδίων αρχαιολογικών οργάνων παρίσταται επαρκώς αιτιολογημένη, 
τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα περί πλημμελούς αιτιολογίας της προσβαλλομένης, διότι 
δεν αιτιολογείται ειδικώς ο λόγος της μεταστροφής της γνώμης της ... ΕΚΠΑ που είχε ταχθεί 
αρνητικά επί της υλοποίησης του επίμαχου έργου στη θέση Σκουριές λόγω της βλάβης που αυτό 
θα προκαλέσει στις αρχαιότητες της περιοχής, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. 

Διατακτικό: Απορρίπτει την αίτηση. 

Στρατώνι Χαλκιδικής 
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Εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας - Αποκατάσταση χώρου απόθεσης Παλαιών 
Τελμάτων Ολυμπιάδας - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 1/2013 σ. 92, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013 
(www.nbonline.gr/journal/)

Αίτηση αναστολής: Με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ΄ αριθ. 
…/26.7.2011 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού περί εγκρίσεως των 
περιβαλλοντικών όρων του έργου: «α) Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις 
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Μεταλλείων Κασσάνδρας και β) Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης 
Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» με δικαιούχο την εταιρεία … Κατά της πράξεως αυτής έχει 
ασκηθεί από τους αιτούντες η από 26.7.2011 αίτηση ακυρώσεως, η οποία δικάσθηκε στις 6.6.2012, 
αναμένεται δε η έκδοση αποφάσεως. 
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Παραδεκτώς υπέβαλαν υπομνήματα ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών 
και ζητούν την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως η εταιρεία … δικαιούχος της μεταλλευτικής 
εγκατάστασης, το «Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Χαλκιδικής» και ο «Σύνδεσμος Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων», οι οποίοι έχουν ασκήσει παρεμβάσεις στην κύρια δίκη. 
Κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, κατόπιν καταγγελίας, από το ελληνικό 
Δημόσιο, της συμβάσεως μεταξύ αυτού και της εταιρείας … δικαιούχου εκμεταλλεύσεως των 
μεταλλείων Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής και του επακολουθήσαντος εξωδικαστικού 
συμβιβασμού των μερών, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθ. 51 ν. 3220/2004, συνήφθη νέα σύμβαση, 
κυρωθείσα με το άρθ. 52 ν. 3220/2004 μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας … 
μεταβιβάστηκε δε στην εταιρεία αυτή, έναντι τιμήματος 11.000.000 ευρώ, το σύνολο των στοιχείων 
του ενεργητικού των μεταλλείων Κασσάνδρας, με την υποχρέωση της τελευταίας να εκπονήσει 
και να υποβάλει σχέδιο εκμετάλλευσης των μεταλλείων. Συμμορφούμενη προς τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις, η εταιρεία υπέβαλε ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης των μεταλλείων 
Κασσάνδρας, το οποίο εγκρίθηκε στις 27.3.2006 από τη Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών 
Ορυκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
Στη συνέχεια, ξεκίνησε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την υλοποίηση της 
επένδυσης, περιλαμβάνουσα την εκπόνηση και την έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΠΠΕ) καθώς επίσης και την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), διαδικασία η οποία κατέληξε στην έκδοση της υπ΄ αριθ. πρωτ. .../20.7.2011 κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι επίδικοι περιβαλλοντικοί 
όροι για τα έργα: α) «Μεταλλευτικές - μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας» 
και β) «Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων 
Ολυμπιάδας» της εταιρείας … στον Ν. Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το ενιαίο έργο 
αφορά στο σύνολο των μεταλλείων Κασσάνδρας, τα οποία εκτείνονται εντός συνολικής 
μεταλλευτικής παραχώρησης 264.000 στρ. και οριοθετούνται στην ανατολική ακτή της χερσονήσου 
της Χαλκιδικής, εντός των διοικητικών ορίων των πρώην Δήμων Αρναίας, Παναγιάς και Σταγείρων 
- Ακάνθου και νυν Δήμου Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η συνολική 
επένδυση αποτελεί μια ενιαία και αδιαίρετη ενότητα, περιλαμβάνουσα επεμβάσεις ανάπτυξης 
υφιστάμενων και νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, αλλά και επεμβάσεις εκτεταμένης 
αποκατάστασης των εγκαταστάσεων που είχαν λειτουργήσει στο παρελθόν, ειδικά στην περιοχή 
της Ολυμπιάδας. Αναλυτικότερα, το έργο έχει χωριστεί σε υποέργα, κατ΄ αντιστοιχία με τις 
επιμέρους περιοχές, όπου πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση, τα οποία μεταξύ τους συνδέονται 
λειτουργικά αποτελώντας μία ενότητα, προβλέπονται δε συνοπτικά οι εξής δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις ανά υποέργο: α) Υποέργο Ολυμπιάδας: Ανάπτυξη υφιστάμενου μεταλλείου για 
την εκμετάλλευση χρυσοφόρου κοιτάσματος μικτών θειούχων ορυκτών, προσωρινή 
επαναλειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού, κατασκευή σήραγγας προσπέλασης από Μαντέμ 
Λάκκο (η οποία θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με τις εγκαταστάσεις στο Μαντέμ Λάκκο), 
απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων και συνοδά 
έργα, β) Υποέργο Σκουριών: Ανάπτυξη νέου μεταλλείου για την εκμετάλλευση κοιτάσματος 
χρυσοφόρου - χαλκούχου πορφύρη, το οποίο τροφοδοτεί με συμπύκνωμα χαλκού - χρυσού το 
εργοστάσιο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου και περιλαμβάνει τις εξής εγκαταστάσεις: ι) 
εργοστάσιο εμπλουτισμού και βαρυτομετρικού διαχωρισμού του ελεύθερου χρυσού, ιι) 
εγκαταστάσεις απόθεσης αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων στις θέσεις Καρατζάς Λάκκος και 
Λοτσάνικο, ιιι) ενοποιημένο όρυγμα, δανειοθάλαμο και χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 
και ιν) λοιπά συνοδά έργα, γ) Υποέργο Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου: 
Ανάπτυξη υφιστάμενου μεταλλείου Μαύρων Πετρών, προσωρινή λειτουργία παλαιού 
εργοστασίου εμπλουτισμού, νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο, εγκατάσταση 
απόθεσης στερεών αποβλήτων στην άνω λεκάνη του χειμάρρου Κοκκινόλακκα και λοιπά συνοδά 
έργα, δ) Υποέργο Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου: Κατασκευή νέου εργοστασίου μεταλλουργίας, 
το οποίο τροφοδοτείται με συμπυκνώματα από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Σκουριών και 
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παράγει καθαρό χρυσό, χαλκό και άργυρο, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά και ε) Νέες 
εγκαταστάσεις λιμένα Στρατωνίου: Επέκταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων στον λιμένα 
Στρατωνίου, ώστε να διευκολυνθεί η αποθήκευση και μεταφορά των τελικών προϊόντων από τα 
εργοστάσια εμπλουτισμού Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών, καθώς και 
από τη Μεταλλουργία και τη μονάδα παραγωγής θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου.  
Ακολούθως εκδόθηκαν η πράξη παραχώρησης δημοσίου δάσους και δασικών εκτάσεων για τις 
ανάγκες υλοποίησης του επίμαχου έργου και τα σχετικά πρωτόκολλα. Κατά των πράξεων αυτών 
κάτοικοι της περιοχής άσκησαν αυτοτελή αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής, η οποία 
απορρίφθηκε με την 398/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, μετά από συνεκτίμηση της 
επαπειλούμενης στο δασικό οικοσύστημα βλάβης, που προέβαλαν οι αιτούντες και του 
εξυπηρετούμενου με την επίμαχη επένδυση δημοσίου συμφέροντος. 
Στις παρ. 6 και 7 του άρθ. 52 πδ/τος 18/1989 (Α΄ 8), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθ. 35 ν. 2721/1999 (Α΄ 112), ορίζονται τα εξής: «6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, 
όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα 
βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης 
ακυρώσεως. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του 
αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές 
συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7. Εάν η 
Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση 
αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης 
πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής 
μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης 
βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως 
αβάσιμη». Κατά την έννοια της διατάξεως της παρ. 7 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/1989, περίπτωση 
πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει, ιδίως όταν αυτό βασίζεται σε 
πάγια νομολογία ή νομολογία της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και πάντως όχι 
όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμησή του (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ Ολ 496/2011, 1117/2010 κ.ά.). 
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, ιδίως δε τη ΜΠΕ 
και την προσβαλλομένη πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, οι επίδικες μεταλλευτικές και 
μεταλλουργικές εγκαταστάσεις του έργου βρίσκονται εκτός προστατευομένων τόπων του δικτύου 
Natura και μόνο μια έκταση 2,4 περίπου στρ. στην περιοχή Ολυμπιάδας βρίσκεται στο βόρειο άκρο 
του ΤΚΣ «Όρος Στρατωνικό - Κορυφή Σκαμνί» (GR 1270005), η οποία αφορά σε χώρο προσωρινής 
απόθεσης και προβλέπεται να αποκατασταθεί κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έργου. Η 
περιοχή αυτή περιγράφεται ως άγονη στην οικεία ΜΠΕ (σελ. 7.5-10 και 7.5-23). Περαιτέρω, όπως 
προκύπτει από την ως άνω ΜΠΕ έχει γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων του επίμαχου έργου τόσο 
στους προστατευόμενους τόπους του δικτύου Natura, που βρίσκονται στην άμεση και ευρύτερη 
περιοχή των έργων, όσο και στους οικοτόπους και τα είδη προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
που βρίσκονται εκτός προστατευόμενων τόπων, κατά τη σχετική δε αξιολόγηση δεν αναμένονται 
σημαντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να παραβλάψουν την ακεραιότητα των προστατευόμενων 
τόπων (βλ. σελ. 7.5-22 επ.), ουδεμία επέμβαση θα υπάρξει στον οικότοπο προτεραιότητας 9180* 
«Δάση φαραγγιών με tilio - Acerion» (βλ. σελ. 7.5-14), ενώ δεν επηρεάζεται σημαντικά η καλή 
κατάσταση των ειδών προτεραιότητας της επίμαχης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής (βλ. σελ. 
7.5-15 επ.). 
Οι λόγοι, με τους οποίους προβάλλεται ότι η κατά το άρθ. 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «δέουσα 
εκτίμηση» είναι αυτοτελής και διακριτή από την οικεία ΜΠΕ, που συντάσσεται κατά την Οδηγία 
85/337/ΕΟΚ και δεν μπορεί να ενσωματώνεται σε αυτή και ότι πάντως στην προκειμένη περίπτωση 
δεν έχει γίνει η εκτίμηση αυτή, δεν παρίστανται σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί ως προδήλως 
βάσιμοι. Περαιτέρω, κατά την κρίση της Επιτροπής, εν όψει του ιδιαιτέρως μικρού τμήματος που 
εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή και του γεγονότος ότι έχει γίνει αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στους στόχους διατήρησης της ως άνω θιγομένης περιοχής και των γειτονικών 
περιοχών, που συνιστούν προστατευόμενους τόπους, η νομιμότητα της οποίας θα κριθεί με την 
υπό έκδοση απόφαση του Δικαστηρίου για την κύρια δίκη, δεν συντρέχει λόγος να χορηγηθεί 
αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως. 
Τέλος, δεν συντρέχει λόγος παραπομπής της κρινομένης αιτήσεως στην Επιτροπή Αναστολών υπό 
αυξημένη σύνθεση, κατά το άρθ. 52 παρ. 2 ΠΔ 18/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 10 παρ. 2 ν. 
3900/2010 (Α΄ 213), το οποίο αναφέρεται σε περιπτώσεις υπάρξεως αντίθετης νομολογίας 
σχηματισμού αναστολών, προϋπόθεση που δεν συντρέχει εν προκειμένω. 
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Διατακτικό: Απορρίπτει την αίτηση. 
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Καταγγελία Σύμβασης μεταφοράς ενεργητικού μεταλλείων - Αμοιβαία διευθέτηση 
εκατέρωθεν απαιτήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός - Καταγγελία σύμβασης εργασίας - 
Δικαιώματα εργαζομένων 
 
δημοσίευση: περιοδικό «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών» τ. 4/2013 σ. 415, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
2013 (www.nbonline.gr/journal/) 
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Κατά το άρθρο 871 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ), με τη σύμβαση του 
συμβιβασμού, οι συμβαλλόμενοι διαλύουν, με αμοιβαίες υποχωρήσεις, μία έριδά τους ή μία 
αβεβαιότητα, για κάποια έννομη σχέση, αρκεί το αντικείμενο της σύμβασης αυτής να μην έχει 
εξαιρεθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί, στην αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω σύμβαση 
θεωρείται ως μη γενόμενη (ΑΚ 174 και 180). Ειδικά, για τα δικαιώματα του εργαζομένου, που 
πηγάζουν από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, γίνεται δεκτό, ότι επιτρέπεται η επίλυση και των 
διαφορών αυτών με συμβιβασμό, όπου, όμως, υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση ή αβεβαιότητα, είτε 
σε σχέση με τις νομικές και πραγματικές προϋποθέσεις, είτε ως προς την έννοια των δικαιωμάτων 
αυτών και με αμοιβαίες υποχωρήσεις επιλύονται αυτές, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν 
θεωρείται, πως αντιβαίνει ο συμβιβασμός στα άρθρα 679 ΑΚ, 8 ν. 2112/1920, όπως ισχύει, 8 παρ. 2 
και 4 νδ/τος 4020/1959, 2 και 5 παρ. 3 ν. 3198/1955 και επομένως είναι έγκυρος, διότι, έτσι, αποφεύγει 
ο εργαζόμενος ν΄ αποδυθεί σε δικαστικό αγώνα αβέβαιης διάρκειας και έκτασης. Στην αντίθετη 
περίπτωση, όταν δεν είναι αμοιβαίες οι υποχωρήσεις και γίνονται μόνον από τον ένα των 
συμβαλλόμενων, τότε δεν υπάρχει συμβιβασμός με την ανωτέρω έννοια, αλλά, τυχόν, άλλη σχέση 
(άφεση χρέους ή αναγνώριση αξιώσεως) και είναι αδιάφορο το γεγονός, ότι οι συμβαλλόμενοι 
χαρακτήρισαν την μεταξύ τους σχέση ως συμβιβασμό.  
Κατ΄ άρθρο 559 αριθ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), αναίρεση επιτρέπεται μόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για εφαρμογή του, ή αν εφαρμοστεί, ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση 
δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως, αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή 
ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγματος, προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος από αυτήν λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά 
(έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας 
που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους 
(αντιφατική αιτιολογία).  
Στην προκειμένη περίπτωση, το Εφετείο δέχθηκε, τα εξής: Ο ενάγων (ήδη αναιρεσείων) από 
25.9.1978 απασχολούνταν, ως πτυχιούχος εργοδηγός μεταλλείων, στην Ανώνυμη Εταιρία ... 
δυνάμει συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Μετά τη μεταβίβαση, μετά από 
διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 46Α του ν. 1892/1990 και το άρθρο 14 του ν. 
2000/1991, δυνάμει της υπ΄ αριθ. .../21.12.1995 σύμβασης μεταβίβασης της συμβολαιογράφου … 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. .../26.1.1996 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, που 
κυρώθηκε με το Ν 2436/1996, το σύνολο του ενεργητικού της ως άνω εταιρίας, ως αυτοτελούς 
οικονομικής μονάδας, με τη διατήρηση της επαγγελματικής της ταυτότητας καθώς και του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης των Ορυχείων της ... εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο 
αυτή εξ ολοκλήρου ανήκε, στην ήδη πτωχεύσασα εταιρία, με την επωνυμία … θυγατρική της ... 
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εταιρίας με την επωνυμία ... που ανέλαβε και συνέχισε τη λειτουργία της ως άνω εταιρίας, η 
τελευταία υποκαταστάθηκε αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις της πρώτης, απέναντι στο προσωπικό 
της, στο οποίο περιλαμβανόταν και ο εκκαλών. Η προαναφερόμενη ... εταιρία είχε συσταθεί με την 
υπ΄ αριθ. .../12.7.1995 πράξη της Συμβολαιογράφου … που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1866/1995 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθ. 4624/3.8.1995 ΦΕΚ (Δελτίο 
ΑΕ και ΕΠΕ) με αντικείμενο μεταλλουργική - βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα. Σκοπός 
της μεταβίβασης αυτής ήταν η δημιουργία μονάδας μεταλλουργίας χρυσού στην ... και συναφών 
επενδυτικών προγραμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 30600/ΝΝ461/Ν 
1892/1990 ΚΥΑ «περί υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του ν. 1892/1990, που κυρώθηκε με 
τον ν. 2436/1996 (Α΄ 192)».  
Πλην όμως, μετά την έκδοση των υπ΄ αριθ. 613-8/2002 αποφάσεων της Ολομέλειας ΣτΕ, με τις 
οποίες ακυρώθηκαν οι διοικητικές πράξεις αδειοδότησης, λειτουργίας και εκτέλεσης των έργων 
που απέβλεπαν στην υλοποίηση του ως άνω σχεδίου και της υπ΄ αριθμόν 3615/2002 απόφασης 
επίσης της ΣτΕ Ολ, με την οποία ακυρώθηκαν οι διοικητικές πράξεις για επέκταση του πεδίου της 
υπόγειας εκμετάλλευσης, δεν κατέστη δυνατή η δημιουργία μονάδας μεταλλουργίας χρυσού από 
την παραπάνω ... εταιρία, με συνέπεια να σταματήσει αυτή από 9.1.2003 κάθε μεταλλευτική 
δραστηριότητα. Έκτοτε έπαψε αυτή να αποδέχεται τις νόμιμα προσφερόμενες υπηρεσίες του 
προσωπικού της, περιοριζόμενη στην απασχόληση ενός περιορισμένου αριθμού εργαζομένων στις 
εργασίες συντήρησης και ασφάλειας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και την επεξεργασία 
των νερών των μεταλλείων στην ... και στο ..., για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας. Έτσι, από 18.2.2003 έως 31.3.2003, και στη συνέχεια μετά από διαδοχικές 
παρατάσεις έως 30.4.2003, η ως άνω εταιρία έθεσε σε διαθεσιμότητα το προσωπικό της, με σκοπό 
την εξεύρεση λύσης σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης και των εργαζομένων της.  
Στις 5.5.2003, η ανωτέρω εταιρία κατέθεσε δήλωση αναστολής πληρωμών επί της οποίας εκδόθηκε 
η υπ΄ αριθ. 1286/2003 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκε σε 
κατάσταση πτώχευσης. Ακολούθως, στις 11.11.2003, η πτωχή πλέον, εταιρία υπέβαλε αίτηση 
ανάκλησης της πτώχευσης, επικαλούμενη δήλωση της ... εταιρίας ... στον όμιλο της οποίας είχε 
περιέλθει και η μητρική αυτής εταιρία, με βάση την οποία προτίθετο να χαρίσει δάνεια ύψους 218 
εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, που είχαν χορηγηθεί στην ήδη πτωχή θυγατρική της, από άλλες εταιρίες του 
ομίλου, αλλά και να της καταβάλει το ποσό των 10 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, προκειμένου να 
πληρωθούν υποχρεώσεις της και να καταστεί βιώσιμο το νέο επιχειρηματικό σχήμα. Η παραπάνω 
αίτηση ανάκλησης της πτώχευσης έγινε δεκτή, με την υπ΄ αριθ. 1446/2003 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η ανάκληση της κηρυχθείσας 
πτώχευσης. Κατόπιν τούτων, εν όψει της επαναλειτουργίας των μεταλλείων ... από το νέο 
επιχειρηματικό σχήμα, ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων 
και της ... κατά την προβλεπόμενη από τον ν. 1387/1983, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 2874/2000, διαδικασία των ομαδικών απολύσεων, για την τύχη των εργασιακών σχέσεων και των 
απαιτήσεων των εργαζομένων. Οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν στις 3.12.2003, κατά τις οποίες την 
εταιρία εκπροσώπησε ο δικηγόρος … ως ειδικός πληρεξούσιος αυτής και τους εργαζομένους 
εκπροσώπησαν σε ποσοστό άνω του 80% του συνόλου αυτών οι πρόεδροι των αντίστοιχων 
σωματείων και συγκεκριμένα: … Πριν την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο επέδωσε στην εταιρία, αλλά και στη μητρική της … την από 9.12.2003 εξώδικη καταγγελία 
του, με την οποία κατήγγειλε την υφισταμένη μεταξύ τους υπ΄ αριθ. .../21.12.1995 Σύμβαση 
Μεταφοράς του Ενεργητικού των μεταλλείων ... καθώς και την τροποποιητική αυτής υπ΄ αριθ. 
.../26.4.1996 πράξη, εξαιρουμένων των διατάξεων αυτής που αφορούσαν στη μεταβίβαση του 
ενεργητικού της αυτοτελούς μονάδας παραγωγής και στην πληρωμή του τιμήματος, θεωρώντας τη 
σύμβαση αυτή ως οριστικώς ματαιωθείσα, εφ΄ όσον δεν υλοποιήθηκε ο αναγραφόμενος στην κύρια 
Σύμβαση αναπτυξιακός σκοπός της επένδυσης που ήταν, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, η 
δημιουργία Μονάδας Μεταλλουργίας Χρυσού στα μεταλλεία ... στη ...  
Με την καταγγελία αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο κάλεσε την ήδη εφεσίβλητη εταιρία να προσέλθει 
σε αμοιβαία διευθέτηση των εκατέρωθεν απαιτήσεων και σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Έτσι 
άρχισαν διαβουλεύσεις σχετικά με τα ζητήματα αυτά, που σκοπό είχαν αφ΄ ενός την 
αναμεταβίβαση των μεταλλείων από την εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η επαναλειτουργία τους και αφ΄ ετέρου την καταβολή στην εταιρία από το Ελληνικό 
Δημόσιο αποζημίωσης λόγω της μη τήρησης των συμβατικών υποσχέσεων και εγγυήσεων αυτού 
για την υλοποίηση της μονάδας μεταλλουργίας χρυσού. Παράλληλα συνεχίζονταν οι 
διαβουλεύσεις μεταξύ του … και των εκπροσώπων των αναφερόμενων παραπάνω σωματείων των 
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εργαζομένων, στα οποία προστέθηκαν: … Όλοι οι παραπάνω εκπρόσωποι των σωματείων ήταν 
ειδικά εξουσιοδοτημένοι από τους εκπροσωπούμενους από αυτούς για την οριστική διευθέτηση 
των ζητημάτων μεταξύ της εργοδότριας εταιρίας και του συνόλου των εργαζομένων, στους 
οποίους περιλαμβανόταν και ο εκκαλών, όπως ρητά συνομολογείται από αυτόν, με τις πρωτόδικες 
προτάσεις του και όπως αποδεικνύεται από τα υπ΄ αριθ. ... μέχρι και .../10.11.2003 ειδικά 
πληρεξούσια της Συμβολαιογράφου ... στα όμοια υπ΄ αριθ. ... μέχρι και .../22.4.2004 της 
Συμβολαιογράφου … στις από 9-11.12.2003 σχετικές εξουσιοδοτήσεις των εργαζομένων, αλλά και 
από τα πρακτικά της από 8.12.2003 κοινής Γενικής Συνέλευσης των μελών όλων των ως άνω 
επιχειρησιακών σωματείων, με τις σχετικές ειδικές εξουσιοδοτήσεις των μελών αυτών.  
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω διαβουλεύσεων, υπεγράφη στις 11.12.2003 μεταξύ της 
εργοδότριας εταιρίας και των ως άνω εκπροσώπων των εργαζομένων Πρακτικό - Πρωτόκολλο 
Διαβουλεύσεων, Συμφωνίας, Συμφιλίωσης και Κατάργησης Δικών. Συγκεκριμένα, στο πρακτικό 
αυτό γίνεται δεκτό από όλους ότι υφίσταται οριστική παύση των μεταλλευτικών και λοιπών 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης και των εν γένει εργασιών της, για λόγους ανωτέρας βίας και, 
συνεπώς, ότι υπάρχει παντελής αδυναμία απασχόλησης του προσωπικού. Ότι, ακόμη, προς άρση 
της παράτασης της αβεβαιότητας σε βάρος των εργαζομένων, η επιχείρηση θα προχωρούσε στην 
απόλυση του συνόλου αυτών. Έτσι συμφωνήθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω: 1) να καταβληθούν σε 
όλους τους εργαζόμενους οι αποζημιώσεις απόλυσης, οι οποίες θα υπολογίζονταν σύμφωνα με 
τον αναφερόμενο συγκεκριμένα στο ως άνω πρακτικό τρόπο, 2) να καταβληθούν, εκτός από τις 
παραπάνω αποζημιώσεις, συγκεκριμένα ποσά σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε απαίτησης 
των εργαζομένων που πηγάζει από το νόμο και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους και 
ειδικότερα να εξοφληθούν: α) το υπόλοιπο των αποδοχών Απριλίου του έτους 2003, β) οι αποδοχές 
των μηνών Μαΐου έως 20 Δεκεμβρίου 2003, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών αδείας του 
έτους 2003, γ) το επίδομα αδείας του έτους 2003, η αναλογία δώρου Χριστουγέννων έτους 2003, με 
ημερομηνία λύσης των συμβάσεων εργασίας, την 20.12.2003, και με τον υπολογισμό όλων των 
απαιτήσεων των εργαζομένων, με βάση τις συμβατικά καταβαλλόμενες αποδοχές τους, όπως 
αυτές προσδιορίζονταν δυνάμει σχετικών διμερών συμφωνιών που ίσχυαν την 31.12.2002 και κατά 
το έτος 2003, εφ΄ όσον δεν είχε συναφθεί άλλη τροποποιητική διμερής συμφωνία εντός του έτους 
αυτού, αφαιρουμένων των σχετικών ειδικών επιδομάτων, τα οποία είχαν ήδη εισπράξει μέχρι τότε 
οι εργαζόμενοι, μέσω του ΟΑΕΔ και των λοιπών Ταμείων και Φορέων.  
Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι θα συμψηφίζονταν οι αποδοχές και οι αποζημιώσεις υπόλοιπου αδείας, 
όλων των παρελθόντων ετών, τις οποίες ενδεχομένως δικαιούνταν οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης αποδοχών αδείας του έτους 2003, λόγω της λύσης των 
συμβάσεων εργασίας τους με την εταιρία και ότι οι αποχωρήσαντες ήδη λόγω λήξης των 
συμβάσεων ορισμένου έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, που είχαν συνάψει με την εταιρία, θα 
εισέπρατταν το υπόλοιπο των αποδοχών τους, του μηνός Απριλίου 2003, καθώς και την 
αποζημίωση των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας 2003. Η καταβολή στους 
εργαζόμενους των μισθών υπερημερίας θα υπολογίζονταν νομίμως (εφ΄ όσον δεν παρείχαν 
εργασία εντός του έτους 2003) βάσει των συμβατικά καταβαλλόμενων αποδοχών τους, την 
31.12.2002, οι οποίες εξακολουθούσαν και εντός του έτους 2003, εφόσον δεν είχαν τροποποιηθεί, και 
υπερέβαιναν τις αντίστοιχες παροχές των αντίστοιχων κλαδικών ΣΣΕ.  
Ακόμη, στο ως άνω πρακτικό συμβιβασμού, όλοι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δήλωσαν ρητά 
και ανεπιφύλακτα ότι τόσο αυτοί όσο και οι εργαζόμενοι, υπό την αίρεση της πλήρους και 
ακριβούς καταβολής των ανωτέρω ποσών, αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έγκυρη, 
απρόσβλητη και ισχυρή την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους από την εταιρία, με 
καταβολή των ως άνω αποζημιώσεων και των λοιπών παροχών, παραιτούμενοι συγχρόνως από το 
δικαίωμά τους να προσβάλουν αυτήν για οποιονδήποτε γενικά λόγο, ιδιαίτερα δε για 
καταχρηστική άσκηση δικαιώματος εκ μέρους της εταιρίας. Επίσης, οι εργαζόμενοι, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποδείξεις που θα συντάσσονταν σχετικά θα ανταποκρίνονταν με τις κατά τα 
ανωτέρω καταβαλλόμενες αποδοχές, αποζημιώσεις και άλλες παροχές και την καταβολή των 
σχετικών ποσών διά των εκπροσώπων τους, δήλωσαν, ανεπιφύλακτα και απόλυτα, σύμφωνα με 
την ελεύθερη βούλησή τους ότι, ουδεμία απαίτηση από την απόλυση τους και τις συναφείς 
παροχές που προαναφέρθηκαν και από οποιαδήποτε άλλη αιτία έχουν ή επιφυλάσσουν κατά της 
εταιρίας. Ότι μέχρι το χρόνο της απόλυσής τους ικανοποιήθηκαν πλήρως όλες οι απορρέουσες από 
την εργατική νομοθεσία και τη σύμβαση εργασίας τους με την εταιρία αξιώσεις τους και τους 
καταβλήθηκαν όλα ανεξαιρέτως τα ποσά που ενδεικτικά αφορούν δεδουλευμένες και μη αποδοχές 
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ημερομισθίων και μηνιαίων μισθών. Άλλως, σε κάθε περίπτωση παραιτούνται ρητά, 
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από κάθε σχετικό δικαίωμά τους.  
Επίσης, συμφωνήθηκε, με το ως άνω πρακτικό συμβιβασμού, ότι οι εργαζόμενοι κατά την 
κοινοποίηση των εγγράφων των καταγγελιών τους και με την καταβολή των συμφωνημένων 
χρηματικών ποσών θα υπέγραφαν ατομική δήλωση αποδοχής και αναγνώρισης της καταγγελίας 
ως έγκυρης και απρόσβλητης, καθώς και συνολικής εξοφλητικής απόδειξης και παραίτησης από 
κάθε απαίτηση ή αξίωση, αλλά και από το δικαίωμα και το δικόγραφο των αγωγών ή ενδίκων 
μέσων που έχουν ασκήσει ή δικαιούνται να ασκήσουν κατά της εταιρίας. Τέλος, στο ως άνω 
Πρακτικό Συμβιβασμού, ορίστηκε ότι η εκπλήρωση όλων των παραπάνω υποχρεώσεων και 
δεσμεύσεων της εταιρίας προς τους εργαζόμενους και των τελευταίων προς αυτή, τελούσε υπό την 
αίρεση της υπογραφής και εκτέλεσης της Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού της εταιρίας με 
το Ελληνικό Δημόσιο, για την επίλυση και διευθέτηση των μεταξύ τους διαφορών και αξιώσεων, 
στα πλαίσια της οποίας προβλεπόταν η μεταβίβαση του ενεργητικού της πρώτης στην εταιρία με 
την επωνυμία … καθώς και η καταβολή στην ίδια εύλογης αποζημίωσης για τη λήξη της υπ΄ αριθ. 
.../21.12.1995 Σύμβασης Μεταφοράς του Ενεργητικού των μεταλλείων … Στις 12.12.2003, στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ενώπιον της Συμβολαιογράφου … υπεγράφη η υπ΄ αριθ. 
.../2003 Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ήδη 
εφεσίβλητης εταιρίας με την επωνυμία … και συμφωνήθηκε περαιτέρω ότι η ως άνω σύμβαση θα 
ίσχυε από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κυρωτικού αυτής σχετικού νόμου. 
Κατόπιν τούτων, στις 16.12.2003, εισήχθη για συζήτηση στη Βουλή, ως τροπολογία, η κύρωση της 
προαναφερόμενης Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της ήδη εφεσίβλητης, πλην όμως, αυτή δεν ολοκληρώθηκε, διότι μεταφέρθηκε τελικά ως 
τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η συζήτηση του οποίου 
θα γινόταν αμέσως μετά τις διακοπές των εορτών Χριστουγέννων - Νέου Έτους.  
Επειδή όμως η υπογραφή της ως άνω Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού έπρεπε να γίνει 
εντός του έτους 2003, αφού η καταβολή στους εργαζόμενους των συμφωνημένων αποζημιώσεων, 
μέχρι την 20.12.2003, τελούσε υπό τον όρο της προηγούμενης καταβολής αποζημίωσης από το 
Ελληνικό Δημόσιο προς την εργοδότρια εταιρία, υπογράφηκε στις 22.12.2003, μεταξύ της ως άνω 
εταιρίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων αυτής, σε συνέχεια του από 11.12.2003 Πρακτικού 
- Πρωτόκολλου Διαβουλεύσεων και Συμφιλίωσης μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων μερών, 
Πρόσθετο Πρακτικό - Πρωτόκολλο Διαβουλεύσεων, με το οποίο έγιναν αμοιβαία αποδεκτά και 
συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 1) η εργοδότρια θα κατέβαλε πριν τα Χριστούγεννα σε κάθε 
εργαζόμενο έναντι των καταβλητέων ποσών δυνάμει του ως άνω από 11.12.2003 Πρακτικού 
Πρωτοκόλλου, το κατά αποκοπή ποσό των 2.000 ευρώ, το οποίο ρητά συμφωνήθηκε και 
συναποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ότι θα αφαιρούνταν και θα συμψηφιζόταν με 
τα καταβλητέα σε κάθε έναν από αυτούς ποσά, 2) οι ομαδικές απολύσεις του συνόλου του 
προσωπικού της εργοδότριας εταιρίας και οι καταβολές των συνομολογηθέντων στο από 11.12.2003 
Πρακτικό - Πρωτόκολλο ποσών στους εργαζόμενους, αφαιρουμένης της κατά τον προηγούμενο 
όρο δοθείσας στον καθένα προκαταβολής του ποσού των 2.000 ευρώ, θα πραγματοποιούνταν το 
αργότερο έως και την 31.1.2004, 3) οι όροι, συμφωνίες και οικονομικές ρυθμίσεις και διευθετήσεις, 
όπως συνομολογήθηκαν και αμοιβαία συμφωνήθηκαν, με το από 11.12.2003 Πρακτικό - 
Πρωτόκολλο, κατά τα λοιπά θα παρέμεναν αμετάβλητοι και θα διατηρούσαν την ισχύ τους στο 
σύνολό τους, και με το ίδιο περιεχόμενο, 4) οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συναποδέχτηκαν ότι 
με την καταβολή και είσπραξη των ποσών, όπως ακριβώς περιγράφονταν στο από 11.12.2003 
Πρακτικό-Πρωτόκολλο δεν είχαν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση ή άλλη απαίτηση 
εναντίον της εργοδότριας, από την εκ των πραγμάτων επιβληθείσα παράταση της ισχύος της 
σύμβασης εργασίας τους, με την εταιρία μετά τις 20.12.2003, καθ΄ όσον η μη διατήρηση των 
εργασιακών τους σχέσεων δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητά της, 5) άλλως, σε κάθε περίπτωση, 
παραιτούνταν ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή απαίτησή τους 
για είσπραξη μεταξύ άλλων της διαφοράς αποδοχών, μετά τις 20.12.2003, της αναλογίας δώρου 
Χριστουγέννων 2003, για το εφ΄ εξής χρονικό διάστημα, της αποζημίωσης και του επιδόματος 
αδείας έτους 2004, της αναλογίας δώρου Πάσχα για το έτος 2004 κ.λπ., 6) διευκρινίστηκε και 
συνομολογήθηκε ρητά ότι: «σε κάθε περίπτωση μη νομοθετικής κύρωσης της ως άνω Σύμβασης, 
μεταξύ της επιχείρησης και του Ελληνικού Δημοσίου εντός του μηνός Ιανουαρίου 2004, η 
επιτευχθείσα διά του παρόντος Πρακτικού και του από 11.12.2003 Πρακτικού - Πρωτοκόλλου, 
συμφωνία, αυτοδικαίως ανατρεπόταν και δεν ίσχυε, ούτε δέσμευε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και 
έκταση τα Συμβαλλόμενα Μέρη, εκτός εάν αποφασιζόταν αμοιβαία εκ νέου η παράταση της 
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ισχύος των» και 7) τα Συμβαλλόμενα Μέρη δήλωσαν ότι θεώρησαν «πως οι διαβουλεύσεις 
περαιώθηκαν με συμφωνία των Μερών με τους ανωτέρω καταρτισθέντες όρους».  
Τελικά, η Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
εφεσίβλητης συζητήθηκε στη Βουλή στις 8.1.2004 και ψηφίστηκε από το νομοθετικό σώμα ως 
τροπολογία του νομοσχεδίου με τον τίτλο «Μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής -αντικειμενικοποίησης 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» και έτσι ως νόμος πλέον, κυρώθηκε και 
δημοσιεύθηκε ως άρθρο 51 του ν. 3220/2004, στις 28.1.2004 (Α΄ 15/28.1.2004). Κατόπιν τούτων η 
εργοδότρια εταιρία σε εφαρμογή των κατά τα προαναφερόμενα συμφωνηθέντων, προέβη στις 
29.1.2004 στην απόλυση του συνόλου του προσωπικού της, στο οποίο περιλαμβανόταν και ο ήδη 
εκκαλών εργαζόμενος … Ειδικότερα αποδείχτηκε από τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη θέση της 
παρούσας αποδεικτικά μέσα ότι στις 29.1.2004 ο εκκαλών έλαβε το ποσό των 75.905,98 ευρώ, 
εκδοθείσας σχετικά της με την ίδια ημεροχρονολογία εξοφλητικής απόδειξης, στην οποία 
αναγράφεται ότι το ως άνω ποσό αντιστοιχεί: α) στην αποζημίωση απόλυσης αυτού, ποσού 
(καθαρά) 70.494,74 ευρώ β) στις αποδοχές του μηνός Απριλίου 2003 ποσού 1.011,34 ευρώ, γ) στις 
αποδοχές των μηνών Μαΐου έως 20 Δεκεμβρίου 2003, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 5.730 ευρώ 
(καθαρά), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδοχές για το έτος 2003, δ) στο επίδομα αδείας 
έτους 2003, ποσού 959,35 ευρώ (καθαρά) και ε) στην αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2003 ποσού 
1.707,68 ευρώ (καθαρά). Στην ως άνω απόδειξη, ο ως άνω, ήδη εκκαλών, … δηλώνει ρητά, ότι με 
την καταβολή σε αυτόν του αναφερόμενου παραπάνω συνολικού ποσού ικανοποιήθηκαν όλες οι 
απορρέουσες από την εργατική νομοθεσία αξιώσεις του, κατά της εργοδότριας εταιρίας και ότι, σε 
κάθε περίπτωση, παραιτείται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από κάθε σχετικό δικαίωμά του, 
σύμφωνα με το από 11.12.2003 Πρακτικό Πρωτόκολλο Διαβουλεύσεων και Συμφιλίωσης, που 
υπογράφηκε μεταξύ της εργοδότριας εταιρίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Περαιτέρω, 
αποδείχτηκε από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα ότι, η ήδη εφεσίβλητη εταιρία … στις 
16.3.2004, κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Δήλωση Αναστολής 
Πληρωμών, που έγινε δεκτή, με την έκδοση της υπ΄ αριθ. 553/2004 απόφασης του ως άνω 
Δικαστηρίου, με την οποία η δηλούσα εταιρία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και ορίστηκαν 
ως ημέρα παύσης των πληρωμών αυτής η 16.3.2004 και ως ημέρα Συνέλευσης των Πιστωτών της η 
22.6.2004. Την έκδοση της απόφασης αυτής ακολούθησε η προβλεπόμενη από το πτωχευτικό δίκαιο 
σχετική διαδικασία.  
Κατά το στάδιο της αναγγελίας πιστωτών, ο εκκαλών, … αναγγέλθηκε ως πιστωτής και ζήτησε 
την επαλήθευση απαίτησής του ύψους 39.592 ευρώ, αποτελούμενη από: α) ποσό 23.528,96 ευρώ, ως 
αποζημίωσης για την εργασία που παρείχε, υπό καθεστώς γνήσιας, άλλως απλής ετοιμότητας 
εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 7.7.2003 έως 31.1.2004, β) ποσό 4.977,28 ευρώ για 
παρασχεθείσα εργασία κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές του χρονικού διαστήματος από 1.10.2003 
μέχρι 1.2.2004, γ) ποσό 11.085,76 ευρώ, για αποδοχές αδείας των ετών 2002 και 2003 και αποζημίωση 
αδείας και επιδόματος αδείας του έτους 2004, λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του, 
άλλως δήλωσε ότι η απαίτηση του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 36.650,04 ευρώ. Επίσης, 
δήλωσε ότι όλα τα αναγγελθέντα κονδύλια οφείλονται εντόκως από την επίδοση της από 8.6.2004 
και με γενικό αριθ. κατάθεσης …/2004 αγωγής του. Κατά της αναγγελθείσας απαίτησης του 
εκκαλούντος πρόβαλαν αντιρρήσεις τόσο ο σύνδικος της πτώχευσης, όσο και ο Εισηγητής 
Δικαστής, ο οποίος, με την από …/2005 έκθεσή του αποφάσισε την προσωρινή μη παραδοχή της. 
Ακολούθως, με την ένδικη κλήση του οριστικού συνδίκου της πτώχευσης εισήχθησαν ενώπιον του 
αρμόδιου (άρθρα 591, 592 του ΕμπΝ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 αριθ. 2 και 16 αριθ. 2 ΚΠολΔ) 
Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, οι ως άνω αντιρρήσεις αυτού, προς οριστική εκδίκαση.  
Ενόψει όλων των προαναφερομένων, ο εξώδικος συμβιβασμός, που έγινε με το από 11.12.2003 
Πρακτικό - Πρωτόκολλο Διαβουλεύσεων και Συμφιλίωσης και το από 22.12.2003 Πρόσθετο 
Πρακτικό - Πρωτόκολλο Διαβουλεύσεων, που υπεγράφησαν μεταξύ της εργοδότριας εταιρίας και 
των εκπροσώπων των εργαζομένων, στους οποίους περιλαμβανόταν και ο καθ΄ ου η κλήση - 
εκκαλών, είναι καθ΄ όλα έγκυρος, αφού οι εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο τελευταίος, 
περιόρισαν τις εργατικές τους αξιώσεις, με αντάλλαγμα την αποδοχή τους από την εργοδότρια 
εταιρία και την εντεύθεν δυνατότητα αποφυγής δικαστικού αγώνα, του οποίου το αποτέλεσμα θα 
μπορούσε να αποβεί και σε βάρος τους, λόγω της ύπαρξης σοβαρής αμφισβήτησης και 
αβεβαιότητας γύρω από τις νομικές και πραγματικές προϋποθέσεις των αξιώσεων τους αυτών, για 
τους παρακάτω λόγους: 1) Εξ αιτίας του αναξιόχρεου της εργοδότριας εταιρίας, που καθιστούσε 
επισφαλείς τις απαιτήσεις τους, δεδομένου ότι μετά την κύρωση, κατά τα προαναφερόμενα, της 
Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εφεσίβλητης, με 
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το άρθρο 51 του ν. 3220/2004, το ενεργητικό αυτής θα μεταφερόταν στην εταιρία του τελευταίου, με 
την επωνυμία … και 2) λόγω της χωρίς υπαιτιότητα της εργοδότριας καταγγελίας των συμβάσεων 
εργασίας των εργαζομένων της, εξαιτίας της ανυπαίτιας αδυναμίας της να απασχολήσει αυτούς, 
μετά την οριστική παύση, από 9.1.2003, κάθε μεταλλευτικής δραστηριότητάς της, μετά την έκδοση 
των υπ΄ αριθ. 613-8/2002 και 3615/2002 αποφάσεων της ΣτΕ Ολ, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι 
διοικητικές πράξεις αδειοδότησης, λειτουργίας και εκτέλεσης έργων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Σημειώνεται ότι οι ίδιοι αυτοί λόγοι, αποτελούν και τα σημεία 
υποχώρησης της ήδη εφεσίβλητης, που οδήγησαν στην κατάρτιση του προαναφερόμενου εξώδικου 
συμβιβασμού, αφού με νομική και πραγματική βάση αυτούς, θα ήταν δυνατόν να απαλλαγεί έστω 
και εν μέρει, των υποχρεώσεών της, ως εργοδότριας, απέναντι στους απολυθέντες εργαζομένους 
της.  
Κατ΄ ακολουθίαν όλων των προαναφερομένων, η δήλωση βουλήσεως του … στην από 29.1.2004 
εξοφλητική απόδειξη ότι, με την καταβολή σε αυτόν του συνολικού ποσού των 75.905,98 ευρώ, 
ικανοποιήθηκαν όλες οι απορρέουσες από την εργατική νομοθεσία αξιώσεις του, κατά της 
εργοδότριας εταιρίας και ότι, σε κάθε περίπτωση, παραιτείται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα 
από κάθε σχετικό δικαίωμά του, σύμφωνα με το από 11.12.2003 Πρακτικό Πρωτόκολλο 
Διαβουλεύσεων και Συμφιλίωσης και συνακόλουθα και με το από 22.12.2003 Πρόσθετο Πρακτικό - 
Πρωτόκολλο Διαβουλεύσεων, που υπεγράφη μεταξύ της εργοδότριάς του και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, στους οποίους περιλαμβανόταν και ο ίδιος καθώς και η είσπραξη από αυτόν του 
προαναφερόμενου ποσού, αποτελούν ρητή αποδοχή εκ μέρους του επίδικου εξώδικου 
συμβιβασμού, με συνέπεια να μην δικαιούται πλέον αυτός να προβάλλει τις επίδικες αξιώσεις του, 
κατά της πτωχεύσασας ήδη εργοδότριάς του. Στο σημείο τούτο πρέπει να αναφερθεί ότι εν όψει 
του ότι η υπογραφή της προαναφερόμενης δήλωσης του καθ΄ ου η κλήση εκκαλούντος, με το 
περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω, έγινε στις 29.1.2004, δηλαδή σε χρόνο που είχαν 
γεννηθεί όλες οι επίδικες αξιώσεις του, που αφορούν τις επικαλούμενες από αυτόν ως 
δεδουλευμένες αμοιβές του για εργασία που παρείχε κατά το χρονικό διάστημα από 7.7.2003 έως 
31.1.2004, η γενομένη εκ μέρους του με τον προαναφερόμενο τρόπο παραίτηση, καταλάμβανε και 
τις αξιώσεις του αυτές.  
Κρίνοντας έτσι το Εφετείο: α) Δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 3, 174, 180, 679, 680, 871 ΑΚ, 
8 ν. 2112/1920, όπως ισχύει, 8 παρ. 2 και 4 νδ/τος 4020/1959, 2 και 5 παρ. 3 ν. 3198/1955, με το να 
κρίνει έγκυρο τον προαναφερόμενο συμβιβασμό και έγκυρη τη δήλωση του αναιρεσείοντος στην 
από 29.1.2004 εξοφλητική απόδειξη περί ρητής και ανεπιφύλακτης παραίτησής του από κάθε 
σχετικό δικαίωμά του σε συνδυασμό με την είσπραξη από αυτόν του αναγραφόμενου στην 
απόδειξη ποσού. Και αυτό γιατί, με βάση τις παραδοχές του, πράγματι υπήρχε σοβαρή 
αβεβαιότητα για την ικανοποίηση των ένδικων αποδοχών του αναιρεσείοντος, οι οποίες με τον 
συμβιβασμό επιλύθηκαν με αμοιβαίες υποχωρήσεις και έτσι απέφυγε αυτός δικαστικό αγώνα 
αβέβαιης διάρκειας και έκτασης, του οποίου το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποβεί σε βάρος του, 
λόγω της ύπαρξης σοβαρής αμφισβήτησης και αβεβαιότητας γύρω από τις νομικές και 
πραγματικές προϋποθέσεις των αξιώσεών του, και β) δεν στέρησε την απόφασή του από νόμιμη 
βάση, αφού, κατά τα προεκτιθέμενα, έχει διαλάβει στην απόφασή του αυτήν αιτιολογίες 
αναφορικά με το ζήτημα που σχετίζεται με την εγκυρότητα του παραπάνω συμβιβασμού και της 
παραπάνω εξοφλητικής απόδειξης και καλύπτεται πλήρως και χωρίς αμφιβολίες το πραγματικό 
των παραπάνω κανόνων ουσιαστικού δικαίου, ενώ δεν απαιτείται να εκτίθεται στην απόφαση 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσματος, το οποίο διατυπώνεται σαφώς στην απόφαση. Οι 
παραπάνω δε αιτιολογίες καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή εφαρμογή των ως 
άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεων.  
Εν όψει αυτών ο πρώτος λόγος αναιρέσεως κατά τα μέρη του από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 
ΚΠολΔ, με τα οποία προβάλλονται οι αιτιάσεις της παραβιάσεως των ως άνω διατάξεων και της 
έλλειψης νόμιμης βάσης της προσβαλλόμενης αποφάσεως, λόγω ανεπαρκών αιτιολογιών επί των 
προαναφερόμενων ζητημάτων πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Περαιτέρω, ο ίδιος λόγος 
αναιρέσεως κατά το μέρος του από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, με το οποίο προβάλλεται η αιτίαση 
ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό του ότι εξαναγκάσθηκε σε υπογραφή άσχετων 
εγγράφων είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι με βάση τις αναφερόμενες παραπάνω ανέλεγκτες 
ουσιαστικές παραδοχές της προσβαλλόμενης αποφάσεως, προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη ο εν 
λόγω ισχυρισμός και απορρίφθηκε.  
Η απορριπτική αυτή κρίση του Εφετείου δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 106 
ΚΠολΔ και 6 της ΕΣΔΑ, που εξασφαλίζουν σε κάθε πρόσωπο το δικαίωμα παροχής δικαστικής 
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προστασίας, με το συνακόλουθο δικαίωμα να παρίσταται σε όλες τις συζητήσεις της υποθέσεως 
και να δικάζεται δίκαια και αμερόληπτα, αφού τέτοια περίπτωση δεν συντρέχει στην κρινόμενη 
υπόθεση. Από την διάταξη του εδάφ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 671 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι, όταν 
κατά την εκδίκαση της υποθέσεως τηρείται η ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, το 
δικαστήριο λαμβάνει υπόψη όλα τα προσκομιζόμενα με επίκληση αποδεικτικά μέσα, ακόμη και 
εκείνα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, δηλαδή και έγγραφα άκυρα ή ιδιωτικά 
ανυπόγραφα ή ιδιωτικά υπέρ του εκδότη τους και γενικά κάθε είδους έγγραφα, μεταξύ των οποίων 
και εκείνα που είναι χρήσιμα για έμμεση απόδειξη. Δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο πλαστά ή μη 
γνήσια έγγραφα, γιατί δεν συγχωρείται η χρησιμοποίηση ψευδών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς 
και ένορκες βεβαιώσεις, για τις οποίες δεν τηρήθηκε η καθοριζόμενη από το τελευταίο εδάφιο της 
ίδιας παραγράφου διαδικασία.  
Εξ άλλου, με τις διατάξεις των άρθρων 18 του ν. 1082/1980 και 20 παρ. 2 του ν. 1469/1984, 
καθιερώθηκε μεν η υποχρέωση των φυσικών ή ΝΠΔΔ, όπως κατά την εξόφληση των αποδοχών 
του προσωπικού τους χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα ή, σε περίπτωση εφαρμογής 
μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας, με απεικόνιση και στις δύο περιπτώσεις 
αναλυτικώς των κάθε φύσεως αποδοχών του προσωπικού τους, καθώς και των κρατήσεων που 
έγιναν σε αυτές, πλην όμως, όπως προκύπτει από αυτές, ούτε προβλέπεται οποιαδήποτε 
ακυρότητα, αλλ΄ ούτε και καθιερώνεται απαγόρευση λήψεως υπόψη από τα δικαστήρια 
εξοφλητικών αποδείξεων, οι οποίες δεν είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τις επιταγές των αμέσως 
πιο πάνω διατάξεων. Τέλος, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ, η εκτίμηση από το δικαστήριο της 
ουσίας πραγματικών γεγονότων και ιδιαίτερα του περιεχομένου εγγράφων δεν υπόκειται στον 
έλεγχο του Αρείου Πάγου, εκτός αν παραβιάστηκαν κανόνες δικαίου, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί ή αν υπάρχει λόγος αναίρεσης κατά το άρθρο 559 αριθ. 
19 και 20.  
Στην προκείμενη περίπτωση, με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, κατ΄ εκτίμηση του περιεχομένου του, 
προβάλλονται ακόμη, αιτιάσεις: 1) από τους αρ. 1 και 11, αληθώς (και όχι 14, όπως υπολαμβάνει ο 
αναιρεσείων) του άρθρου 559 ΚΠολΔ, ότι το Εφετείο, με το να λάβει υπ΄ όψη του την 
προσκομισθείσα, από 29.1.2004, εξοφλητική απόδειξη, που συνέταξε η δεύτερη αναιρεσίβλητη διά 
των οργάνων της και η οποία, κατά τον αναιρεσείοντα, ήταν αόριστη και δεν πληρούσε τις νόμιμες 
προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ν. 1082/1980 και του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 1469/1984, αφού δεν 
ήταν αναλυτική, παραβίασε τις εν λόγω διατάξεις και έλαβε υπόψη του μη επιτρεπόμενο από τον 
νόμο αποδεικτικό μέσο και 2) από τον αρ. 12 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, ότι το Εφετείο προσέδωσε σε 
αυτήν διαφορετική αποδεικτική αξία από εκείνη την οποία είχε, αφού οι αναγραφόμενες σε αυτήν 
αξιώσεις ήταν διαφορετικές από εκείνες του συμβιβασμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως είναι: α) κατά το, από τους αρ. 1 και 11 περ. α΄, μέρος του αβάσιμος, αφού το 
προαναφερόμενο έγγραφο, επιτρεπτώς, ελήφθη υπ΄ όψη από το Εφετείο, λαμβανομένου μάλιστα 
υπ΄ όψη ότι από τις ως άνω διατάξεις των άρθρων 18 του ν. 1082/1980 και 20 παρ. 2 του ν. 1469/1984, 
δεν προβλέπεται οποιαδήποτε ακυρότητα, αλλ’ ούτε και καθιερώνεται απαγόρευση λήψεως υπόψη 
από τα δικαστήρια εξοφλητικών αποδείξεων, οι οποίες δεν είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τις 
επιταγές των, και β) κατά το από τον αριθ. 12, απαράδεκτος, διότι, κατά την εκδίκαση της 
υποθέσεως τηρήθηκε η ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 663 επ. ΚΠολΔ), με 
αποτέλεσμα, από τη διάταξη αυτήν, να μην ιδρύεται οπωσδήποτε, αναφορικά με το αμέσως πιο 
πάνω αποδεικτικό μέσο, λόγος αναιρέσεως, με την επίκληση δε της πλημμέλειας αυτής πλήττεται, 
απαραδέκτως, η επί της ουσίας, ανέλεγκτη, κρίση του δικαστηρίου.  
Από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το Δικαστήριο της ουσίας, 
προκειμένου να σχηματίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισμα, αναφορικά με τους 
πραγματικούς ισχυρισμούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και 
έχουν ανάγκη απόδειξης, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία 
επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι. Αν όμως από το όλο περιεχόμενο της 
απόφασης δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι ως προς το σχηματισμό δικανικής πεποίθησης 
του δικαστηρίου επί ενός ουσιώδους ζητήματος λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικά μέσα που με επίκληση προσκομίστηκαν, τότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από το 
άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολΔ.  
Στην προκείμενη περίπτωση, με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως αποδίδεται στην προσβαλλόμενη 
απόφαση η μομφή ότι δεν έλαβε υπ΄ όψη: α) το με αριθ. πρωτ. …/27.6.2003 έγγραφο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και β) την από 7.7.2003 υπεύθυνη δήλωση του αναιρεσείοντος περί 
αναλήψεως των καθηκόντων του καθώς και το με αριθ. πρωτ. …/10.7.2003 έγγραφο της δεύτερης 
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των αναιρεσιβλήτων απευθυνόμενο προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων … Από την υπάρχουσα 
στην προσβαλλόμενη απόφαση βεβαίωση ότι, κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, ελήφθησαν υπ΄ 
όψη, εκτός άλλων, και «τα έγγραφα που οι διάδικοι με επίκληση προσκόμισαν στο πρωτοβάθμιο 
Δικαστήριο και με τον ίδιο τρόπο επαναπροσκομίζουν και ενώπιον του Εφετείου, ακόμη και αν δεν 
μνημονεύονται ένα προς ένα», δεν γεννάται αμφιβολία περί της εκτιμήσεως από το Εφετείο και 
των ανωτέρω εγγράφων. Επομένως, ο αντίθετος από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. γ΄ ΚΠολΔ, δεύτερος 
λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος.  
 
Διατακτικό: Απορρίπτει την αίτηση για αναίρεση της απόφασης ΕφΑθ 674/2010.  
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Μεταλλεία Σκουριών και Στρατονίκης Χαλκιδικής - Προστασία δασικών οικοσυστημάτων - 
Σημασία επενδυτικών σχεδίων για την εθνική και την τοπική οικονομία 
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 1/2013 σ. 94, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013 
(www.nbonline.gr/journal/) 
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες, οι οποίοι φέρονται ως κάτοικοι των 
δημοτικών κοινοτήτων Μεγάλης Παναγιάς και Ιερισσού του νυν δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, 
ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση: α) της υπ΄ αριθ. .../29.3.2012 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση και 
κατά κυριότητα στην εταιρία … τμημάτων δημοσίου δάσους στις θέσεις «Σκουριές» της 
περιφέρειας Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας και Τοπικής Κοινότητας Σταγίρων και 
«Μαντέμ Λάκκος» της περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Στρατονίκης του Δήμου Αριστοτέλη 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για την υλοποίηση των έργων των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων της ως άνω εταιρείας, β) του υπ΄ αριθ. .../24.5.2012 συμφωνητικού και 
πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως της ανωτέρω εταιρίας στη θέση «Σκουριές» για την εκτέλεση 
υλοτομικών εργασιών και γ) του υπ΄ αριθ. .../16.5.2012 συμφωνητικού και πρωτοκόλλου 
εγκαταστάσεως της ανωτέρω εταιρίας στη θέση «Μαντέμ Λάκκος» για την εκτέλεση υλοτομικών 
εργασιών. Κατά της πρώτης από τις πιο πάνω πράξεις οι αιτούντες έχουν ασκήσει την .../28.5.2012 
αίτηση ακυρώσεως, δικάσιμος, για την οποία έχει ορισθεί η 12.12.2012. 
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Παραδεκτώς υποβάλλει ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών τα από 
29.6.2012 και 10.7.2012 υπομνήματά της η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο … δικαιούχος της 
μεταλλευτικής εκμετάλλευσης, ζητώντας την απόρριψη της κρινoμένης αιτήσεως. Επίσης 
παραδεκτώς υποβάλλει το από 9.7.2012 υπόμνημα το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής», μέλη του οποίου αποτελούν το σωματείο ..., το 
«Σωματείο εργαζομένων …» και το «Σωματείο εργαζομένων …», μέλη των οποίων εργάζονται στις 
εγκαταστάσεις των μεταλλείων. 
Κατά τον χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως δεν είχαν εκδοθεί τα υπό στοιχ. β΄ και γ΄ 
πρωτόκολλα εγκατάστασης, τα οποία έχουν έρεισμα την προσβαλλόμενη πράξη παραχώρησης. 
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Ως προς τα πρωτόκολλα αυτά, ανεξαρτήτως της εκτελεστότητάς τους, δεν προκύπτει πάντως 
προδήλως απαράδεκτο της αιτήσεως ακυρώσεως. 
Κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου κατόπιν καταγγελίας από το ελληνικό 
Δημόσιο, της συμβάσεως μεταξύ αυτού και της εταιρίας … δικαιούχου εκμεταλλεύσεως των 
μεταλλείων Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής και του επακολουθήσαντος εξωδικαστικού συμβιβασμού 
των μερών, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθ. 51 ν. 3220/2004, συνήφθη νέα σύμβαση, κυρωθείσα με το 
άρθ. 52 ν. 3220/2004, μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας … μεταβιβάστηκε δε στην 
εταιρεία αυτή, έναντι τιμήματος 11.000.000 ευρώ, το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των 
μεταλλείων Κασσάνδρας, με την υποχρέωση της τελευταίας να εκπονήσει και να υποβάλει σχέδιο 
εκμετάλλευσης των μεταλλείων. Συμμορφούμενη προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις, η 
εταιρεία υπέβαλε ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης των μεταλλείων Κασσάνδρας, το 
οποίο εγκρίθηκε στις 27.3.2006 από τη Δ/νση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.  
Στη συνέχεια, ξεκίνησε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την υλοποίηση της 
επένδυσης, περιλαμβάνουσα την εκπόνηση και την έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΠΠΕ) καθώς επίσης και την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), διαδικασία η οποία κατέληξε στην έκδοση της υπ΄ αριθ. πρωτ. .../20.7.2011 κοινής 
αποφάσεως των Υυπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για 
τα έργα: α) «Μεταλλευτικές - μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) 
«Απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» 
της εταιρείας … στον Ν. Χαλκιδικής.  
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το ενιαίο έργο αφορά στο σύνολο των μεταλλείων Κασσάνδρας, 
τα οποία εκτείνονται εντός συνολικής μεταλλευτικής παραχώρησης 264.000 στρ. και οριοθετούνται 
στην ανατολική ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής, εντός των διοικητικών ορίων των πρώην 
Δήμων Αρναίας, Παναγιάς και Σταγείρων - Ακάνθου και νυν Δήμου Αριστοτέλη της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η συνολική επένδυση αποτελεί μια ενιαία και αδιαίρετη 
ενότητα, περιλαμβάνουσα επεμβάσεις ανάπτυξης υφιστάμενων και νέων μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων, αλλά και επεμβάσεις εκτεταμένης αποκατάστασης των εγκαταστάσεων που 
είχαν λειτουργήσει στο παρελθόν, ειδικά στην περιοχή της Ολυμπιάδας. Αναλυτικότερα, το έργο 
έχει χωριστεί σε υποέργα, κατ΄ αντιστοιχία με τις επιμέρους περιοχές, όπου πρόκειται να 
υλοποιηθεί η επένδυση, τα οποία μεταξύ τους συνδέονται λειτουργικά αποτελώντας μία ενότητα, 
προβλέπονται δε, συνοπτικά, οι εξής δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ανά υποέργο: α) Υποέργο 
Ολυμπιάδας: Ανάπτυξη υφιστάμενου μεταλλείου για την εκμετάλλευση χρυσοφόρου κοιτάσματος 
μικτών θειούχων ορυκτών, προσωρινή επαναλειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού, κατασκευή 
σήραγγας προσπέλασης από Μαντέμ Λάκκο (η οποία θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με τις 
εγκαταστάσεις στο Μαντέμ Λάκκο), απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου 
απόθεσης παλαιών τελμάτων και συνοδά έργα, β) Υποέργο Σκουριών: Ανάπτυξη νέου μεταλλείου 
για την εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσοφόρου - χαλκούχου πορφύρη, το οποίο τροφοδοτεί με 
συμπύκνωμα χαλκού - χρυσού το εργοστάσιο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου και περιλαμβάνει 
τις εξής εγκαταστάσεις: Ι) εργοστάσιο εμπλουτισμού και βαρυτομετρικού διαχωρισμού του 
ελεύθερου χρυσού, ΙΙ) εγκαταστάσεις απόθεσης αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων στις θέσεις 
Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο, ΙΙΙ) ενοποιημένο όρυγμα, δανειοθάλαμο και χώρο απόθεσης 
εξορυκτικών αποβλήτων και ΙV) λοιπά συνοδά έργα, γ) Υποέργο Μαύρων Πετρών και 
εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου: Ανάπτυξη υφιστάμενου μεταλλείου Μαύρων Πετρών, 
προσωρινή λειτουργία παλαιού εργοστασίου εμπλουτισμού, νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στο 
Μαντέμ Λάκκο, εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στην άνω λεκάνη του χειμάρρου 
Κοκκινόλακκα και λοιπά συνοδά έργα, δ) Υποέργο Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου: Κατασκευή 
νέου εργοστασίου μεταλλουργίας, το οποίο τροφοδοτείται με συμπυκνώματα από τα μεταλλεία 
Ολυμπιάδας και Σκουριών και παράγει καθαρό χρυσό, χαλκό και άργυρο, τα οποία διοχετεύονται 
στην αγορά και ε) Νέες εγκαταστάσεις λιμένα Στρατωνίου: Επέκταση των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων στο λιμένα Στρατωνίου, ώστε να διευκολυνθεί η αποθήκευση και μεταφορά των 
τελικών προϊόντων από τα εργοστάσια εμπλουτισμού Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Μαντέμ Λάκκου 
και Σκουριών, καθώς και από τη Μεταλλουργία και τη Μονάδα παραγωγής Θειικού Οξέος Μαντέμ 
Λάκκου. Μετά την έκδοση της κυα, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, η δικαιούχος 
εταιρία υπέβαλε στο δασαρχείο Αρναίας Χαλκιδικής την υπ΄ αριθ. .../6.9.2011 αίτηση, με την οποία 
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ζητούσε την έκδοση πράξης παραχώρησης σε αυτήν δημόσιας δασικής έκτασης, για την 
εξυπηρέτηση των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στις θέσεις «Σκουριές» και «Μαντέμ Λάκκος».  
Επακολούθησαν η υπ΄ αριθ. …/10.2.2012 έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου 
«Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών» και η υπ΄ αριθ. …/10.2.2012 έγκριση της τεχνικής 
μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας». Ακολούθως, με το υπ΄ αριθ. 
.../14.3.2012 έγγραφο του δασαρχείου Αρναίας, υποβλήθηκε στη Δ/νση Δασών Χαλκιδικής η από 
14.3.2012 εισηγητική έκθεση του δασολόγου … με την οποία προτείνετο η παραχώρηση στη 
δικαιούχο εταιρία, κατά κυριότητα και κατά χρήση, αναλυτικά προσδιοριζόμενων δημόσιων 
δασικών εκτάσεων για τα υποέργα Σκουριών και Μαντέμ Λάκκου και ετίθεντο πρόσθετοι όροι, 
προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες επεμβάσεις στο δάσος και άστοχες αποψιλώσεις 
βλάστησης.  
Στη συνέχεια, με την υπ΄ αριθ. .../29.3.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (α΄ προσβαλλομένη), παραχωρήθηκε στην εταιρεία Β δημόσιο 
δάσος συνολικής εκτάσεως 4.099,87 στρ., όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα στην ανωτέρω 
απόφαση τοπογραφικά διαγράμματα και αναλύεται ως εξής: Α) Για το υποέργο Σκουριών: 1) 
παραχώρηση δημοσίου δάσους κατά κυριότητα, συνολικής έκτασης 1.471,25 στρ., που 
περιλαμβάνει: α) Εργοστάσιο εμπλουτισμού εμβαδού 126,00 στρ., β) Εγκατάσταση απόθεσης 
Καρατζά Λάκκου εμβαδού 837 στρ., γ) Εγκατάσταση απόθεσης Λοτσάνικου εμβαδού 241,34 στρ. 
και δ) Ενοποιημένο όρυγμα εμβαδού 393 στρ., 2) παραχώρηση δημοσίου δάσους κατά χρήση, 
συνολικής έκτασης 1.802,12 στρ. και Β) Για το υποέργο Μαντέμ Λάκκου: παραχώρηση δημοσίου 
δάσους κατά κυριότητα, συνολικής έκτασης 826,49 στρ., που περιλαμβάνει εργοστάσιο 
εμπλουτισμού και μεταλλουργίας, περιλαμβανομένης της μονάδας θειικού οξέος και του αγωγού 
μεταφοράς, εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων, πλατεία νέας στοάς προσπέλασης Ολυμπιάδας 
και λοιπά συνοδά έργα.  
Από όλες τις παραπάνω εκτάσεις εξαιρούνται περιλαμβανόμενες σε αυτές εκτάσεις, οι οποίες είτε 
ανήκουν ήδη στη δικαιούχο εταιρεία είτε αποτελούν αποτερματισμένους και δασωθέντες αγρούς 
είτε έχουν αποδοθεί ως καστανοτεμάχια είτε εκκρεμεί γι΄ αυτές η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού. 
Με την απόφαση αυτή τέθηκαν και πρόσθετοι όροι σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο 
υλοτόμησης των θιγόμενων δασικών εκτάσεων. Ακολούθως, σε εφαρμογή της α΄ προσβαλλόμενης 
πράξης, με την υπ΄ αριθ. .../17.4.2012 απόφαση της Δ/ντριας Δασών Χαλκιδικής εγκρίθηκε η 
έκτακτη κάρπωση ξυλώδους όγκου στις εν λόγω περιοχές, βάσει του συνημμένου πίνακα 
υλοτομίας, με την υιοθέτηση πρόσθετων όρων ως προς τη μέθοδο και το εύρος της υλοτόμησης. 
Τέλος, με τις β΄ και γ΄ προσβαλλόμενες πράξεις (το υπ΄ αριθ. .../24.5.2012 συμφωνητικό και 
πρωτόκολλο εγκαταστάσεως της δικαιούχου εταιρίας στη θέση «Σκουριές» για την εκτέλεση 
υλοτομικών εργασιών και το υπ΄ αριθ. .../16.5.2012 συμφωνητικό και πρωτόκολλο εγκαταστάσεως 
της δικαιούχου εταιρίας στη θέση «Μαντέμ Λάκκος» για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών), 
εγκαταστάθηκε η εταιρία στις περιοχές επέμβασης, προβλέπεται δε ότι κατά το διαχειριστικό έτος 
2012-2013 στην περιοχή των Σκουριών πρόκειται να γίνει απόληψη δασικών προϊόντων της τάξης 
των 1.580 κ.μ. επί συνολικής εκτάσεως 103.273,03 τ.μ. και στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου 
απόληψη δασικών προϊόντων της τάξης των 220 κ.μ. j επί συνολικής εκτάσεως 142.468,38 τ.μ., με 
βάση τα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα που προσκόμισε η εταιρεία. 
Σύμφωνα με το αριθ. 52 παρ. 6 πδ/τος 18/1989 (Α΄ 8), η αίτηση αναστολής εκτελέσεως γίνεται 
δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον 
αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της 
αιτήσεως ακυρώσεως. 
με την κρινομένη αίτηση καθώς και με το από 18.7.2012 υπόμνημα των αιτούντων, προβάλλεται ότι 
η πραγματοποίηση των έργων που απαιτούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στις 
Σκουριές και τον Μαντέμ Λάκκο θα έχει ως συνέπεια, μέσω της υλοτόμησης των δέντρων, την 
αποψίλωση μοναδικής φυσικής περιοχής αρχέγονου δάσους, δεδομένου ότι τα δάση οξιάς και 
δρυός, που αποτελούν τα κύρια είδη κάλυψης των περιοχών αυτών, είναι πολύ σημαντικά 
αρχέγονα οικοσυστήματα. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι είναι βέβαιη η πρόκληση μη αναστρέψιμης 
βλάβης στο δασικό περιβάλλον της περιοχής, αφού δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση των δασών 
αυτών, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους. Παράλληλα προβάλλεται ότι η επικείμενη δασική 
καταστροφή προοιωνίζεται δραστική μεταβολή του φυσικού αναγλύφου και της μορφολογίας του 
εδάφους, αλλοίωση της φυσιογνωμίας και της αισθητικής του τοπίου και αύξηση του κινδύνου 
πλημμυρικών φαινομένων στον παρακείμενο οικισμό της Μεγάλης Παναγιάς, επικαλούνται δε 
σχετικά την από Οκτωβρίου 2000 μελέτη του Καθηγητή ΑΠΘ Θεοφ. Παυλίδη. 
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Εξ άλλου στην κυα 201745/20.7.2011 εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων προβλέπονται, μεταξύ 
άλλων, οι εξής όροι: - δ1.7 «Για όλες τις επεμβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα θα πρέπει 
προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέμβασης ή/και άδειας χρήσης 
από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τη Δασική Νομοθεσία. Αυτό ισχύει και για τα συνοδά έργα ... - δ1.9 «Να γίνει 
φύτευση όπου απαιτείται, ύστερα από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης. Οι εργασίες 
φύτευσης να αρχίσουν αμέσως σε κάθε τμήμα, στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές 
εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες καθώς και στους χώρους που 
αποδεσμεύονται. Συγκεκριμένα: Καλή ποιοτικά φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης 
του έργου να συλλέγεται και να φυλάσσεται, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις διαδικασίες 
αποκατάστασης. Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα (ενδημικά) είδη καθώς και άλλα σπάνια είδη 
που υπάρχουν στην περιοχή και χρήζουν προστασίας, τα οποία θα μεταφυτεύονται σε 
ενδεικνυόμενες περιοχές, βάσει σχετικής μελέτης που θα υποβληθεί στις αρμόδιες δασικές 
υπηρεσίες». δ1.10 «Να γίνει διαμόρφωση και προσαρμογή στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής με 
κατάλληλες κλίσεις και διαμορφώσεις των πρανών των ορυγμάτων και των επιχωμάτων, ώστε να 
είναι δυνατή η φυτική τους αποκατάσταση» … Προβλέπονται δε στη συνέχεια ειδικοί όροι για την 
προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων ανά υποέργο, μεταξύ των οποίων ειδικά για 
το υποέργο Σκουριών: - ως προς την εξόρυξη του κοιτάσματος: δ2.108 «Η φυτική γη που θα 
προκύψει από την αποκάλυψη του κοιτάσματος να αποθηκευτεί προσωρινά στους αντίστοιχους 
αποθεσιοθαλάμους που έχουν προβλεφθεί στην εγκεκριμένη σχετική 91 ΜΠΕ, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί στα επακόλουθα έργα αποκατάστασης» - ως προς τις εγκαταστάσεις απόθεσης: δ2.135 
«Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες 
εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Προς τούτο, κάθε χώρος εκχέρσωσης και αποψίλωσης να 
οριοθετείται πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών», δ2.136 «Κατά τις χωματουργικές εργασίες 
θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αποθήκευση, προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα 
συλλέγεται για τη μετέπειτα χρήση της στα έργα αποκατάστασης», δ2.138 «Για την 
αποτελεσματική διαχείριση των επιφανειακών νερών, την υδραυλική προστασία των 
εγκαταστάσεων απόθεσης ακόμα και σε πλημμυρικές καταστάσεις και τέλος για την 
ελαχιστοποίηση της μεταβολής της απορροής στα κατάντη των φραγμάτων ρέματα, να 
κατασκευαστούν περιμετρικά κανάλια γύρω από τις λεκάνες απόθεσης για την συλλογή και 
εκτροπή των επιφανειακών νερών των λεκανών ανάντη των εγκαταστάσεων απόθεσης και 
απόδοσή τους στο κύριο ρέμα Καρόλακκας, κατάντη των εγκαταστάσεων απόθεσης» και δ2.143 
«Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες 
εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Κατά τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή 
αποθήκευση, προστασία και συντήρηση της φυτικής γης που θα συλλέγεται για τη μετέπειτα 
χρήση της στα έργα αποκατάστασης».  
Επίσης, προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης για 
κάθε υποέργο, μετά την εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών και τη ρητή πρόβλεψη ότι κατά 
την αποκατάσταση της βλάστησης θα επιδιωχθεί η χρησιμοποίηση αυτόχθονων φυτικών ειδών με 
σεβασμό της διαφορετικής βλαστητικής φυσιογνωμίας της κάθε περιοχής επέμβασης (κεφ. 6 της 
ΜΠΕ: σχέδιο κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης). Εξ άλλου, κατά τα προκύπτοντα 
από τη ΜΠΕ, συνολικά, το ποσοστό των εκτάσεων που πρόκειται να αποψιλωθούν (3.238,28 στρ.) 
αντιστοιχεί στο 0,44% της ευρύτερης περιοχής μελέτης (740.000 στρ.), τα είδη δε που πρόκειται να 
θιγούν είναι μόνο δρυοδάση, δάση οξιάς και εκτάσεις αείφυλλης πλατύφυλλης και 
σκληροφυλλικής βλάστησης. Συνεπώς, κατά τη ΜΠΕ (σελ. 7.5-7): «Οι επιπτώσεις από την 
κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων στη βλάστηση της περιοχής είναι μη σημαντικές, μόνιμες 
και μερικώς αναστρέψιμες, δεδομένου ότι καταλαμβάνουν πολύ μικρό ποσοστό των ζωνών 
βλάστησης της περιοχής σε σχέση με την έκταση εμφάνισης των αντίστοιχων ζωνών στην 
ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, μετά το κλείσιμο των έργων και τις διαδικασίες αποκατάστασης, 
θα επιδιωχθεί η επιστροφή στην πρότερη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και δρυός». 
Όσον αφορά τέλος στους τύπους οικοτόπων που θα θιγούν, σημαντικότερες αναμένεται να είναι 
οι επιπτώσεις στην περιοχή των Σκουριών (κεφ. 7.5.1.4 και 7.5.1.5), όπου οι τύποι οικοτόπων, μέρος 
των οποίων πρόκειται να αποψιλωθεί, παρουσιάζουν ένα οικολογικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι 
τρεις τύποι (Δάση οξιάς και δρυός) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
χωρίς όμως οι περιοχές που εμφανίζονται αυτοί οι οικότοποι να έχουν ενταχθεί σε κάποιο 
καθεστώς προστασίας, δεδομένου ότι δεν αποτελούν οικότοπους προτεραιότητας. 
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Τέλος, ως προς το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον από τη ΜΠΕ προκύπτουν τα εξής: Η 
ευρύτερη περιοχή του έργου αποτελεί τη λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή στη Χαλκιδική, τα δε 
ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται στο 20%. Η συνολική επένδυση στα μεταλλεία δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας σε μια περιοχή με υψηλή υποαπασχόληση και συνακόλουθα νέα εισοδήματα σε 
μια περιοχή, όπου ο μέσος όρος εισοδήματος ανά κάτοικο είναι μικρότερος του αντίστοιχου 
εθνικού μέσου όρου. Ειδικά στον τομέα της απασχόλησης, από τη ΜΠΕ προκύπτει ότι από τον 
πρώτο έως τον ένατο χρόνο ζωής του έργου πρόκειται να απασχολούνται σε αυτό ετησίως από 892 
έως 1.300 εργαζόμενοι και από τον ένατο χρόνο και εξής σταθερά ετησίως 1.300 εργαζόμενοι, 
προερχόμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (άνω του 90%) από την ευρύτερη περιοχή (από 
τους παρακείμενους οικισμούς), εκτιμάται δε ότι θα υπάρξει και ένας αριθμός νέων θέσεων 
εργασίας σε τομείς έμμεσα σχετιζόμενους με τη λειτουργία της δραστηριότητας.  
Αντίστοιχοι όροι έχουν περιληφθεί στην προσβαλλόμενη πράξη παραχώρησης, ενώ στην 
.../17.4.2012 απόφαση της Δ/ντριας Δασών Χαλκιδικής, με την οποία εγκρίθηκε η έκτακτη κάρπωση 
ξυλώδους όγκου, τέθηκαν και οι εξής πρόσθετοι όροι: - Λόγω του μεγάλου μεγέθους του έργου και 
της μακροχρόνιας εξέλιξής του, οι υλοτομικές εργασίες θα γίνονται σταδιακά και μόνο στους 
προκαθορισμένους χώρους όπου θα εκτελούνται τα έργα ώστε να αποφεύγονται άσκοπες 
απογυμνώσεις εδαφών. -Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην πλήρη αξιοποίηση του υλοτομητέου 
όγκου από καταπλακώσεις ιστάμενων δέντρων κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. 
Ο όρος αυτός έχει τεθεί και στα δύο Πρωτόκολλα Εγκατάστασης υλοτομικών εργασιών (β΄ και γ΄ 
προσβαλλόμενη). 
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ΄ όψη τα ανωτέρω δεδομένα, τις αιτήσεις και τα υπομνήματα των 
διαδίκων και τα λοιπά στοιχεία που προσκόμισαν για την απόδειξη των ισχυρισμών του, έλαβε 
ιδιαιτέρως υπ΄ όψη ότι: α) Οι εκτάσεις δασών που πρόκειται να αποψιλωθούν για την κατασκευή 
των επίμαχων έργων εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Χαλκιδικής απαρτίζονται μεν, 
κατά κύριο λόγο, από πυκνά δάση οξιάς και δρυός, δεν υπάγονται, εν τούτοις, οι οικότοποι αυτοί σε 
κάποιο ειδικό καθεστώς προστασίας, και πάντως, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 1990/2007 7μ.), δεν 
απαγορεύεται η εξορυκτική εκμετάλλευση ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές, β) οι 
αποψιλωτικές εργασίες θα προχωρούν σταδιακά, ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη 
κατασπατάληση δασικού πλούτου σε σχέση με την πρόοδο του όλου έργου και με την 
εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων, βάσει ειδικών διαδικασιών αδειοδότησης και υπό την 
επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών. Οι προσβαλλόμενες πράξεις, εξ άλλου, αφορούν ένα μικρό 
ποσοστό δασικής γης σε σχέση με τη συνολική έκταση που έχει παραχωρηθεί, ήδη δε έχουν 
προχωρήσει αρκετά οι εργασίες υλοτόμησης, γ) με την απόφαση ΕΠΟ, την απόφαση παραχώρησης 
δημόσιας δασικής εκτάσεως και την απόφαση έγκρισης έκτακτης κάρπωσης ξυλώδους όγκου 
έχουν τεθεί αυστηροί, αναλυτικοί και ειδικοί ανά υποέργο όροι και περιορισμοί, ώστε να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από το συνολικό έργο στο ελάχιστο δυνατό, δ) 
προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση, κατά το στάδιο ήδη λειτουργίας του έργου, της θιγόμενης 
βλάστησης μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων και κατόπιν εκπονήσεως ειδικών φυτοτεχνικών 
και δασοτεχνικών μελετών, έτσι ώστε το περιβαλλοντικό ισοζύγιο να αποβεί θετικό υπέρ των 
αποκατεστημένων επιφανειών και να επανέλθει, κατά το δυνατόν, η βιοποικιλότητα των 
περιοχών επέμβασης σε επίπεδα που προσομοιάζουν στην πρότερη κατάσταση, ε) στην περιοχή 
των Σκουριών, πλησίον της οποίας βρίσκεται η δημοτική κοινότητα της Μ. Παναγιάς, προβλέπεται 
στη ΜΠΕ αντιπλημμυρική προστασία κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθώς και 
περιμετρικά της οδοποιίας, ενώ μετά τη φάση αποκατάστασης αναμένεται η επαναφορά του 
δάσους στην πρότερη κατάσταση που δεν εγκυμονεί κινδύνους πλημμυρών από τις βροχοπτώσεις, 
στ) η υλοποίηση της επένδυσης κρίνεται ιδιαίτερα συμφέρουσα για την εθνική οικονομία, λόγω της 
δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, πρωτογενώς και δευτερογενώς, σε περιοχή με υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, αλλά και λόγω της απόδοσης μεγάλων χρηματικών ποσών στο Κράτος από τη 
φορολόγηση της δικαιούχου εταιρίας και κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών και της 
θετικής επίδρασης στο ισοζύγιο συναλλαγών της Χώρας.  
Εν όψει όλων αυτών η Επιτροπή σταθμίζοντας τη βλάβη που πρόκειται να επέλθει στο δασικό 
οικοσύστημα, η οποία πάντως για το έτος 2012-2013 είναι μικρή σε σχέση με το συνολικό εύρος των 
εκτάσεων που πρόκειται να αποψιλωθούν, με την ανάγκη υλοποίησης του, ιδιαιτέρως 
συμφέροντος για την εθνική και την τοπική οικονομία, επενδυτικού σχεδίου, το οποίο κατά τα 
προκύπτοντα από τη ΜΠΕ σχεδιάσθηκε και υλοποιείται ενιαίως ως προς τα διάφορα υποέργα, με 
αποτέλεσμα η διακοπή επί μέρους εργασιών να έχει αντίκτυπο στην πρόοδο του συνολικού έργου, 
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κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος αναστολής των προσβαλλομένων πράξεων, δεδομένου και ότι οι 
προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι. 
 
Διατακτικό: Απορρίπτει την αίτηση. 
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Αίτηση ακυρώσεως: Με την .../14.1.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Γεωργίας και του Υφυπουργού 
Υγείας - Πρόνοιας, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί των Μεταλλευτικών 
Εγκαταστάσεων Στρατωνίου της εταιρείας … αφού προηγουμένως είχε εκπονηθεί σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Οι μεταλλευτικές αυτές εγκαταστάσεις, οι οποίες 
βρίσκονται μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων Στρατονίκης και Στρατωνίου του Δήμου 
Σταγείρων - Ακάνθου του νομού Χαλκιδικής περιλαμβάνουν: α) τα υπόγεια μεταλλείου Μαύρων 
Πετρών και Μαντέμ Λάκκο Χαλκιδικής, στα οποία εξορύσσονται μικτά θειούχα μεταλλεύματα 
μολύβδου και ψευδαργύρου, β) το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου, στο οποίο γίνεται 
κατεργασία των εξορυσσομένων μεταλλευμάτων, γ) τους χώρους αποθέσεως στερεών 
καταλοίπων της εξορύξεως και κατεργασίας των μεταλλευμάτων στις περιοχές Σεβαλιέ και 
Καρακόλι και δ) τη μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις.  
Εξ άλλου, τα εναπομείναντα μεταλλευτικά αποθέματα εντοπίζονται στο σύνολό τους στην 
επέκταση του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών δυτικά του άξονα Χ = +25200 και έως τον άξονα Χ = 
+24925, σε συνεχόμενη με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις περιοχή, κάτω από τη δομημένη περιοχή 
του οικισμού Στρατονίκης (βλ. την υποβληθείσα ΜΠΕ του έτους 2004 περί επεκτάσεως και 
εκσυγχρονισμού της εκμεταλλεύσεως του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών των Μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων Στρατωνίου, τεύχος ΙΙ, σελ. 1-1 και σύνοψη της ίδιας μελέτης τεύχος 1, σελ. 2). 
Ακολούθως με την .../18.7.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού καθώς και των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Υγείας - Πρόνοιας και 
Γεωργίας, παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος της προηγούμενης κοινής υπουργικής αποφάσεως 
εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για πέντε χρόνια από την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της 
(31.12.2000). Στη συνέχεια, με την .../15.2.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η 
τεχνική μελέτη επεκτάσεως της εκμεταλλεύσεως του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην περιοχή 
του Δημοτικού Διαμερίσματος Στρατονίκης του Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου του νομού 
Χαλκιδικής, εντός των παραχωρήσεων μεταλλείων 16 και 25. Η έγκριση αυτή αφορούσε στην 
επέκταση της εκμεταλλεύσεως του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην περιοχή που 
προαναφέρθηκε, μέσα στα όρια του οικισμού Στρατονίκης και κάτω από το δομημένο τμήμα του 
οικισμού αυτού. Στην εν λόγω απόφαση περιλαμβάνονταν, ως ειδικοί όροι της εγκριθείσης 
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τεχνικής μελέτης, οι όροι και περιορισμοί, τους οποίους έθεσε η από 29.1.2002 μελέτη που 
συντάχθηκε από έξι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την 
πραγματοποίηση της επεκτάσεως της εκμεταλλεύσεως του μεταλλείου. Η τελευταία αυτή πράξη, 
καθώς και η ... (σχετ. ...)/6.2.2002 πράξη του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσεως Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, με την οποία κρίθηκε ότι από την επέκταση της εκμεταλλεύσεως του 
Μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην παραπάνω νέα περιοχή δεν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ακυρώθηκαν με την 3615/2002 
απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τον λόγο ότι δεν είχε εκδοθεί ούτε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και 
των τυχόν λοιπών συναρμόδιων υπουργών για να εγκρίνει τους νέους περιβαλλοντικούς όρους, 
που θα ίσχυαν στην περιοχή της επεκτάσεως, ούτε κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών που θα 
βεβαίωνε αιτιολογημένα και με βάση νόμιμα κριτήρια, ότι από την επέκταση της εκμεταλλεύσεως 
του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην παραπάνω νέα περιοχή δεν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις που ήδη επιφέρει η υφιστάμενη εκμετάλλευση του εν 
λόγω μεταλλείου στο περιβάλλον.  
Μετά την ακύρωση των ως άνω πράξεων εκδόθηκε η .../11.2.2003 ΚΥΑ περί εγκρίσεως 
περιβαλλοντικών όρων για την «Επέκταση της εκμετάλλευσης Μαύρων Πετρών περιοχής ΔΔ 
Στρατονίκης», της εταιρείας … Ακολούθησε η δημοσίευση του ν. 3220/2004 (Α΄ 15), με το άρθρο 51 
του οποίου κυρώθηκε η υπ΄ αριθ. .../12.12.2003 σύμβαση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του 
ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών … και … ενώ με το άρθρο 52 του ίδιου νόμου, κυρώθηκε η 
υπ΄ αριθ. .../12.12.2003 σύμβαση μεταβιβάσεως του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της 
εταιρείας … (ακίνητα, μεταλλεία, δικαιώματα μεταλλειοκτησίας, κινητά, εξοπλισμός, σήματα, 
πνευματική ιδιοκτησία, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες), που περιήλθαν στο ελληνικό Δημόσιο, 
δυνάμει της υπ΄ αριθ. .../2003 συμβάσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως προαναφέρθηκε, στην 
εταιρεία … Στη συνέχεια, με την .../11.4.2005 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Πολιτισμού και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε μετά την 
υποβληθείσα από τον κύριο του έργου (με το υπ΄ αριθ. .../19.8.2004 έγγραφο) Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα .../14.1.1999 κυα 
Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, όπως αυτή 
ισχύει μετά την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με την .../18.7.2001 κυα, ως προς: α) 
την επωνυμία της υπεύθυνης εταιρείας από … σε … και β) την έγκριση πρόσθετων 
περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την υλοποίηση του έργου της επεκτάσεως και 
εκσυγχρονισμού και εκμεταλλεύσεως του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στις μεταλλευτικές 
εγκαταστάσεις Στρατωνίου, ενώ με την ίδια πράξη καταργήθηκε η .../11.2.2003 κυα περί εγκρίσεως 
περιβαλλοντικών όρων και ορίσθηκε ότι οι περιβαλλοντικοί αυτοί όροι ισχύουν έως 31.12.2009. 
Συγκεκριμένα η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με θέμα «Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Στρατωνίου: Επέκταση και Εκσυγχρονισμός της Εκμετάλλευσης του Μεταλλείου 
Μαύρων Πετρών» αφορά σε δραστηριότητες που συνιστούν συνέχιση και εκσυγχρονισμό της 
υφιστάμενης δραστηριότητας των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, με 
επανασχεδιασμό ορισμένων βασικών στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας.  
Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπόγειες εξορυκτικές εργασίες και είναι 
συγκεκριμένα: α) Επέκταση της εκμετάλλευσης του υπόγειου μεταλλείου Μαύρων Πετρών σε 
συνεχιζόμενη με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις περιοχή δυτικά του άξονα Χ = +25.200 και ως τον 
άξονα Χ = +24.925, β) Συμπλήρωση των υφιστάμενων έργων προσπέλασης του μεταλλείου από μία 
νέα κεντρική στοά με στόχο τη διασφάλιση ασφαλέστερης και ευκολότερης διακίνησης 
προσωπικού και υλικών, την ικανοποιητική διευθέτηση του κυκλώματος αερισμού, την κατασκευή 
νέου κεντρικού αντλιοστασίου για τη διαχείριση των υπόγειων νερών, τη δημιουργία 
προϋποθέσεων για τη χρήση κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού και μεθόδου εκσκαφής και τον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφοράς των εξορυσσόμενων υλικών ... γ) Αντικατάσταση, 
όπου είναι τεχνικά εφικτό, της τεχνικής εξόρυξης των πετρωμάτων με εκρηκτικές ύλες, η οποία 
εφαρμοζόταν κατ΄ αποκλειστικότητα στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου, από 
μηχανική εκσκαφή με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, δ) χρησιμοποίηση της μεθόδου 
εκμετάλλευσης «εναλλασσομένων κοπών και λιθογομώσεων», η οποία χρησιμοποιείται ήδη στο 
Μεταλλείο Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκο, με την παραλλαγή κατά κύριο λόγο της 
ανερχόμενης φοράς υπό συνθήκες συνήθων διαστάσεων στοάς αντί της παραλλαγής της 
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κατερχόμενης φοράς υπό συνθήκες διευρυνόμενου μετώπου, ε) κατασκευή και λειτουργία νέας 
μονάδας επεξεργασίας των νερών του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών. Τέλος, κατόπιν της από 
19.7.2005 (.../19.7.2005) εκθέσεως αξιολογήσεως της Επιτροπής οκτώ ειδικών επιστημόνων, που 
συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση της υποβληθείσας από την εταιρεία Γ τεχνικής μελέτης της 
εκμεταλλεύσεως του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, εκδόθηκε η .../7.9.2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τεχνική μελέτη για την επέκταση της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας στο τμήμα του εντοπισμένου κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών, 
που εκτείνεται δυτικά του άξονα Χ = +25200 και έως τον άξονα Χ = +24925, δηλαδή κάτω από τη 
δομημένη περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος Στρατονίκης και αναπτύσσεται σε βάθος 
μεγαλύτερο από 210 μ. από την επιφάνεια του εδάφους (σελ. 6-2 της ΜΠΕ τεύχος ΙΙ, σελ. 1 της 
σύνοψης της μελέτης αυτής, σελ. 232 της εγκριθείσας τεχνικής μελέτης).  
Με την κρινομένη αίτηση, οι αιτούντες που είναι κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος 
Στρατονίκης του Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής, στη διοικητική περιφέρεια του οποίου 
βρίσκονται οι παραπάνω περιοχές, στις οποίες επεκτείνεται η εκμετάλλευση του Μεταλλείου των 
Μαύρων Πετρών, ζητούν να ακυρωθεί η μνημονεθείσα πιο πάνω .../7.9.2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τεχνική μελέτη για την επέκταση της 
εκμεταλλεύσεως του μεταλλείου.  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Στο άρθρο 24 παρ. 1 Συντ. ορίζεται ότι: «Η προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη 
διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα 
στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας ...». Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και για 
την αρχή της αειφόρου αναπτύξεως περιέχουν εξ άλλου τόσο η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όσο και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή 
τους με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, που κυρώθηκε με τον ν. 2691/1999 (Α΄ 47) και τέθηκε σε ισχύ 
από 1.5.1999 (ανακοίνωση της 6.4.1999, Α΄ 87). Ειδικότερα, η μεν Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ορίζει μεταξύ των στόχων της Ενώσεως την επίτευξη ισόρροπης και αειφόρου αναπτύξεως 
(έβδομη παράγραφος του προοιμίου και άρθρο Β, ήδη άρθρο 2 με τη νέα αρίθμηση), η δε Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορίζει ως αποστολή της Κοινότητας την προαγωγή αρμονικής, 
ισόρροπης και αειφόρου αναπτύξεως των οικονομικών δραστηριοτήτων και περαιτέρω προβλέπει 
όσο η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο 
προστασίας και στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στις αρχές της προφυλάξεως και της προληπτικής 
δράσεως (άρθρα 2 και 130 Ρ παρ. 2, ήδη άρθρα 2 και 174 παρ. 2 με την νέα αρίθμηση). Εν όψει της 
ανωτέρω συνταγματικής επιταγής του 2001, εκδόθηκε ο ν. 1650/1986 (Α΄ 160), με τον οποίο 
θεσπίζονται κανόνες, αναφερόμενοι, πλην άλλων, στις προϋποθέσεις και στην διαδικασία για την 
έγκριση της εγκαταστάσεως δραστηριοτήτων ή εκτελέσεως έργων, από τα οποία απειλούνται 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και του οποίου οι σχετικές διατάξεις αντικαταστάθηκαν με 
τον ν. 3010/2002 (Α΄ 91), προκειμένου να εναρμονισθούν με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ. Με 
βάση εξουσιοδοτήσεις των άρθρων 3, 4 παρ. 10 και 11 και 5 παρ. 1 του Ν 1650/1986, αλλά και σε 
συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 84/360/ΕΟΚ και 85/337 ΕΟΚ του Συμβουλίου των ΕΚ, εκδόθηκε η κυα 
69269/5387/24.10.1990 (Β΄ 678), με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα απαιτούμενα στοιχεία 
και προδιαγραφές του περιεχομένου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και η 
διαδικασία εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και κατ΄ εξουσιοδότηση των ίδιων διατάξεων του ν. 
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3010/2002, εκδόθηκε η κυα 
15393/2332/5.8.2002 (Β΄ 1022), που ρυθμίζει τα αντίστοιχα θέματα.  
Με τις ανωτέρω διατάξεις, το φυσικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόμενο 
αγαθό, προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία και η διαφύλαξη των φυσικών 
πόρων προς χάρη και των επομένων γενεών. Όπως προκύπτει μάλιστα από την προαναφερθείσα 
συνταγματική διάταξη, ο συντακτικός νομοθέτης δεν αρκέστηκε στην πρόβλεψη δυνατότητας να 
θεσπίζονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλ΄ επέβαλε στα όργανα του Κράτους 
που έχουν σχετική αρμοδιότητα να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για τη διαφύλαξη του 
προστατευομένου αγαθού και ειδικότερα, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα νομοθετικά και 
διοικητικά, προληπτικά και κατασταλτικά, μέτρα, παρεμβαίνοντας στον αναγκαίο βαθμό και στην 
οικονομική ή άλλη ατομική ή συλλογική δραστηριότητα. Κατά τη λήψη εξ άλλου των μέτρων 
αυτών τα όργανα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας οφείλουν, κατά την έννοια της 
ανωτέρω διατάξεως, ερμηνευομένης εν όψει και των άρθρων 106 και 22 παρ. 1 Συντ., να 
σταθμίζουν και άλλους παράγοντες αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, 
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όπως είναι εκείνοι που σχετίζονται με τους σκοπούς της οικονομικής αναπτύξεως, της 
αξιοποιήσεως του εθνικού πλούτου, της ενισχύσεως της περιφερειακής αναπτύξεως και της 
εξασφαλίσεως εργασίας στους πολίτες, δηλαδή σκοπούς για τους οποίους λαμβάνεται πρόνοια στο 
Σύνταγμα και συγκεκριμένα, στα προαναφερόμενα άρθρα 106 και 22 παρ. 1. Η επιδίωξη όμως των 
σκοπών αυτών και η στάθμιση των προστατευομένων αντιστοίχων εννόμων αγαθών πρέπει να 
συμπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την προστασία του 
περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη, στην οποία 
απέβλεψε ο συντακτικός, αλλά και ο κοινοτικός νομοθέτης.  
Κατά τη στάθμιση εξ άλλου αυτή, σε συμμόρφωση προς την αρχή της προλήψεως και 
προφυλάξεως στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, που απορρέει από τις ανωτέρω 
διατάξεις, τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας πρέπει να λαμβάνουν προεχόντως υπ΄ όψη την τυχόν 
ύπαρξη ιδιαιτέρου κινδύνου για το φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία 
συγκεκριμένου έργου ή την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας και να μην παρέχουν τη 
σχετική έγκριση αν διαπιστώσουν αιτιολογημένα ότι ο κίνδυνος αυτός, στον οποίο περιλαμβάνεται 
και ο επαπειλούμενος από ενδεχόμενη πλημμελή λειτουργία του έργου, υπερακοντίζει προδήλως 
τα προσδοκώμενα οφέλη από τη λειτουργία του. Σε κάθε πάντως περίπτωση πρέπει, προκειμένου 
η στάθμιση αυτή να γίνεται κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στην ανάγκη προστασίας των 
εκατέρωθεν διακυβευομένων εννόμων αγαθών, να εκτίθενται και να συνεκτιμώνται κατά τρόπο 
επαρκή αφ΄ ενός μεν ο τρόπος και η μέθοδος κατασκευής και λειτουργίας της συγκεκριμένης 
εγκαταστάσεως και αφ΄ ετέρου ο ειδικότερος χαρακτήρας του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο 
προσδοκάται ότι θα εξυπηρετηθεί από το έργο ή την δραστηριότητα αυτή, δεδομένου ότι η κατά τα 
ανωτέρω επιβαλλόμενη στάθμιση συναρτάται εκάστοτε με το είδος και την έκταση της 
επαπειλούμενης βλάβης και την φύση της εξυπηρετούμενης με την εκτέλεση του έργου ανάγκης.  
Περαιτέρω, σε περίπτωση προσβολής με αίτηση ακυρώσεως των διοικητικών πράξεων που 
εκδίδονται κατά τη διαδικασία, με την οποία τα αρμόδια όργανα της Διοικήσεως εκτιμούν εκ των 
προτέρων τις αναμενόμενες συνέπειες για το περιβάλλον από σχεδιαζόμενα έργα ή 
δραστηριότητες και κρίνουν αν και με ποιους όρους μπορεί να πραγματοποιηθεί το έργο ή η 
δραστηριότητα, ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της βιώσιμης αναπτύξεως, ο ακυρωτικός 
δικαστής ερευνά, εάν τηρήθηκε συννόμως από ουσιαστική και τυπική άποψη η διαδικασία αυτή 
και αν τα στοιχεία, στα οποία στηρίζεται η ελεγχόμενη διοικητική πράξη, είναι σύμφωνα με τους 
σχετικούς ορισμούς της νομοθεσίας και επαρκή για να προσδώσουν έρεισμα στην πράξη.  
Ειδικότερα, κατά την άσκηση του ακυρωτικού ελέγχου, στον οποίο περιλαμβάνεται και η πλάνη 
περί τα πράγματα, ο δικαστής εξετάζει, μεταξύ άλλων, αν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
που αποτελεί το βασικό μέσο εφαρμογής της αρχής της προλήψεως και προφυλάξεως, 
ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις του νόμου και αν το περιεχόμενό της είναι επαρκές, ώστε να 
παρέχεται στα αρμόδια διοικητικά όργανα η δυνατότητα να διακριβώνουν και αξιολογούν τους 
κινδύνους και τις συνέπειες του έργου ή της δραστηριότητας και να εκτιμούν αν η 
πραγματοποίησή του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και τις 
συνταγματικές επιταγές, καθώς και αν το προσδοκώμενο από αυτό όφελος τελεί σε σχέση 
αναλογίας με την τυχόν επαπειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος.  
Η ευθεία όμως αξιολόγηση εκ μέρους του δικαστή των συνεπειών ορισμένου έργου ή 
δραστηριότητος και η κρίση αν η πραγματοποίησή του αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης 
αναπτύξεως εξέρχονται των ορίων του ακυρωτικού ελέγχου διότι προϋποθέτουν διαπίστωση 
πραγματικών καταστάσεων, διερεύνηση τεχνικών θεμάτων, ουσιαστικές εκτιμήσεις και στάθμιση 
στηριζομένη στις εκτιμήσεις αυτές.  
Κατ΄ ακολουθίαν, παράβαση της αρχής της βιώσιμης αναπτύξεως μπορεί να ελεγχθεί ευθέως από 
τον ακυρωτικό δικαστή μόνον αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και με βάση τα διδάγματα της 
κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλούμενη από το έργο ή τη δραστηριότητα βλάβη για το 
περιβάλλον είναι μη επανορθώσιμη ή είναι προφανώς δυσανάλογη με το προσδοκώμενο όφελος 
και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες, ώστε προδήλως να αντιστρατεύεται την ανωτέρω 
συνταγματική αρχή (πρβλ. ΣτΕ Ολ 613/2002, 3478/2000).  
Από τον συνδυασμό των εφαρμοστέων διατάξεων και ειδικότερα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, όπως τροποποιήθηκε και της περ. γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2837/2000, συνάγεται ότι πριν από την έναρξη των υλικών 
εργασιών της εκμετάλλευσης μεταλλείου, έργου που κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία του 
άρθρου 3 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002, απαιτείται να 
εκδοθούν αφ΄ ενός μεν απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, που εκδίδεται 
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από τα όργανα και με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 4 του ν. 1650/1986 και 12 παρ. 1 περ. 
γ΄ του ν. 2837/2000 και αφ΄ ετέρου απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εγκρίνει την τεχνική 
μελέτη του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παραπάνω κανονισμού. Η απόφαση 
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, που εκδίδεται από τα κατ΄ εξοχήν αρμόδια 
όργανα και με ειδική διαδικασία που εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, 
πρέπει να προηγείται χρονικώς της αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης που εγκρίνει την 
τεχνική μελέτη του έργου. Η υπουργική αυτή απόφαση είναι η τελευταία διοικητική πράξη που 
εκδίδεται πριν την έναρξη των εργασιών εκμεταλλεύσεως του μεταλλείου και στο μέτρο που 
περιέχει ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν πρέπει να αποκλίνει από τους όρους 
και περιορισμούς που έχει επιβάλλει η απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (ΣτΕ Ολ 
3615/2002).  
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και το ιστορικό της 
υποθέσεως που παρατίθεται αναλυτικώς στη δεύτερη σκέψη, η εγκριθείσα με την προσβαλλόμενη 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης τεχνική μελέτη για την επέκταση και εκσυγχρονισμό της 
εκμεταλλεύσεως του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
Στρατωνίου, είναι σύμφωνη προς τους όρους και περιορισμούς που έχει επιβάλει η απόφαση 
εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, η προτεινόμενη δε από αυτή δραστηριότητα δεν έρχεται σε 
αντίθεση με εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια 
χρήσεων γης, αφού περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υπόγειες εργασίες, η δε πρόσθετη κατάληψη 
χώρου στην επιφάνεια του εδάφους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός των Μεταλλευτικών 
Εγκαταστάσεων Στρατωνίου.  
Η προτεινόμενη δραστηριότητα αποτελεί επέκταση και συνέχιση της εκμεταλλεύσεως του 
υφιστάμενου υπόγειου μεταλλείου «Μαύρων Πετρών» των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων 
Στρατωνίου, λαμβάνει δε χώρα εντός περιοχής μεταλλειοκτησίας της εταιρείας και συγκεκριμένα, 
εντός των μεταλλευτικών παραχωρήσεων Φ16 και ΟΠ 25. Οι πρόσθετες επεμβάσεις στην 
επιφάνεια του εδάφους, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εργασίες στην περιοχή διαμόρφωσης του 
στομίου στην είσοδο της στοάς, τη διαπλάτυνση της αντίστοιχης υφισταμένης οδού πρόσβασης και 
την κατασκευή της νέας μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου υλοποιούνται στο σύνολό τους 
εντός της περιοχής ιδιοκτησιών της εταιρείας και εντός του πολυγώνου της περιοχής επέμβασης 
των υφισταμένων Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου.  
Εξ άλλου, τα παραγόμενα στερεά απόβλητα της εξόρυξης και του εμπλουτισμού του 
μεταλλεύματος θα αποτίθενται στους υφισταμένους χώρους απόθεσης στερεών αποβλήτων των 
μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου. Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη πράξη, η 
δραστηριότητα λόγω αφ΄ ενός της κατά κύριο λόγο φύσεως των εργασιών της και αφ΄ ετέρου του 
περιορισμού των επιφανειακών επεμβάσεων εντός του χώρου των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
δεν επηρεάζει προστατευόμενες, ευαίσθητες από περιβαλλοντική άποψη περιοχές, λόγω της 
μεγάλης αποστάσεως από τα όρια των πλησιέστερων περιοχών, των οποίων ελέγχεται η 
καταλληλότητα προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, των περιοχών SPA 
(Special Protection Area) για την προστασία της ορνιθοπανίδας και των καταφυγίων θηραμάτων. 
Επίσης, στην άμεση περιοχή της δραστηριότητας δεν εντοπίζεται κάποια περιοχή που να έχει 
κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.  
Η έκταση και η φύση των προβλεπομένων εργασιών και η λειτουργία της επέκτασης της 
εκμετάλλευσης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών δεν αναμένεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην προσβαλλόμενη τεχνική μελέτη και στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 
στην οποία αυτή στηρίζεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς δεν 
αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλοντα και τα υπερκείμενα της εκμετάλλευσης 
πετρώματα, στην ασφάλεια των κατασκευών, δομών και εγκαταστάσεων της επιφανείας από 
δονήσεις, στην ποιότητα των εδαφών, στο φυσικό ανάγλυφο, τη μορφολογία και το τοπίο της 
περιοχής, στη σεισμικότητα της περιοχής στα εδάφη, στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικό 
του επιφανειακού και του υπόγειου υδατικού δυναμικού, στο ακουστικό περιβάλλον, στο 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον, στο αστικό περιβάλλον και στο ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον.  
Περαιτέρω, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη μεταλλευτική δραστηριότητα κάτω από τον 
οικισμό Στρατονίκης, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν ύστερα από 
μακροχρόνια εκμετάλλευση των υπαρχόντων κοιτασμάτων, εξετάσθηκαν διεξοδικά είτε με την 
προσβαλλόμενη τεχνική μελέτη που έχει εγκριθεί, είτε με τη ΜΠΕ που συνοδεύει την 
προσβαλλομένη πράξη, είτε με την από 29.1.2002 μελέτη καθηγητών των ΕΜΠ και την από 
19.7.2005 έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης. Με τις μελέτες δε αυτές έχουν 
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ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και έχουν τεθεί συγκεκριμένοι όροι για την 
παρακολούθηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.  
Εξ άλλου, ως προς το υπόγειο υδατικό δυναμικό, η υπόγεια υδροφορία στην περιοχή του 
Μεταλλείου των Μαύρων Πετρών αναπτύσσεται σε γεωλογικό σχηματισμό μαρμάρου, εντός του 
οποίου βρίσκεται το κοίτασμα. Πάνω από την υδροφορία των μαρμάρων συναντάται η υδροφορία 
των αμφιβολιτών, η οποία τροφοδοτεί τα πηγάδια και τις υδρευτικές γεωτρήσεις του ΔΔ 
Στρατονίκης. Η άντληση του νερού του μεταλλείου δεν θα επιφέρει επιπτώσεις στα ποσοτικά 
χαρακτηριστικά του υδροφορέα των αμφιβολιτών που υπέρκειται του υδροφορέα των μαρμάρων, 
λόγω του στεγανού σχηματισμού μυλονίτη με καολίνη που αναπτύσσεται κατά μήκος του 
ρήγματος Στρατωνίου, ο οποίος απομονώνει τους δύο υδροφορείς (ΜΠΕ σχέδια 5.4.2.3-1 και 5.4.2.3-
2).  
Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των πηγών πόσιμου 
νερού του οικισμού Στρατονίκης που τροφοδοτούνται αποκλειστικά από τον υδροφορέα των 
αμφιβολιτών (ΜΠΕ σελ. 4-49 έως 4-52, 6-32 έως 6-36). Όσον αφορά στην υδροστατική στάθμη του 
υδροφορέα των μαρμάρων, επισημαίνεται ότι το σύνολο της προτεινόμενης δραστηριότητας 
λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο εντός περιοχής προγενέστερων εκμεταλλεύσεων και άρα εντός 
του προγενέστερου κώνου πτώσης στάθμης στην καρστική υδροφορία των μαρμάρων που έχει ήδη 
δημιουργηθεί από προηγούμενες μεταλλευτικές εργασίες.  
Συνεπώς δεν αναμένεται σημαντική αύξηση της ποσότητας των νερών που αντλούνται από τις 
υπόγειες εγκαταστάσεις του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών (ΜΠΕ σελ. 5-99 έως 5-102). Σε κάθε 
περίπτωση, η υπόγεια υδροφορία εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί μετά τη λήξη της 
εκμεταλλεύσεως του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών και το κλείσιμο και την αποκατάσταση των 
υπόγειων κενών του (ΜΠΕ σελ. 5-58, 5-59, 5-64, 5-94). Εξ άλλου, στον όρο Δ1.17 της .../11.4.2005 κυα 
εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου, στην οποία 
στηρίζεται η προσβαλλόμενη πράξη, προβλέπεται η εκπόνηση από την εταιρεία λεπτομερούς 
υδρογεωλογικής μελέτης, στην οποία θα γίνει εκτίμηση της εξελίξεως του ρυθμού αποκατάστασης 
της υπόγειας υδροφορίας μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης. Περαιτέρω, οι επιπτώσεις στους 
υδάτινους πόρους της περιοχής από την οριστική διακοπή των μεταλλευτικών εργασιών θα ήταν 
σημαντικές καθώς θα διαμορφώνονται δυσμενείς εν γένει συνθήκες επιβάρυνσης των υπόγειων 
υδάτων λόγω της διατηρήσεως των κενών από τις υπόγειες εκσκαφές. Τα κενά αυτά σε συνδυασμό 
με την ενδεχόμενη διαταραχή της περιβάλλουσας βροχομάζας, θα συνιστούσαν ευνοϊκό 
περιβάλλον παραγωγής όξινης απορροής σε σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες και κυρίως σε μη 
ελεγχόμενο περιβάλλον, σε σχέση με την απορροή νερών, η οποία θα παράγεται στην περίπτωση 
ολοκλήρωσης της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος και προγραμματισμένης παύσης και 
υποκατάστασής του (ΜΠΕ σελ. 5-5, 5-6).  
Εξ άλλου, ως προς τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων από επικίνδυνες ουσίες, όπως 
προκύπτει από την ΜΠΕ (σελ. 5-36 έως 5-49) και επιβεβαιώνεται και από την Ομάδα Εργασίας 
καθηγητών του ΕΜΠ (2002) και την οκταμελή επιστημονική επιτροπή (2005), με τη μέθοδο 
εξόρυξης των εναλλασσομένων κοπών και λιθογομώσεων και μάλιστα της ανερχόμενης φοράς 
αποφεύγεται η δημιουργία συνθηκών οξείδωσης και κατά συνέπεια, η επιβάρυνση των υπογείων 
υδάτων λόγω του φαινομένου της όξινης απορροής, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, ενώ με την 
ανάμειξη των τελμάτων με τσιμέντο σε ποσοστό τουλάχιστον 10% για την παρασκευή του υλικού 
των λιθογομώσεων, το προκύπτον μείγμα έχει μηδενικό δυναμικό παραγωγής οξύτητας και 
επομένως οι μικρές ποσότητες περιεχομένων μετάλλων ακινητοποιούνται και αδρανοποιούνται. 
Περαιτέρω, ως προς τον κίνδυνο ρύπανσης από τα απόβλητα που αποτίθενται στις λίμνες 
τελμάτων, καθώς ακόμη και από τη συνήθη λειτουργία των λιμνών αυτών ως χώρων διαθέσεως 
αποβλήτων, επισημαίνεται στη ΜΠΕ (σελ. 5-4 και 5-10) ότι οι λίμνες απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ, 
στις οποίες αποτίθενται τα λεπτομερή τέλματα και η ιλύς από την κατεργασία των νερών 
μεταλλείου, είναι στεγανοποιημένες.  
Με δεδομένο συνεπώς ότι η κύρια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με την οποία γίνεται η 
βασική και συνθετική εξέταση των επιπτώσεων ορισμένου έργου στο περιβάλλον και των 
αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπισή τους, δεν αποκλείεται κατ΄ αρχήν να συμπληρώνεται με 
ειδικότερες, αναφερόμενες σε επιμέρους θέματα, μελέτες, είτε προγενέστερες είτε μεταγενέστερες, 
τις οποίες πάντως πρέπει κατ΄ αρχήν να λαμβάνουν υπ΄ όψη και να αξιολογούν τα αρμόδια 
όργανα, προκειμένου να εκδώσουν την αντίστοιχη διοικητική πράξη, όπως είναι η πράξη 
εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, εφ΄ όσον οι μελέτες αυτές αναφέρονται στις επιπτώσεις των 
εξεταζόμενων έργων για το περιβάλλον και στον τρόπο αντιμετώπισής τους, ο προβαλλόμενος 
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ισχυρισμός περί ελλείψεως προηγούμενης υδρογεωλογικής μελέτης πρέπει να απορριφθεί ως 
αβάσιμος (πρβλ. ΣτΕ Ολ 4498/1998).  
Περαιτέρω, για την έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως η Διοίκηση έλαβε υπ΄ όψη τις 
επιπτώσεις τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς σεισμικότητας στην περιοχή. Στη 
ΜΠΕ (σελ. 6-21 έως 6-24), στη σύνοψη της ΜΠΕ (σελ. 36), καθώς και την από 19.7.2005 έκθεση της 
επιτροπής αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης αναλύεται και τεκμηριώνεται ότι η πρωτογενής 
σεισμικότητα οφείλεται αποκλειστικά στα τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής και δεν 
σχετίζεται με την ανάπτυξη των έργων εκμετάλλευσης, ενώ η δυνατότητα προκλήσεως 
δευτερογενούς σεισμικότητας από την εκμετάλλευση του μεταλλείου είναι «πρακτικώς αμελητέα» 
(βλ. σελ. 46 της από 29.1.2002 εκθέσεως της Επιτροπής καθηγητών του ΕΜΠ και σύνοψη της ΜΠΕ 
σελ. 44).  
Εξ άλλου, στον όρο Δ2.4 της .../11.4.2005 κυα εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων Στρατωνίου, προβλέπεται η καταγραφή και ο έλεγχος σε συνεχή βάση στην 
περιοχή της Στρατονίκης των δονήσεων και του αντίστοιχου θορύβου, ενώ με τον όρο Δ2.5 
προβλέπεται η εγκατάσταση ψηφιακών επιταχυνσιογράφων για καθημερινή παρακολούθηση και 
σύνδεση με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) 
Θεσσαλονίκης. Τέλος, σύμφωνα με τη ΜΠΕ η εγκριθείσα με την προσβαλλόμενη πράξη 
δραστηριότητα έχει σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία, αφού διασφαλίζει τη διατήρηση 
ενός σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων προέρχεται από 
τα γειτονικά δημοτικά διαμερίσματα, με παράλληλη ενίσχυση της δευτερογενούς δημιουργίας 
απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, καθίσταται εφικτή η αξιοποίηση του ορυκτού 
πλούτου της χώρας, με την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας, τα οποία 
εξάγονται στο σύνολό τους στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην αύξηση των συνολικών εξαγωγών 
του εξορυκτικού κλάδου με σημαντική συναλλαγματική ωφέλεια για τη χώρα. Ενθαρρύνονται 
περαιτέρω επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στον ελληνικό χώρο, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
αύξηση της εμπορικής κίνησης με προμήθειες τόσο από την τοπική αγορά όσο και από την 
υπόλοιπη χώρα.  
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα έχει σειρά θετικών επιδράσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
της Χαλκιδικής, αλλά και του συνόλου της χώρας καθώς συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και 
στη βελτίωση των δεικτών κοινωνικής ευημερίας και ενισχύει τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, αλλά και στο εμπόριο υλικών, καθώς επίσης και στην 
αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες. Στη ΜΠΕ (σελ. 5-5, 5-6) επισημαίνεται εξ άλλου το γεγονός ότι 
η επιλογή της «μηδενικής λύσης», δηλαδή της μη κατασκευής και λειτουργίας του προτεινόμενου 
έργου, σημαίνει και την οριστική διακοπή λειτουργίας του συμπλέγματος των Μεταλλευτικών 
Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, λόγω ελλείψεως ποσοτήτων μεταλλεύματος προς εκμετάλλευση. Η 
επιλογή αυτή θα επιφέρει επιπτώσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι εξής: επιπτώσεις στη γεωλογία, στο έδαφος και 
στο τοπίο της περιοχής λόγω μη πλήρωσης των κενών προηγούμενων εκμεταλλεύσεων και άλλων 
πιθανών εγκοίλων, επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους λόγω διαμόρφωσης δυσμενών εν γένει 
συνθηκών επιβάρυνσης των υπόγειων υδάτων που συνδέονται με τη διατήρηση σημαντικών 
κενών, επιβάρυνση που επιφέρει προβλήματα και στην μακροχρόνια επεξεργασία των υδάτων, 
επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.  
Εν όψει των εκτεθέντων στην προηγούμενη σκέψη, ο λόγος με τον οποίο προβάλλεται ότι με την 
προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζεται το άρθρο 24 Συντ. και ο θεμελιώδης κανόνας της 
βιωσίμου αναπτύξεως και της «βιωσίμου μεταλλείας» είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι κατά 
την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως ελήφθησαν υπ΄ όψη τόσο η ανάγκη εξόρυξης χάριν 
του δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα, της εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξης της 
απασχόλησης, όσο και οι επιπτώσεις από την εξάντληση των υδάτινων πόρων, την ρύπανση με 
επικίνδυνες ουσίες των φυσικών αποδεκτών της περιοχής, την επικινδυνότητα από τη 
σεισμικότητα της περιοχής και την υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της Στρατονίκης, 
κατόπιν δε αξιολογήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκδόθηκε η προσβαλλόμενη 
απόφαση, με την οποία επιβάλλονται τα αναγκαία για τη μείωση ή εξάλειψη των επιπτώσεων 
αυτών μέτρα.  
Τα ρέματα ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενα συνταγματικής 
προστασίας που αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και στη διασφάλιση της 
επιτελούμενης από αυτά λειτουργίας της απορροής των υδάτων και συνεπώς, η εκτέλεση τεχνικών 
έργων πλησίον ρέματος επιτρέπεται, μόνον εφ΄ όσον διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη εκτέλεση της 
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φυσικής αυτής λειτουργίας τους. Για να εξασφαλισθεί ο σκοπός αυτός απαιτείται, πριν την 
εκτέλεση των τεχνικών έργων πλησίον ρέματος, ο καθορισμός της οριογραμμής του σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α΄ 58), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 
3010/2002, έτσι ώστε η μελετώμενη επέμβαση να γίνεται ενόψει της υπάρξεως του ρέματος, 
αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση οιασδήποτε εργασίας επιχωματώσεως ή καλύψεως αυτού. Κατ΄ 
ακολουθίαν, ο καθορισμός των οριογραμμών του ρέματος αποτελεί κατά νόμο προϋπόθεση για 
την έκδοση των πράξεων χωροθετήσεως και εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων έργου ή 
δραστηριότητας που βρίσκεται πλησίον ρέματος.  
Επειδή όπως αναφέρεται στον όρο Δ1.18 της προμνημονευθείσας κυα εγκρίσεως περιβαλλοντικών 
όρων των επίμαχων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων «το ανάχωμα προστασίας του στομίου της 
νέας στοάς προσπέλασης να κατασκευαστεί εκτός της κοίτης του ρέματος Κοκκινόλακα. Σε καμία 
περίπτωση να μην επηρεάζεται η υδραυλική παροχευτικότητα του ρέματος». Επίσης, στη ΜΠΕ 
(σελ. 5-15, 6-8) προβλέπεται ότι το ανάχωμα προστασίας της εισόδου της νέας στοάς προσπέλασης 
θα κατασκευαστεί παράλληλα στην κοίτη του εν λόγω ρέματος. Ακόμα, σύμφωνα με τη ΜΠΕ (σελ. 
6-28, 6-29, 6-35), δεν αναμένεται να αλλοιωθεί η φυσική κοίτη του Κοκκινόλακα, αλλά και των 
υποκλάδων του και κατ΄ επέκταση δεν αναμένεται να επέλθει αλλοίωση των υδραυλικών 
χαρακτηριστικών τους καθώς η προτεινόμενη δραστηριότητα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο 
υπόγειες μεταλλευτικές εργασίες, οι οποίες υποστηρίζονται από τις υφιστάμενες επιφανειακές 
εγκαταστάσεις του μεταλλείου και δεν αναμένεται να δημιουργηθούν διαταραχές στην επιφάνεια 
(ΜΠΕ, σελ. 3-4, 3-9, 5-11, 6-10, 6-24).  
Εξ άλλου, τα υδρογεωλογικά στοιχεία του ρέματος Κοκκινόλακα έχουν αναπτυχθεί στη ΜΠΕ (σελ. 
4-43 έως 4-49) και ελήφθησαν υπ΄ όψη κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση των ενδεχόμενων 
επιπτώσεων από την προτεινόμενη δραστηριότητα (ΜΠΕ, σελ. 6-28 έως 6-32, 6-35, 6-36). Ως προς τα 
ρέματα Καρβουνόσκαλας, Αργυρούς και Πόρτο η ως άνω ΚΥΑ ορίζει με τον όρο Δ1.8 ότι η απόθεση 
των στερεών αποβλήτων που θα παραχθούν από τη νέα δραστηριότητα θα γίνεται στους 
αντίστοιχους υφιστάμενους χώρους απόθεσης των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου. 
Εξ άλλου στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι η απόθεση των στείρων εξόρυξης που θα προκύψουν από τα 
σχεδιαζόμενα νέα έργα προσπέλασης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του κοιτάσματος των 
Μαύρων Πετρών θα αποτεθούν στον υφιστάμενο ελεγχόμενο χώρο απόθεσης στερεών 
μεταλλευτικών καταλοίπων Καρακολίου, ο οποίος από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι 
έχει σχέση με τα επίμαχα ρέματα (σελ. 2-4, 5-3, 5-19, 5-22, 5-53 έως 5-55, 5-104, 6-9, 6-10, 6-26 και 
Σχέδιο 4.2.1.1.1.-1 της ΜΠΕ).  
Με τα δεδομένα αυτά, εφ΄ όσον δηλαδή προκύπτει ότι ουδόλως επηρεάζεται η φυσική λειτουργία 
των ρεμάτων, το γεγονός ότι πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν 
οριοθετήθηκαν τα ρέματα που υπάρχουν στην περιοχή, την οποία αφορά η απόφαση αυτή, δεν 
συνιστά πλημμέλεια, ο δε περί του αντιθέτου λόγου ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως 
αβάσιμος.  
Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι ακυρωτέα, διότι εκδόθηκε κατά 
παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των υδάτων και περί διαχειρίσεως των υδατικών 
πόρων και ιδίως κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1739/1987, καθ΄ όσον με την ως άνω πράξη 
εγκρίθηκε η ανάπτυξη των επίδικων δραστηριοτήτων και η απόληψη ποσοτήτων ύδατος που 
υπερβαίνουν τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, χωρίς να έχει προηγηθεί ο σχεδιασμός που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1739/1987.  
Η επίμαχη δραστηριότητα αφορά στην επέκταση και εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης μεικτών 
θειούχων μεταλλευμάτων στην περιοχή Μαύρες Πέτρες, η δε άντληση και χρήση νερού κατά την 
εξόρυξη -η οποία συμβαίνει ανεξαιρέτως σε κάθε εξορυκτική δραστηριότητα- δεν συνιστά έργο 
διαχείρισης και αξιοποίησης των υδατικών πόρων της περιοχής. Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη 
δράση δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 1739/1987 (πρβλ. ΣτΕ Ολ 1688/2005), τα δε περί του 
αντιθέτου προβαλλόμενα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.  
Η επιλεγείσα μέθοδος εξορύξεως του μεταλλεύματος «των εναλλασσομένων κοπών και 
λιθογομώσεων κατά ανερχόμενη φορά υπό συνθήκες συνήθων διαστάσεων στοάς» παρουσιάζει 
τα περισσότερα πλεονεκτήματα από απόψεως προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αυτά 
παρατίθενται αναλυτικά στις σελίδες 5-42 της ΜΠΕ, στην από 29.1.2002 έκθεση της επιτροπής των 
καθηγητών του ΕΜΠ καθώς και στην από 19.7.2005 έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης της 
τεχνικής μελέτης. Περαιτέρω στη ΜΠΕ επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα της μηχανικής 
εκσκαφής με Roadheader, με την οποία θα αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό η χρήση εκρηκτικών 
υλών, η οποία θα περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν 
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προγενέστερες εκμεταλλεύσεις που δεν μπορεί να προσεγγίσει το μηχάνημα, στις οποίες και θα 
εφαρμόζονται τεχνικές ελεγχόμενης όρυξης (σελ. 5-26 έως 5-36, 6-6 και 6-11 ΜΠΕ).  
Εξ άλλου, στον όρο Β.6β΄ της προσβαλλόμενης πράξεως ορίζεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας του 
επιλεγέντος μηχανήματος μηχανικής εκσκαφής θα επιλεγεί άλλο καταλληλότερο μηχάνημα. 
Τέλος στη ΜΠΕ γίνεται γεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηση της περιοχής της προτεινόμενης 
δραστηριότητας (σελ. 4-15, έως 4-42). Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο 
λόγος ακυρώσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας ως προς τη μέθοδο εξορύξεως, καθ΄ ο δε μέρος 
πλήττεται η τεχνική κρίση της Διοικήσεως ως προς την επιλεγείσα μέθοδο αυτός είναι 
απορριπτέος ως απαράδεκτος.  
Στη ΜΠΕ τεκμηριώνεται (σελ. 5-105 έως 5-109 και 6-9) κατά τρόπο αναλυτικό και με συγκεκριμένα 
αριθμητικά στοιχεία και υπολογισμούς ο τρόπος διάθεσης των στερεών αποβλήτων και η επάρκεια 
των υφιστάμενων χώρων αποθήκευσης. Ειδικότερα αναφέρεται ότι: 1) τα στείρα εξόρυξης, ήτοι 
αυτά που προκύπτουν από τα έργα προσπέλασης και εκμετάλλευσης, θα ανέλθουν καθ΄ όλη τη 
διάρκεια ζωής του μεταλλείου σε 245.280 κ.μ. και θα αποτεθούν στον υφιστάμενο χώρο απόθεσης 
στο Καρακόλι, του οποίου η χωρητικότητα ανέρχεται σε 300.000 κ.μ., 2) τα αδρομερή τέλματα, που 
αποτελούν το 75% των τελμάτων, ήτοι των στερεών καταλοίπων από τον εμπλουτισμό του 
μεταλλεύματος, θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους ως συστατικό του υλικού λιθογόμωσης και 
3) τα λεπτομερή τέλματα, που αποτελούν το 25% των τελμάτων, μαζί με την ιλύ που προκύπτει 
από την εξουδετέρωση των νερών των μεταλλείων, ανέρχονται συνολικά σε 230.850 κ.μ. και θα 
αποθηκευτούν στις λίμνες Σεβαλιέ και στο ανάχωμα Καρακόλι που διαθέτουν αποθηκευτική 
ικανότητα 238.000 κ.μ., συνυπολογιζόμενης της εξοικονόμησης χώρου 114.000 κ.μ. από την 
απομάκρυνση αδρομερών τελμάτων από τους χώρους απόθεσης για να χρησιμοποιηθούν ως υλικό 
λιθογόμωσης. Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως περί 
ελλείψεως αιτιολογίας ως προς τους χώρους αποθέσεως των αποβλήτων καθ΄ ο δε μέρος 
πλήττεται με τους σχετικούς ισχυρισμούς η τεχνική κρίση της Διοικήσεως ως προς την επάρκεια 
των χώρων αυτών ο λόγος είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος.  
Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η ανάπτυξη της επίμαχης μεταλλευτικής δραστηριότητας θα έχει ως 
συνέπεια την καταστροφή των κατοικιών τους και την παρακώλυση της κατά προορισμό χρήσεως 
των εντός οικισμού ακινήτων τους, κατά παράβαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας (άρθ. 17 Συντ., 1 
παρ. 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου).  
Η μεταλλευτική νομοθεσία επιτρέπει κατ΄ αρχήν τη διενέργεια εργασιών εκμεταλλεύσεως 
μεταλλείων και κάτω από ακίνητα με κτίσματα και κατοικίες, αρκεί να λαμβάνονται μέτρα, 
προκειμένου να μην δημιουργούνται επιπτώσεις στην επιφάνεια και να ελαχιστοποιούνται οι 
επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο από δονήσεις και θορύβους στις περιπτώσεις χρήσεως 
εκρηκτικών υλών, προβλέπει δε και την απαλλοτρίωση των ακινήτων αυτών υπό προϋποθέσεις 
(βλ. άρθ. 81 παρ. 1 και 6 και 84 της 11-5η (υα Φ/17402 της 12/31.12.1984 Υπουργού Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών», Β΄ 931 και άρθρα 128 και 
140 του νδ/τος 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», Α΄ 277).  
Στην προκειμένου περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και δεν 
αμφισβητείται από τους αιτούντες, οι δονήσεις από τη χρήση εκρηκτικών υλών δεν ξεπερνούν τα 
0,5 mm/sec (όπου mm η μέγιστη ταχύτητα σωματιδίων για να εκτιμηθεί η ένταση των δονήσεων), 
όταν το επιτρεπόμενο όριο που προβλέπει ο κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 
στο άρθρο 84 είναι 50 mm/sec. Η τιμή δε των 0,5 mm/sec αποτελεί το όριο, κάτω από το οποίο η 
δόνηση δεν γίνεται εν γένει αντιληπτή από τον άνθρωπο (βλ. σελ. 29 της από 29.1.2002 μελέτης 
καθηγητών του ΕΜΠ. Εξ άλλου, σύμφωνα με τον ειδικό όρο Β6β΄ της εγκριθείσας με την 
προσβαλλόμενη πράξη τεχνικής μελέτης, η χρήση εκρηκτικών υλών στην κάθε μορφής εξόρυξη 
εντός των ορίων του οικισμού Στρατονίκης και πέραν αυτών εντός περιμετρικής ζώνης 100 μ., 
πρέπει να περιορισθεί κάτω από το 30% του συνολικά εξορυσσόμενου μεταλλεύματος και 
πετρώματος σε μηνιαία βάση (βλ. επίσης ΜΠΕ τεύχος 11, σελ. 6-11 και σελ. 249 της τεχνικής 
μελέτης). Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως περί 
παρακωλύσεως της χρήσεως και καταστροφής της ιδιοκτησίας των αιτούντων.  
Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η προσβαλλόμενη έγκριση της τεχνικής μελέτης είναι ακυρωτέα, 
διότι εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), καθ΄ όσον στον όρο Β8 της 
προσβαλλομένης προβλέπεται η λιθογόμωση των αρχαίων εκμεταλλεύσεων της επίδικης περιοχής 
χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού.  
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Στο κεφ. Δ΄ της εγκριτικής των περιβαλλοντικών όρων των επίμαχων μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων .../11.4.2005 ΚΥΑ και ειδικότερα στις παρ. Δ1.-5 και Δ1.26 ορίζονται τα εξής: «Δ1.5 
Να εκτελεστούν οι κατάλληλες ερευνητικές εργασίες για τον εντοπισμό και καταγραφή των 
πιθανών κενών ή άλλων ασυνεχειών που παρέμειναν από προγενέστερες περιοχές ή και αρχαίες 
εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να ληφθούν μέτρα με τα οποία θα εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η 
μη περαιτέρω διατάραξη της επιφάνειας σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Τα αποτελέσματα της 
καταγραφής καθώς και η περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν ή θα ληφθούν να υποβληθούν 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ένα (1) έτος μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης. 
Δ1.26α) Να εξαιρεθεί από κάθε μελλοντική δραστηριότητα του έργου η περιοχή γύρω από την 
κορυφή του υψώματος «Στρεμπενίκος», βόρεια της Στρατονίκης, όπου έχουν εντοπιστεί 
αρχιτεκτονικά λείψανα αρμοδιότητας της 10ης ΕΒΑ. β) Οι εργασίες επέκτασης των Μεταλλευτικών 
Εγκαταστάσεων Στρατωνίου θα επιβλέπονται από εντεταλμένο εκπρόσωπο των συναρμοδίων 
Εφορειών Αρχαιοτήτων (ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 10ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) καθ΄ όλη την διάρκειά τους ... γ) ... δ) Σε περίπτωση 
εντοπισμού αρχαίων αρμοδιότητας είτε της ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ είτε της 10ης ΕΒΑ, οι εργασίες θα 
διακοπούν και θα διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον κύριο του 
έργου και από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών, ύστερα από 
σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου του ΥΠΠΟ».  
Εξ άλλου, στο υπ΄ αριθ. .../18.11.2004 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, που προηγήθηκε και 
αναφέρεται στο προοίμιο της εγκριτικής των περιβαλλοντικών όρων ΚΥΑ, η οποία 
προσυπογράφηκε και από τον Υπουργό Πολιτισμού, προβλέφθηκε ότι θα πρέπει να τηρηθούν 
κατά την εκμετάλλευση του μεταλλείου οι ακόλουθοι όροι: «1. Να εξαιρεθεί από κάθε μελλοντική 
δραστηριότητα του έργου, η περιοχή γύρω από την κορυφή του υψώματος «Στρεμπενίκος», βόρεια 
της Στρατονίκης, όπου έχουν εντοπισθεί αρχιτεκτονικά λείψανα, αρμοδιότητας της 10ης ΕΒΑ. 2. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών ο υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να ειδοποιήσει τις 
Εφορείες Αρχαιοτήτων (10η ΕΒΑ και ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ). 3. Όλες οι εκσκαφές εργασίες θα 
πραγματοποιηθούν με την εποπτεία αρχαιολόγων των συναρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων (10η 
ΕΒΑ και ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ). 4. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπισθούν ή 
αποκαλυφθούν αρχαιότητες οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει ανασκαφική 
έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, μετά από 
γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων του ΥΠΠΟ».  
Εν όψει των ανωτέρω δεδομένων, η υπογραφή της κυα εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων και από 
τον Υπουργό Πολιτισμού, καλύπτει κατ΄ αρχήν τις απαιτήσεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας για 
την προστασία τυχόν υπαρχουσών αρχαίων στοών, είναι δε απορριπτέος ο περί του αντιθέτου 
προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως. Ειδικότερη δε έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού θα απαιτηθεί, 
μόνον εφ΄ όσον εκτελεσθούν εργασίες σε περίπτωση εντοπισμού συγκεκριμένων αρχαιοτήτων.  
Λόγοι ακυρώσεως προβάλλονται παραδεκτώς μόνο με το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως ή με 
δικόγραφο προσθέτων λόγων. Κατά συνέπεια, τα προβαλλόμενα με το από 24.9.2009 υπόμνημα, το 
οποίο υπέβαλαν οι αιτούντες πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως και με το από 1.10.2009 
υπόμνημα, το οποίο υπέβαλαν οι ίδιοι μετά τη συζήτηση της υποθέσεως μέσα στη χορηγηθείσα 
από τον Πρόεδρο προθεσμία, περί υπάρξεως, στην περιοχή της επίμαχης μεταλλευτικής 
δραστηριότητας, του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, για την προστασία του οποίου δεν 
ελήφθησαν ειδικά μέτρα, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτα, καθ΄ όσον συνιστούν το πρώτον 
προβαλλόμενους πραγματικούς ισχυρισμούς και λόγους (άρθ. 25 παρ. 2 πδ/τος 18/1989, Α΄ 8).  
Με την 462/2010 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας απερρίφθη αίτηση 
ακυρώσεως των ήδη αιτούντων, που συζητήθηκε κατά την αυτή δικάσιμο κατά της εγκριτικής των 
περιβαλλοντικών όρων των επίμαχων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων .../11.4.2005 κυα. Είναι 
συνεπώς απορριπτέος ο ισχυρισμός των αιτούντων ότι η προσβαλλόμενη έγκριση της Τεχνικής 
Μελέτης ερείδεται επί μη νομίμου κυα εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων.  
 
Διατακτικό: Απορρίπτει την αίτηση.  
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Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
Στρατωνίου - Συμπληρωματική τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης κοιτάσματος μεταλλείου 
Μαύρων Πετρών 

δημοσίευση: Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών - ΤΝΠ/ΔΣΑ. 

Αίτηση ακυρώσεως: Με την …/14.1.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Γεωργίας και του Υφυπουργού 
Υγείας Πρόνοιας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί των Μεταλλευτικών 
Εγκαταστάσεων Στρατωνίου της εταιρίας … αφού προηγουμένως είχε εκπονηθεί σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Οι μεταλλευτικές αυτές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: α) 
τα υπόγεια μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκο Χαλκιδικής, στα οποία εξορύσσονται 
μικτά θειούχα μεταλλεύματα μολύβδου και ψευδαργύρου, β) το εργοστάσιο εμπλουτισμού 
Στρατωνίου, γ) τους χώρους απόθεσης στερεών αποβλήτων, δ) τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και 
ε) τις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου 
βρίσκονται μεταξύ των κοινοτήτων Στρατονίκης και Στρατωνίου και το μεταλλείο Μαύρων 
Πετρών βρίσκεται σε επαφή με τα ανατολικά όρια της Κοινότητας Στρατονίκης.  
Ακολούθως με την …/18.7.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού καθώς και των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Υγείας Πρόνοιας και 
Γεωργίας παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος της προηγούμενης κοινής υπουργικής απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για πέντε χρόνια από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της 
(31.12.2000). Στη συνέχεια με την …/14.12.2001 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής 
Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εκδόθηκε με εντολή του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, εγκρίθηκε συμπληρωματική τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του 
κοιτάσματος του μεταλλείου Μαύρων Πετρών εντός των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθ. 16 
και 25. Η έγκριση αυτή αφορά την επέκταση της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών 
έξω από τα όρια των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου, σε συνεχόμενη με τις 
εγκαταστάσεις αυτές περιοχή, που εκτείνεται δυτικά του άξονα X = 25200 και μέχρι τα όρια ΑΒΓ, 
όπως σημειώνονται στο σχήμα που συνοδεύει τη μελέτη, μέσα στα όρια του οικισμού Στρατονίκης 
αλλά όχι κάτω από δομημένο τμήμα του οικισμού αυτού.  
Ακολούθως ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, με το …/21.12.2001 έγγραφό του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων ζήτησε να του γνωρίσουν, αν εκτός από την έγκριση τεχνικής μελέτης 
απαιτείται και νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και νέα περιβαλλοντική μελέτη για 
την επέκταση της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών σε άλλη περιοχή, συνεχόμενη 
της προηγούμενης περιοχής επέκτασης, που εκτείνεται δυτικά του άξονα 25100 και κάτω από 
δομημένο τμήμα του Οικισμού Στρατονίκης. Ακολούθησε, σε απάντηση του εγγράφου αυτού, η 
…/6.2.2002 πράξη του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
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Έργων, στην οποία αναφέρεται ότι από την επέκταση της υπόγειας μεταλλευτικής 
δραστηριότητας του μεταλλείου Μαύρων Πετρών Χαλκιδικής, στην παραπάνω περιοχή, που 
βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού Στρατονίκης και κάτω από δομημένο τμήμα του οικισμού 
αυτού, δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και ότι ως εκ τούτου ισχύουν στην περιοχή αυτή επέκτασης της εκμετάλλευσης του μεταλλείου οι 
περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονται στην παραπάνω …/14.1.1999 κοινή υπουργική απόφαση.  
Αναφέρεται επίσης στην πράξη αυτή ότι η υπόγεια εκμετάλλευση στη νέα περιοχή επέκτασης θα 
γίνει σύμφωνα και με τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που έθεσε η από 29.1.2002 
μελέτη που συντάχθηκε από έξι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) καθώς 
και ότι οι εν λόγω όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πράξης 
αυτής.  
Τέλος με την …/15.2.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη 
επέκτασης της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην περιοχή του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Στρατονίκης του Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου του νομού Χαλκιδικής, εντός των 
παραχωρήσεων μεταλλείων 16 και 25. Η έγκριση αυτή αφορά την επέκταση της εκμετάλλευσης 
του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην περιοχή που αναφέρεται στην προηγούμενη απόφαση και 
εκτείνεται δυτικά του άξονα Χ = 25140 και μέχρι τον άξονα Χ = 24925, μέσα στα όρια του οικισμού 
Στρατονίκης και κάτω από το δομημένο τμήμα του οικισμού αυτού. Στην απόφαση αυτή 
περιλαμβάνονται, ως ειδικοί όροι της εγκρινόμενης τεχνικής μελέτης, οι πιο πάνω όροι και 
περιορισμοί τους οποίους έθεσε η από 29.1.2002 μελέτη των Καθηγητών ΕΜΠ για την 
πραγματοποίηση της επέκτασης της εκμετάλλευσης του μεταλλείου.  
Με την κρινομένη αίτηση ο αιτών Δήμος Σταγείρων - Ακάνθου νομού Χαλκιδικής, στη διοικητική 
περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι παραπάνω περιοχές, στις οποίες επεκτείνεται η 
εκμετάλλευση του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών και οι λοιποί αιτούντες, που είναι κάτοικοι του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Στρατονίκης του εν λόγω δήμου, ζητούν να ακυρωθούν: α) η …/15.2.2002 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη επέκτασης της 
εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών σε νέα περιοχή, μέσα στα όρια του οικισμού 
Στρατονίκης και κάτω από δομημένο τμήμα του οικισμού αυτού, β) η …/6.2.2002 πράξη του Γενικού 
Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία 
κρίθηκε ότι από την επέκταση της εκμετάλλευσης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην 
παραπάνω νέα περιοχή δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, γ) η …/14.12.2001 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης 
Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εκδόθηκε με εντολή υπουργού, με την οποία 
εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη επέκτασης της εκμετάλλευσης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών σε 
νέα περιοχή, μέσα στα όρια του οικισμού Στρατονίκης αλλά όχι κάτω από το δομημένο τμήμα του 
οικισμού αυτού και δ) η …/18.7.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού και 
των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Υγείας Πρόνοιας και Γεωργίας, η οποία παρέτεινε τη διάρκεια 
ισχύος της παραπάνω …/14.1.1999 κοινής απόφασης των ίδιων υπουργών.  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Η πρώτη και η τρίτη από τις προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν κατ΄ 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τα μεταλλεία. Εφ΄ όσον όμως οι αιτούντες αποτελούν τρίτα 
πρόσωπα, επικαλούμενα βλάβη από τις πράξεις αυτές και δεν αξιώνουν ίδια δικαιώματα 
μεταλλείας, η διαφορά μεταξύ της Διοίκησης και των αιτούντων, που ανακύπτει από τις εν λόγω 
πράξεις, δεν είναι διαφορά ουσίας, η επίλυση της οποίας θα ανήκε στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 2 περ. δ΄ και 3 παρ. 1 του ν. 1406/1983 (Α΄ 182), αλλά 
ενόψει των άρθρων 94 παρ. 1 και 95 παρ. 1 περ. α΄ του Συντάγματος, αποτελεί ακυρωτική διαφορά 
υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3393, 3672, 4314/2001, 559/2000 
κ.ά.).  
Ο αιτών δήμος, στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται το μεταλλείο Μαύρων Πετρών 
και οι περιοχές στις οποίες επεκτείνεται με τις προσβαλλόμενες πράξεις η εκμετάλλευση του 
μεταλλείου αυτού και οι λοιποί αιτούντες, που είναι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Στρατονίκης του εν λόγω δήμου, με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση, η οποία 
ασκείται και εμπροθέσμως, εφ΄ όσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι οι 
προσβαλλόμενες πράξεις κοινοποιήθηκαν στους αιτούντες ή ότι οι αιτούντες γνώριζαν τις πράξεις 
αυτές σε χρόνο που να καθιστά την αίτηση εκπρόθεσμη. 
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Με έννομο συμφέρον ασκούνται η από 28.5.2002 παρέμβαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και η από 30.5.2002 κοινή παρέμβαση διαφόρων σωματείων εργαζομένων στα 
μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής, εφ΄ όσον η συνομοσπονδία και τα σωματεία αυτά έχουν ως 
σκοπό, σύμφωνα με τα καταστατικά τους, την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών 
συμφερόντων των μελών τους, τα οποία θίγονται, όπως ισχυρίζονται με τις παρεμβάσεις τους, από 
τυχόν ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, η οποία θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή της 
λειτουργίας του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και την απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων 
εργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει υπέρ του κύρους των 
προσβαλλόμενων πράξεων, με το από 28.5.2002 δικόγραφο παρέμβασης, το σωματείο … το οποίο 
έχει ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό του, την προστασία των οικονομικών και 
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και την υπεράσπιση των συμφερόντων αυτών στη 
δικαστική εξουσία καθώς και τη μέριμνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, εφ΄ 
όσον προβάλλεται ότι η τυχόν ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων θα πλήξει τα οικονομικά 
συμφέροντα της ανώνυμης εταιρίας … η οποία είναι μέλος του και θα έχει δυσμενείς επιδράσεις 
στη βιομηχανική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  
Με έννομο συμφέρον ασκείται η από 28.5.2002 παρέμβαση από τον … δήμαρχο και κάτοικο του 
Δήμου … όμορου με τον αιτούντα δήμο, καθώς και από άλλους κατοίκους του αιτούντος δήμου ή 
γειτονικών δήμων, υπό την ειδικότερη ιδιότητά τους ως μελών δημοτικών συμβουλίων ή τοπικών 
συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων των δήμων αυτών ή ως προέδρων σωματείων εργαζομένων 
ή άλλων σωματείων, που εδρεύουν στους δήμους αυτούς και έχουν ως σκοπό την προάσπιση των 
συμφερόντων των μελών τους ή την ανάπτυξη της περιοχής όπου εδρεύουν, οι οποίοι 
επικαλούνται το ενδιαφέρον τους για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού και την 
οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, όπου βρίσκεται το μεταλλείο Μαύρων Πετρών. 
Επίσης με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει, με το ίδιο δικόγραφο παρέμβασης, το Σωματείο … το 
οποίο έχει ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό του, την προάσπιση και προαγωγή των 
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, εφ΄ όσον προβάλλεται ότι τυχόν ακύρωση των 
προσβαλλόμενων πράξεων θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή της λειτουργίας του μεταλλείου 
Μαύρων Πετρών και την απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή. 
Τέλος η παρέμβαση αυτή, κατά το μέρος που ασκείται από το σωματείο … Αθλοπαιδιών … πρέπει 
να απορριφθεί ως ασκούμενη χωρίς έννομο συμφέρον, γιατί από τους σκοπούς τους οποίους 
επιδιώκει το σωματείο αυτό, σύμφωνα με το καταστατικό του, δεν προκύπτει ότι θίγεται από τυχόν 
ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, ούτε άλλωστε γίνεται επίκληση στο δικόγραφο ότι το εν 
λόγω σωματείο υφίσταται ειδικότερη συγκεκριμένη βλάβη από την ακύρωση των πράξεων αυτών.  
Στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. β του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (αριθ. 
…/12.12.1984 απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Β΄ 931), όπως η περίπτωση 
αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 της αριθ. …/11.2.1986 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β΄ 155), ορίζονται τα εξής: «1. O εκμεταλλευτής, μεταξύ των άλλων, 
έχει και τις παρακάτω υποχρεώσεις: α) … β) Να καταρτίζει και υποβάλλει, στην αρμόδια Υπηρεσία 
του ΥΕΦΠ, πριν από την έναρξη μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών σε νέο έργο ή και νέο 
μέρος του που δεν είχε περιληφθεί στην αρχική μελέτη, τεχνική μελέτη του έργου ή μέρους του 
έργου, που οι προδιαγραφές της, καθώς και η διαδικασία για την έγκρισή της, αναφέρονται στα 
άρθρα 97 και 98. Τα κριτήρια που γενικά πρέπει να ικανοποιούνται στις παραπάνω μελέτες είναι η 
οικονομία του κοιτάσματος σε συνδυασμό με την ασφάλεια των εργαζομένων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα, η ελαχιστοποίηση του 
κοινωνικού κόστους. Απαγορεύεται η έναρξη μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών πριν από την 
έγκριση της τεχνικής μελέτης. γ) …».  
Επίσης στα άρθρα 81, 83, 84, 97 και 98 του παραπάνω κανονισμού ορίζονται τα εξής: «1. Στην 
εκπόνηση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 για μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες κάτω από ή 
κοντά σε οικήματα, έργα δημόσιας ωφέλειας, πυλώνες ή στύλους γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος ή τηλεπικοινωνιών, περιοχές αρχαιολογικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος ή φυσικού 
κάλλους καθώς και στη διάρκεια της εκτέλεσής τους, πρέπει να προβλέπονται και να παίρνονται, 
μεταξύ των άλλων, και ειδικά μέτρα προστασίας των πιο πάνω περιοχών ή κατασκευών. 2. … 6. 
Για τη χωροθέτηση των υπόγειων εργασιών, πρέπει να γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός στην 
τεχνική μελέτη του άρθρου 4 καθώς και εκτέλεσή τους, ώστε ανάλογα με την έκταση του 
κοιτάσματος, τα μηχανικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων, τη μέθοδο για την υπόγεια 
εκμετάλλευση και το βάθος των εργασιών, να μην δημιουργούνται επιπτώσεις στην επιφάνεια 
(π.χ. ρωγμές, καθιζήσεις, κατολισθήσεις (άρθρο 81). «1. Ο χώρος και ο τρόπος απόθεσης καθώς και 
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η τελική διαμόρφωση των αποθέσεων στείρων, πρέπει να επιλέγονται στην εκπόνηση της τεχνικής 
μελέτης του άρθρου 4, ώστε να εξασφαλίζονται η ορθολογική λειτουργία του έργου, η ευστάθεια 
των πρανών και η δυνατότητα αποκατάστασης του τοπίου. Τα σχετικά κριτήρια που πρέπει να 
παίρνονται υπόψη στην παραπάνω μελέτη είναι : α. … ζ. Γειτνίαση με οικισμούς, δρόμους, έργα 
κοινής ωφέλειας, αρχαιολογικούς ή τουριστικούς χώρους κ.λπ. 2. …» (άρθρο 83). «1. Σε κάθε έργο 
που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, πρέπει να ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο οι παράμετροι των 
εκρήξεων (διάταξη, μήκος, διάμετρος, φορτίο ανά χρόνο έκρηξης, γόμωση και πυροδότηση 
διατρημάτων), ώστε να ελαχιστοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, οι επιπτώσεις στον 
περιβάλλοντα χώρο. Ειδικότερα, κατά την έκρηξη των υπονόμων, απαγορεύεται …» (άρθρο 84) «Η 
τεχνική μελέτη του άρθρου 4 πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία και κεφάλαια: α) στοιχεία 
επιχείρησης: …, β) στοιχεία έργου: …, γ) στοιχεία μέρους έργου: …, δ) κεφάλαιο μεταλλευτικών ή 
λατομικών εργασιών για εντοπισμό κοιτασμάτων: δα) περιγραφή του χώρου και της ευρύτερης 
περιοχής … δη) … εα) περιγραφή του χώρου εκμετάλλευσης του κοιτάσματος καθώς και της 
ευρύτερης περιοχής, σε ακτίνα, το λιγότερο, 1 χλμ. με πλήρες τριγωνομετρικό εβ) …, εστ) ειδικές 
μελέτες για κάθε φάση και είδος εργασίας (προσπέλαση, προπαρασκευή, υποστήριξη, κύριες 
εξορυκτικές εργασίες, φόρτωση - μεταφορά, φωτισμός, αερισμός, αντιμετώπιση νερών, αποθέσεις, 
ασφάλεια επιφάνειας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.) … 2. …» (άρθρο 97) «Ο εκμεταλλευτής 
πρέπει, πριν από την έναρξη των εργασιών που προβλέπονται στην πιο πάνω μελέτη, να υποβάλει 
για έγκριση τη μελέτη στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΦΠ. Το χρονικό διάστημα για την έγκριση 
της μελέτης, απ΄ την πιο πάνω Υπηρεσία, δεν μπορεί να ξεπερνάει τις εξήντα μέρες απ΄ την 
υποβολή της. Σε περίπτωση που περάσει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να μεσολαβήσει έγκριση ή 
επιστροφή της μελέτης, θεωρείται ότι η μελέτη έχει εγκριθεί. Σε περίπτωση, που μέσα στην πιο 
πάνω προθεσμία, η μελέτη κριθεί ανεπαρκής ή ανακριβής, τότε επιστρέφεται στον εκμεταλλευτή 
που μπορεί να την επαναϋποβάλλει, αφού προηγούμενα η μελέτη συμπληρωθεί ή διορθωθεί, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας που έχουν έγγραφα διατυπωθεί. Η προθεσμία για την 
έγκριση της μελέτης, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σε τριάντα μέρες απ΄ την επαναϋποβολή 
της …» (άρθρο 98).  
Εξ άλλου στο άρθρο 3 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160) ορίζονται 
τα εξής : «1. Mε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και οι δραστηριότητες 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Ως κριτήρια 
για την κατάταξη αυτή λαμβάνονται : α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, 
β) το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται καθώς και κάθε άλλη επίδραση στο 
περιβάλλον, γ) η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρμοζόμενη 
παραγωγική διαδικασία, δ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος και η ανάγκη επιβολής περιορισμών 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 2. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα και τις 
δραστηριότητες που λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να 
προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον. Στα έργα και τις δραστηριότητες της 
κατηγορίας αυτής επιβάλλονται κατά περίπτωση, πέρα από τους γενικούς όρους και τις 
προδιαγραφές, ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. Η δεύτερη 
κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που, χωρίς να προκαλούν σοβαρούς κινδύνους ή 
οχλήσεις, πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε γενικές 
προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις. Η τρίτη 
κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν ιδιαίτερα μικρό κίνδυνο ή 
όχληση ή υποβάθμιση στο περιβάλλον. 3. …».  
Στο άρθρο 4 παρ. 1, 2α και 2β του ίδιου νόμου, όπως η παρ. 2β τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 2242/1994 (Α΄ 162), ορίζεται ότι: «1. Για την πραγματοποίηση νέων ή την επέκταση, 
τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται στις κατηγορίες του προηγούμενου άρθρου, απαιτείται η έγκριση όρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας ή του έργου. 2α. Για την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας απαιτείται 
υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 2β. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα 
έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής χορηγείται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
υπουργών. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα 
ή δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής να ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή στο 
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νομάρχη. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ή ο νομάρχης χορηγεί την έγκριση ύστερα από 
εισήγηση της αρμόδιας περιφερειακής ή νομαρχιακής υπηρεσίας αντίστοιχα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της κατά περίπτωση άλλης συναρμόδιας 
περιφερειακής ή νομαρχιακής υπηρεσίας και γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. Για την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στα έργα και τις δραστηριότητες της περιοχής των 
ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 
1515/1985 και του άρθρου 11 του ν. 1561/1985. 3. …».  
Περαιτέρω στο μεν άρθρο 4 της κυα 69269/5387/24.10.1990 (Β΄ 678) προβλέπεται ότι η «εξόρυξη 
μεταλλευμάτων» κατατάσσεται στα έργα της Α΄ κατηγορίας (Ομάδα ΙΙ) του άρθρου 3 του ν. 
1650/1986, στο δε άρθρο 9 της ίδιας απόφασης ορίζονται τα εξής: «1. H διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων αφορά στην πραγματοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων της Α΄ 
κατηγορίας. Αφορά επίσης στον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφισταμένων, εφ΄ όσον επέρχονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 2. …»". Τέλος στο 
άρθρο 12 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 2837/2000 (Α΄ 178/3.8.2000) ορίζονται τα εξής: «γ. Πριν από την έναρξη 
εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλείου απαιτείται να εφοδιασθεί ο έχων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 33, 59, 74, 76, 143, 144, 146 του νδ/τος 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού 
Κώδικος» μεταλλευτικό δικαίωμα, με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 
1650/1986 (Α΄ 160) έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους αίτηση, που συνοδεύεται 
από μελέτη, που συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κυα 183037/5115/19.8.1980 (Β΄ 820) 
και το ερωτηματολόγιο του πίνακα 3 του άρθρου 16 της κυα 69269/5387/24.10.1990 (Β΄ 687). 
Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων και ειδικότερα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 
του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, όπως τροποποιήθηκε και της περ. γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2837/2000, συνάγεται ότι, πριν από την έναρξη των υλικών 
εργασιών της εκμετάλλευσης μεταλλείου, έργου που κατατάσσεται στην ομάδα ΙΙ της Α 
κατηγορίας έργων του άρθρου 3 του ν. 1650/1986, απαιτείται να εκδοθούν αφ΄ ενός μεν απόφαση 
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, που εκδίδεται από τα όργανα και με τη διαδικασία 
που προβλέπουν τα άρθρα 4 του ν. 1650/1986 και 12 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 2837/2000 και αφ΄ ετέρου 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (πρώην Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων), που 
εγκρίνει την τεχνική μελέτη του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παραπάνω 
κανονισμού. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, που εκδίδεται από τα 
κατ΄ εξοχήν αρμόδια όργανα και με ειδική διαδικασία που εξασφαλίζει τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών, πρέπει να προηγείται χρονικώς της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
που εγκρίνει την τεχνική μελέτη του έργου. Η υπουργική αυτή απόφαση είναι η τελευταία 
διοικητική πράξη που εκδίδεται πριν την έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης του μεταλλείου και, 
στο μέτρο που περιέχει ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν πρέπει να αποκλίνει 
από τους όρους και περιορισμούς που έχει επιβάλλει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.  
Από τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 3 και 4 παρ. 1, 2α και 2β του ν. 1650/1986, 4 και 9 παρ. 1 
και 3 της κυα 69269/5387/24.10.1990 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 2837/2000, 
συνάγεται ότι για την πραγματοποίηση νέου έργου, που κατατάσσεται στην ομάδα ΙΙ της πρώτης 
κατηγορίας έργων του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 ή για την επέκταση υφιστάμενου τέτοιου έργου 
απαιτείται, κατ΄ αρχήν, να τηρηθεί προηγουμένως η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, 
η οποία ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους 
του έργου. Κατ΄ εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, σε περίπτωση επέκτασης (ή εκσυγχρονισμού) 
υφιστάμενου έργου, δεν απαιτείται πριν από την πραγματοποίηση της επέκτασης να τηρηθεί η 
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αν η Διοίκηση, πριν από την έναρξη των εργασιών, 
βεβαιώσει με έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης ότι από την επέκταση του υφιστάμενου έργου 
δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει το έργο αυτό στο 
περιβάλλον. Η πράξη αυτή, ως actus contrarius της απόφασης που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς 
όρους επέκτασης του υφιστάμενου έργου, πρέπει να εκδίδεται από τα ίδια όργανα που είναι 
αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου αυτού, χωρίς όμως να απαιτείται 
και η τήρηση της διαδικασίας που προηγείται της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.  
Εξ άλλου η πράξη αυτή, εν όψει της σπουδαιότητας και των συνεπειών της, θα πρέπει να είναι 
πλήρως και εμπεριστατωμένως αιτιολογημένη και να στηρίζει την κρίση της σε συγκεκριμένα 
κριτήρια που ανάγονται: α) στα χαρακτηριστικά του έργου της επέκτασης, όπως είναι ιδίως το 
μέγεθος του έργου, η μέθοδος εκμετάλλευσης και οι κίνδυνοι ρύπανσης, οχλήσεων και 
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ατυχημάτων από τη μέθοδο εκμετάλλευσης και τις χρησιμοποιούμενες ουσίες ή τεχνολογίες, β) 
στα χαρακτηριστικά των περιοχών όπου επεκτείνεται το υφιστάμενο έργο, όπως είναι ιδίως οι 
χρήσεις γης, η περιβαλλοντική ευαισθησία των περιοχών αυτών λόγω ύπαρξης υγροτόπων, 
βιοτόπων, παράκτιων και δασικών περιοχών, προστατευόμενων φυσικών περιοχών, 
πυκνοκατοικημένων περιοχών καθώς και τοπίων ιστορικής, πολιτιστικής και αρχαιολογικής 
σημασίας και γ) στα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την επέκταση του 
υφιστάμενου έργου, όπως είναι ιδίως η έκταση, το μέγεθος, η πιθανότητα, η πολυπλοκότητα, η 
διάρκεια, η συχνότητα και η αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων.  
Κατά την άποψη όμως των συμβούλων Ν. Ρόζου και Μ. Καραμανώφ, πριν από την έκδοση της 
παραπάνω πράξης, που βεβαιώνει ότι από την επέκταση του υφιστάμενου έργου δεν επέρχονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει το έργο αυτό στο περιβάλλον, 
πρέπει να τηρείται όλη η διαδικασία που προηγείται της έκδοσης της απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων και προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 1650/1986 και 9 
παρ. 1 και 3 της κυα 69269/1990.  
Σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στις προηγούμενες σκέψεις, αν επεκταθεί σε νέα περιοχή 
υφιστάμενο έργο εκμετάλλευσης μεταλλείου, επιβάλλεται από το νόμο, πριν από την έκδοση της 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης που εγκρίνει την τεχνική μελέτη του έργου της επέκτασης 
της εκμετάλλευσης του μεταλλείου είτε να τηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 
1650/1986 και 12 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 2837/2000, η διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, 
η οποία ολοκληρώνεται με την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και των λοιπών κατά περίπτωση συναρμόδιων 
υπουργών, που εγκρίνει τους νέους περιβαλλοντικούς όρους για την περιοχή, όπου επεκτείνεται η 
εκμετάλλευση του μεταλλείου, είτε να εκδοθεί κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών, η οποία θα 
βεβαιώνει με πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, που μπορεί να συμπληρώνεται και από 
στοιχεία του φακέλου και με βάση συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια, ότι από την επέκταση 
της εκμετάλλευσης του υφιστάμενου μεταλλείου στη νέα περιοχή δεν επέρχονται ουσιώδεις 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει το υφιστάμενο μεταλλείο στο περιβάλλον 
και ότι συνεπώς δεν απαιτείται να εκδοθεί απόφαση έγκρισης νέων περιβαλλοντικών όρων για την 
περιοχή όπου επεκτείνεται η εκμετάλλευση του μεταλλείου. Στη δεύτερη περίπτωση εφαρμόζονται 
και στην περιοχή επέκτασης του έργου οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν ήδη εγκριθεί και 
ισχύουν για το υφιστάμενο έργο της εκμετάλλευσης του μεταλλείου.  
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και το ιστορικό της 
υπόθεσης που παρατίθεται αναλυτικώς στη δεύτερη σκέψη, πριν από την έκδοση της τρίτης (γ΄) 
προσβαλλόμενης πράξης (απόφαση …/14.12.2001 του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης 
Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εκδόθηκε με εντολή υπουργού), με την οποία 
εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη για την επέκταση της υπόγειας εκμετάλλευσης του μεταλλείου 
Μαύρων Πετρών σε νέα περιοχή, μέσα στα όρια του οικισμού Στρατονίκης, αλλ΄ όχι κάτω από 
δομημένο τμήμα του οικισμού αυτού, δεν εκδόθηκε ούτε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και των τυχόν λοιπών συναρμόδιων 
υπουργών για να εγκρίνει τους νέους περιβαλλοντικούς όρους, που θα ισχύουν στην περιοχή όπου 
γίνεται η επέκταση ούτε κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών που θα βεβαίωνε, αιτιολογημένα και 
με βάση νόμιμα κριτήρια, ότι από την επέκταση της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων 
Πετρών στην παραπάνω νέα περιοχή δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις 
επιπτώσεις που ήδη επιφέρει η υφιστάμενη εκμετάλλευση του εν λόγω μεταλλείου στο 
περιβάλλον. Συνεπώς, σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στην προηγούμενη σκέψη, η τρίτη 
προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία και για το λόγο αυτό, που 
προβάλλεται βασίμως, η πράξη αυτή είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί.  
Εξ άλλου πριν από την έκδοση της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης (απόφαση …/15.2.2002 του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης), με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη για την επέκταση της 
εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών σε νέα περιοχή, συνεχόμενη με την περιοχή της 
προηγούμενης επέκτασης, μέσα στα όρια του οικισμού Στρατονίκης και κάτω από το δομημένο 
τμήμα του οικισμού αυτού, εκδόθηκε η δεύτερη προσβαλλόμενη υπ΄ αριθ. …/6.2.2002 πράξη του 
Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από την επέκταση της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην 
παραπάνω περιοχή, μέσα στα όρια του οικισμού Στρατονίκης και κάτω από το δομημένο τμήμα 

Επιμέλεια - απόδοση κειμένων: Σόφη Παυλάκη, Δικηγόρος, sophiepavlaki@gmail.com

Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής - Επισκόπηση Νομολογίας 



του οικισμού αυτού, δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις που 
έχει για το περιβάλλον η υφιστάμενη εκμετάλλευση του μεταλλείου Μαύρων Πετρών.  
Σύμφωνα όμως με όσα αναπτύσσονται στις προηγούμενες σκέψεις, η δεύτερη αυτή 
προσβαλλόμενη πράξη έπρεπε να εκδοθεί από τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και τους 
λοιπούς, τυχόν συναρμόδιους υπουργούς και όχι από τον παραπάνω γενικό διευθυντή του 
ΥΠΕΧΩΔΕ που την εξέδωσε. Συνεπώς η πράξη αυτή είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, γιατί εκδόθηκε 
από αναρμόδιο όργανο. Περαιτέρω δε και η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη είναι μη νόμιμη και 
ακυρωτέα γιατί στηρίζεται στην παραπάνω δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη, που εκδόθηκε 
αναρμοδίως.  
Κατά τη γνώμη όμως των συμβούλων Η. Παπαγεωργίου, Ν. Ρόζου, Α. Ράντου, Ε. Σαρπ, Χ. Ράμμου, 
Π. Κοτσώνη, Μ. Καραμανώφ, Ι. Μαντζουράνη και Α. Χριστοφορίδου, στην οποία προσεχώρησε και 
η πάρεδρος Α. Χλαμπέα, η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η 
έκδοση της οποίας αποτελεί το τελευταίο στάδιο της οικείας διοικητικής διαδικασίας, είναι μη 
νόμιμη και θα έπρεπε να ακυρωθεί προεχόντως για τον λόγο ότι εκδόθηκε χωρίς να έχει 
προηγηθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας του έργου 
επέκτασης της υπόγειας εκμεταλλεύσεως του μεταλλείου. Η έγκριση ήταν αναγκαία, διότι το έργο, 
όπως περιγράφεται στην απόφαση αυτή, ήταν, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 
1 της κυα 69269/1990 και των αντίστοιχων ορισμών της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, νέο και δεν 
αποτελούσε απλή επέκταση προηγούμενης δραστηριότητας, αφού αφορούσε σημαντικών 
διαστάσεων επέκταση μεταλλευτικής εκμετάλλευσης κάτω από περιοχή με διαφορετική από την 
αρχική χρήση, και μάλιστα οικιστική. Έτσι δεν αρκεί η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων για 
άλλο, έστω και συνεχόμενο, τμήμα της μεταλλευτικής περιοχής. Και τούτο, διότι κάθε εξαίρεση 
από την τασσομένη από την Οδηγία υποχρέωση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως η μνημονευόμενη στην ανωτέρω διάταξη της κυα 69269/1990, είναι στενώς 
ερμηνευτέα και δεν πρέπει πάντως να συνιστά απαγορευόμενη κατάτμηση του έργου σε 
μικρότερα τμήματα που έχει ως συνέπεια την παράκαμψη της υποχρέωσης υποβολής ενιαίας 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ολόκληρη τη μεταλλευτική περιοχή (πρβλ. ΔΕΚ, 
αποφάσεις της 11.8.1995, C-431/1992, Επιτροπή κατά Γερμανίας, της 24.10.1996, C-72/1995, 
Kraaijeveld BV, της 16.9.1999, C-435/1997, WWF-Provinz Bozen και της 21.9.1999, C-329/96 Επιτροπή 
κατά Ιρλανδίας).  
Με την …/14.1.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Γεωργίας και του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας εγκρίθηκαν 
οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου της 
ανώνυμης εταιρίας … Η απόφαση αυτή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων Στρατωνίου ίσχυε έως την 31.12.2000. Ακολούθως εκδόθηκε η τέταρτη 
προσβαλλόμενη υπ΄ αριθ. …/18.7.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού και 
των Υφυπουργών Ανάπτυξης, Υγείας, Πρόνοιας και Γεωργίας, με την οποία παρατάθηκε η 
διάρκεια ισχύος της προηγούμενης κοινής υπουργικής απόφασης για πέντε χρόνια από την 
ημερομηνία λήξης της ισχύος της, δηλαδή μέχρι την 31.12.2005.  
Εξ άλλου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, μέσα στην περιοχή των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων Στρατωνίου περιλαμβάνεται και το μεταλλείο Μαύρων Πετρών όχι όμως και οι 
περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια του οικισμού Στρατονίκης, στις οποίες επεκτάθηκε η 
εκμετάλλευση του μεταλλείου αυτού με την πρώτη και την τρίτη από τις προσβαλλόμενες πράξεις. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι περιβαλλοντικοί όροι που θεσπίστηκαν με την κυα …/14.1.1999 
και οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 31.12.2005, σύμφωνα με την τέταρτη 
προσβαλλόμενη πράξη, εφαρμόζονται κατ΄ αρχήν μέσα στα όρια των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων Στρατωνίου, όχι όμως και στις περιοχές, στις οποίες επεκτάθηκε η εκμετάλλευση 
του Μεταλλείου μαύρων Πετρών με την πρώτη και την τρίτη από τις προσβαλλόμενες πράξεις, οι 
οποίες δεν βρίσκονται μέσα στα όρια αυτά. Ρητώς όμως οι τεχνικές μελέτες που εγκρίθηκαν με την 
πρώτη και την τρίτη από τις προσβαλλόμενες πράξεις και η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη 
προβλέπουν ότι οι παραπάνω περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν και στις περιοχές όπου γίνεται η 
επέκταση της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, μέσα στα όρια του οικισμού 
Στρατονίκης. Μετά όμως από την ακύρωση των τριών πρώτων προσβαλλόμενων πράξεων, για 
τους λόγους που αναφέρονται στις προηγούμενες σκέψεις, οι παραπάνω περιβαλλοντικοί όροι 
ισχύουν πλέον μόνο μέσα στα όρια των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου.  
Με τα δεδομένα αυτά, μετά την ακύρωση των τριών πρώτων προσβαλλόμενων πράξεων, η 
εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως κατά το μέρος που στρέφεται κατά της τέταρτης 
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προσβαλλόμενης πράξης καθίσταται αλυσιτελής, διότι η πράξη αυτή δεν αφορά πλέον τους 
περιβαλλοντικούς όρους που ισχύουν στις περιοχές στις οποίες είχε επεκταθεί η εκμετάλλευση του 
μεταλλείου Μαύρων Πετρών με τις προσβαλλόμενες πράξεις που ακυρώθηκαν και συνεπώς δεν 
θίγει τους αιτούντες, οι οποίοι, κατά τους ισχυρισμούς τους, βλάπτονται από την επέκταση του 
παραπάνω μεταλλείου στις εν λόγω περιοχές και τη μη θέσπιση νέων περιβαλλοντικών όρων για 
τις περιοχές αυτές.  
 
Διατακτικό: Δέχεται εν μέρει την αίτηση. 
 
 

 
 

Χολομώντας Χαλκιδικής 
 
 
 
[21] Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια) 613/2002 
 
 
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής 
χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής - Ερμηνεία αρχής βιώσιμης ανάπτυξης 
 
δημοσίευση: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 2/2002 σ. 296, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2002 
(www.nbonline.gr/journal/) (βλ. σχετ. και ΣτΕ Ολ 614-8/2002) 
 
Αίτηση ακυρώσεως: Με την αίτηση αυτή, η οποία εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της 
Ολομελείας δυνάμει ειδικής πράξεως του Προέδρου του Δικαστηρίου, λόγω μείζονος 
σπουδαιότητος, ο αιτών Δήμος ζητεί την ακύρωση της υπ΄ αριθ. πρωτ. …/18.9.2000 αποφάσεως του 
Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι 
για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής χρυσού της εταιρείας με την 
επωνυμία … στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Στη δίκη παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους της 
προσβαλλομένης πράξεως με χωριστά δικόγραφα αφ΄ ενός μεν η ανωτέρω εταιρεία, αφ΄ ετέρου δε 
η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και άλλοι.  
 
Κρίση του Δικαστηρίου: Ο αιτών Δήμος, στην διοικητική περιφέρεια του οποίου εμπίπτει, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος, ο χώρος των επιμάχων εγκαταστάσεων, με έννομο συμφέρον και εν γένει 
παραδεκτώς ασκεί την κρινομένη αίτηση. Με έννομο συμφέρον ασκείται η παρέμβαση της 
εταιρείας … στην οποία έχει παραχωρηθή η εκμετάλλευση των ως άνω εγκαταστάσεων. Με 
έννομο συμφέρον ασκείται η κοινή παρέμβαση σωματείων εργαζομένων στα μεταλλεία 
Κασσάνδρας, του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Χαλκιδικής και της ΓΣΕΕ, εφ΄ όσον έχουν ως 
σκοπό, κατά τα καταστατικά τους, την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών 
συμφερόντων των μελών τους, τα οποία θίγονται, κατά τα προβαλλόμενα με το δικόγραφο της 
παρεμβάσεως, από τυχόν ακύρωση της προσβαλλομένης πράξεως, η οποία θα είχε ως συνέπεια 
την παρεμπόδιση δημιουργίας σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή. 
Επίσης, με έννομο συμφέρον ασκείται η παρέμβαση αυτή και από τον Δήμο Παναγίας Ν. 
Χαλκιδικής, η διοικητική περιφέρεια του οποίου γειτνιάζει με αυτή των επιμάχων εγκαταστάσεων, 
καθώς και από κατοίκους του αιτούντος Δήμου υπό την ειδικότερη ιδιότητα του μεν πρώτου ως 

Επιμέλεια - απόδοση κειμένων: Σόφη Παυλάκη, Δικηγόρος, sophiepavlaki@gmail.com

Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής - Επισκόπηση Νομολογίας 



μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου που μειοψήφησε στην απόφαση για την άσκηση της αιτήσεως 
ακυρώσεως, των δε λοιπών ως μελών τοπικών συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου, 
οι οποίοι επικαλούνται το ενδιαφέρον τους για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού και την 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.  
Στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος, όπως αυτό ίσχυε κατά τον χρόνο εκδόσεως της 
προσβαλλομένης πράξεως, οριζόταν ότι: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει 
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα …». Διατάξεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος και για την αρχή της αειφόρου αναπτύξεως περιέχουν, εξ άλλου, 
τόσο η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την Συνθήκη του Άμστερνταμ, που κυρώθηκε με τον 
ν. 2691/1999 (Α΄ 47) και τέθηκε σε ισχύ από 1.5.1999 (ανακοίνωση της 6.4.1999, Α΄ 87). Ειδικότερα, η 
μεν Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ορίζει μεταξύ των στόχων της Ενώσεως την επίτευξη 
ισόρροπης και αειφόρου αναπτύξεως (έβδομη παράγραφος του προοιμίου και άρθρο Β, ήδη άρθρο 2 
με τη νέα αρίθμηση), η δε Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορίζει ως αποστολή της 
Κοινότητος την προαγωγή αρμονικής, ισόρροπης και αειφόρου αναπτύξεως των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και ότι η πολιτική της Κοινότητος στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας και στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στις αρχές της προφυλάξεως και της 
προληπτικής δράσεως (άρθρα 2 και 130 Ρ παρ. 2, ήδη άρθρα 2 και 174 παρ. 2 με τη νέα αρίθμηση).  
Εν όψει της ανωτέρω συνταγματικής επιταγής εξεδόθη ο ν. 1650/1986 (Α΄ 160), με τον οποίο 
θεσπίζονται κανόνες αναφερόμενοι, πλην άλλων, στις προϋποθέσεις και στην διαδικασία για την 
έγκριση της εγκαταστάσεως δραστηριοτήτων ή εκτελέσεως έργων από τα οποία απειλούνται 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ, με βάση εξουσιοδοτήσεις των άρθρων 3, 4 παρ. 10 και 
11 και 5 παρ. 1 του νόμου αυτού, αλλά και σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 84/360/ΕΟΚ και 
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου των ΕΚ, εξεδόθη η κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/24.10.1990 (Β΄ 
678), με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα απαιτούμενα στοιχεία και προδιαγραφές του 
περιεχομένου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως 
περιβαλλοντικών όρων.  
Με τις ανωτέρω διατάξεις, το φυσικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόμενο 
αγαθό προκειμένου να εξασφαλισθή η οικολογική ισορροπία και η διαφύλαξη των φυσικών πόρων 
προς χάρη και των επομένων γενεών. Όπως προκύπτει, μάλιστα, από την προαναφερθείσα 
συνταγματική διάταξη, ο συντακτικός νομοθέτης δεν αρκέσθηκε στην πρόβλεψη δυνατότητας να 
θεσπίζονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά επέβαλε στα όργανα του Κράτους 
που έχουν σχετική αρμοδιότητα να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για την διαφύλαξη του 
προστατευομένου αγαθού και, ειδικότερα, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα νομοθετικά και 
διοικητικά, προληπτικά και κατασταλτικά, μέτρα, παρεμβαίνοντας στον αναγκαίο βαθμό και στην 
οικονομική ή άλλη ατομική ή συλλογική δραστηριότητα. Κατά τη λήψη των μέτρων αυτών τα 
όργανα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας οφείλουν, κατά την έννοια της ανωτέρω 
διατάξεως, ερμηνευομένης εν όψει και των άρθρων 106 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος, να 
σταθμίζουν και άλλους παράγοντες αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, 
όπως είναι εκείνοι που σχετίζονται με τους σκοπούς της οικονομικής αναπτύξεως, της 
αξιοποιήσεως του εθνικού πλούτου, της ενισχύσεως της περιφερειακής αναπτύξεως και της 
εξασφαλίσεως εργασίας στους πολίτες, δηλαδή σκοπούς για τους οποίους λαμβάνεται πρόνοια στο 
Σύνταγμα και συγκεκριμένα στα προαναφερόμενα άρθρα 106 και 22 παρ. 1. Η επιδίωξη όμως των 
σκοπών αυτών και η στάθμιση των προστατευομένων αντιστοίχων εννόμων αγαθών πρέπει να 
συμπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την προστασία του 
περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη, στην οποία 
απέβλεψε ο συντακτικός αλλά και ο κοινοτικός νομοθέτης.  
Κατά τη στάθμιση εξ άλλου αυτή, σε συμμόρφωση προς την αρχή της προλήψεως και 
προφυλάξεως στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, που απορρέει από τις ανωτέρω 
διατάξεις, τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας πρέπει να λαμβάνουν προεχόντως υπ΄ όψιν την τυχόν 
ύπαρξη ιδιαιτέρου κινδύνου για το φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία 
συγκεκριμένου έργου ή την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας και να μη παρέχουν τη 
σχετική έγκριση αν διαπιστώσουν αιτιολογημένα ότι ο κίνδυνος αυτός, στον οποίο περιλαμβάνεται 
και ο επαπειλούμενος από ενδεχόμενη πλημμελή λειτουργία του έργου, υπερακοντίζει προδήλως 
τα προσδοκώμενα οφέλη από την λειτουργία του. Σε κάθε πάντως περίπτωση πρέπει, προκειμένου 
η στάθμιση αυτή να γίνεται κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στην ανάγκη προστασίας των 
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εκατέρωθεν διακυβευομένων εννόμων αγαθών, να εκτίθενται και να συνεκτιμώνται κατά τρόπο 
επαρκή αφ΄ ενός μεν ο τρόπος και η μέθοδος κατασκευής και λειτουργίας της συγκεκριμένης 
εγκαταστάσεως και αφ΄ ετέρου ο ειδικότερος χαρακτήρας του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο 
προσδοκάται ότι θα εξυπηρετηθή από το έργο ή την δραστηριότητα αυτή, δεδομένου ότι η κατά τα 
ανωτέρω επιβαλλόμενη στάθμιση συναρτάται εκάστοτε με το είδος και την έκταση της 
επαπειλούμενης βλάβης και την φύση της εξυπηρετούμενης με την εκτέλεση του έργου ανάγκης.  
Περαιτέρω, σε περίπτωση προσβολής με αίτηση ακυρώσεως των διοικητικών πράξεων που 
εκδίδονται κατά την διαδικασία με την οποία τα αρμόδια όργανα της Διοικήσεως εκτιμούν εκ των 
προτέρων τις αναμενόμενες συνέπειες για το περιβάλλον από σχεδιαζόμενα έργα ή 
δραστηριότητες και κρίνουν αν και με ποιούς όρους μπορεί να πραγματοποιηθή το έργο ή η 
δραστηριότητα ώστε να μη παραβιάζεται η αρχή της βιώσιμης αναπτύξεως, ο ακυρωτικός δικαστής 
ερευνά εάν τηρήθηκε συννόμως από ουσιαστική και τυπική άποψη η διαδικασία αυτή και αν τα 
στοιχεία στα οποία στηρίζεται η ελεγχόμενη διοικητική πράξη είναι σύμφωνα με τους σχετικούς 
ορισμούς της νομοθεσίας και επαρκή για να προσδώσουν έρεισμα στην πράξη.  
Ειδικότερα, κατά την άσκηση του ακυρωτικού ελέγχου, στον οποίο περιλαμβάνεται και η πλάνη 
περί τα πράγματα, ο δικαστής εξετάζει, μεταξύ άλλων, αν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
που αποτελεί το βασικό μέσο εφαρμογής της αρχής της προλήψεως και προφυλάξεως, 
ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις του νόμου και αν το περιεχόμενό της είναι επαρκές ώστε να 
παρέχεται στα αρμόδια διοικητικά όργανα η δυνατότητα να διακριβώνουν και αξιολογούν τους 
κινδύνους και τις συνέπειες του έργου ή της δραστηριότητος και να εκτιμούν αν η 
πραγματοποίησή του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και τις 
συνταγματικές επιταγές, καθώς και αν το προσδοκώμενο από αυτό όφελος τελεί σε σχέση 
αναλογίας με την τυχόν επαπειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος. Η ευθεία όμως 
αξιολόγηση εκ μέρους του δικαστή των συνεπειών ορισμένου έργου ή δραστηριότητος και η κρίση 
αν η πραγματοποίησή του αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης αναπτύξεως εξέρχονται των ορίων 
του ακυρωτικού ελέγχου διότι προϋποθέτουν διαπίστωση πραγματικών καταστάσεων, διερεύνηση 
τεχνικών θεμάτων, ουσιαστικές εκτιμήσεις και στάθμιση στηριζομένη στις εκτιμήσεις αυτές.  
Κατ΄ ακολουθίαν, παράβαση της αρχής της βιώσιμης αναπτύξεως, μπορεί να ελεγχθή ευθέως από 
τον ακυρωτικό δικαστή, μόνον αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και με βάση τα διδάγματα της 
κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλούμενη από το έργο ή την δραστηριότητα βλάβη για το 
περιβάλλον είναι μη επανορθώσιμη ή είναι προφανώς δυσανάλογη με το προσδοκώμενο όφελος 
και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες ώστε προδήλως να αντιστρατεύεται την ανωτέρω 
συνταγματική αρχή (πρβλ. ΣτΕ Ολ 3478/2000). 
Στην προκειμένη περίπτωση, με την επίδικη πράξη εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι 
κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής χρυσού της παρεμβαινούσης εταιρείας 
στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής σε θέση, η ακριβής χωροθέτηση της οποίας είχε προεγκριθή με την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. …/14.5.1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. Το έργο 
περιλαμβάνει αφ΄ ενός μεν την ανάπτυξη και αναβάθμιση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του 
μεταλλείου Ολυμπιάδος, δηλαδή υπόγειων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων εξορύξεως μεικτών 
θειούχων μεταλλευμάτων παραγωγής 2.700 t/d σε ξηρό μετάλλευμα, εγκαταστάσεων 
εμπλουτισμού για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων και την παραγωγή θειούχων 
συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρων σιδηροπυριτών ημερησίας 
δυναμικότητος 2.000 t, λίμνης τελμάτων για την υπόθεση των καταλοίπων της παραγωγικής 
διαδικασίας εμβαδού 265 στρ. και σωρών ήδη εξορυχθέντος σιδηροπυρίτου εμβαδού 25 στρ., αφ΄ 
ετέρου δε την εγκατάσταση εργοστασίου χρυσού, ημερησίας δυναμικότητος 805 t συμπυκνώματος 
σιδηροπυρίτου και των βοηθητικών του μονάδων για την ανάκτηση του εμπεριεχόμενου στον 
σιδηροπυρίτη χρυσού και τη δημιουργία νέας λίμνης τελμάτων εμβαδού 925 στρ. Οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις καλύπτουν συνολικά έκταση 430 στρ., ενώ οι προγραμματιζόμενες νέες 
εγκαταστάσεις θα καταλάβουν συνολική έκταση 1755 στρ.  
Κατά τα στοιχεία του φακέλου, η όλη δραστηριότητα τοποθετείται στη βορειοανατολική 
Χαλκιδική, όπου η παρεμβαίνουσα εταιρεία είναι δικαιούχος μεταλλειοκτησίας σε συνολική 
έκταση 314.000 στρ. Στην έκταση αυτή αναπτυσσόταν μεταλλευτική δραστηριότητα από την 
αρχαιότητα, τελευταίος δε δικαιούχος πριν από την παρεμβαίνουσα ήταν η Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, η οποία εν συνεχεία ετέθη υπό ειδική εκκαθάριση. 
Η παρεμβαίνουσα εταιρεία απέκτησε τα δικαιώματα επί της εκτάσεως κατόπιν διεθνούς 
διαγωνισμού και υπογραφής της σχετικής από 21.12.1995 συμβάσεως μεταξύ αυτής, του 
εκκαθαριστού και του Ελληνικού Δημοσίου, η σύμβαση δε αυτή, αφού τροποποιήθηκε με την 
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νεότερη από 26.4.1996 σύμβαση, κυρώθηκε με τον ν. 2436/1996 (Α΄ 192). Από τη σύμβαση αυτή και 
τις άλλες σχετικές πράξεις (έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού κ.λπ.) προκύπτει ότι το 
αρχικώς προβλεπόμενο ύψος της επενδύσεως θα είναι 46.000.000.000 δρχ., θα απασχοληθούν δε 
στις εγκαταστάσεις 477 εργαζόμενοι. Φέρεται να είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική μεταλλευτική 
επένδυση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.  
Εξ άλλου, η ευρύτερη μεταλλευτική περιοχή γειτνιάζει με τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο των 
Σταγείρων (υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 16/11265/613/7.3.1995 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, Β΄ 
212), κείται εκτός των ορίων του, έχουν όμως ήδη ανευρεθή στην περιοχή των εγκαταστάσεων 
διάσπαρτες σημαντικές αρχαιότητες. Μεγάλο τμήμα της περιοχής των εγκαταστάσεων είναι 
δασικές εκτάσεις, τμήμα των οποίων έχει, λόγω της ιδιαίτερης οικολογικής του αξίας, προταθεί 
προς ένταξη στο προβλεπόμενο από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. H 
περιοχή διαρρέεται από υδατορέματα, σημαντικότερο από τα οποία είναι εν προκειμένω το ρέμα 
Κηπουρίστρα, ενώ γειτνιάζει με τους οικισμούς Ολυμπιάδος του αιτούντος Δήμου, που απέχει 2,5 
χλμ. και Καλυβίων Βαρβάρας του Δήμου Αρναίας, που απέχει 500 μ.  
Κατά τα στοιχεία του φακέλου, τα υφιστάμενα στην περιοχή κοιτάσματα σιδηροπυρίτη και 
αρσενοπυρίτη, στα οποία εμπεριέχεται χρυσός σε αναλογία περίπου 8 γραμμάρια ανά τόννο 
μεταλλεύματος, υπάγονται στην κατηγορία των «δυσκατέργαστων» χρυσοφόρων μεταλλευμάτων 
λόγω της σχετικώς αυξημένης δυσκολίας στην ανάκτηση του υφισταμένου χρυσού και της, ως εκ 
τούτου, ανάγκης προσφυγής σε πλέον εξειδικευμένες τεχνικές μεθόδους. Στα αρχικά στάδια της 
εκμεταλλεύσεως θα χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα μετάλλευμα που έχει ήδη εξαχθή από 
το μεταλλείο και παραμένει επί έτη ανεκμετάλλευτο σε σωρούς καθώς και υπολείμματα παλαιάς 
μεταλλευτικής δραστηριότητος που θα τύχουν νέας επεξεργασίας.  
Κατά τη διαδικασία παραγωγής του χρυσού, το μετάλλευμα θα υφίσταται αρχικώς θραύση και 
λειοτρίβηση σε επιφανειακές εγκαταστάσεις, ώστε να κονιοποιηθεί και στη συνέχεια θα 
μεταφέρεται σε εργοστάσιο εμπλουτισμού όπου θα παράγονται συμπυκνώματα των 
μεταλλευμάτων. Τα συμπυκνώματα αυτά θα υφίστανται μία οξειδωτική κατεργασία σε άλλο 
εργοστάσιο, το εργοστάσιο χρυσού, με τις εντελώς εξειδικευμένες τεχνολογικές μεθόδους της 
«βιοξειδώσεως», με τη χρήση βακτηριδίων και της «υδατικής οξειδώσεως υπό πίεση», με σκοπό την 
αφαίρεση του εμπεριεχομένου θείου και την αδρανοποίηση του επίσης εμπεριεχομένου αρσενικού, 
εν συνεχεία δε θα επιχειρείται η απόκτηση του χρυσού με την τεχνολογία της κυανώσεως και 
χρήση της τοξικής ενώσεως «κυάνιο» και την ηλεκτρόλυση. Τα κατάλοιπα της κυανώσεως θα 
υφίστανται επεξεργασία με την ειδική μέθοδο INCO, ώστε να αδρανοποιηθεί το κυάνιο, τέλος δε 
τα κατάλοιπα της επεξεργασίας θα μεταφέρονται με κλειστό αγωγό μήκους 3 χλμ. σε 
νεοδημιουργούμενη λίμνη τελμάτων, όπου θα απορρίπτονται.  
Για τη δημιουργία της λίμνης αυτής τελμάτων που θα καταλαμβάνει, κατά τα ήδη εκτεθέντα, 
έκταση 950 περίπου στρ., θα κατασκευασθή στην κοιλάδα του ρέματος Κηπουρίστρας ειδικό 
φράγμα τελικού ύψους 104 μ., ο πυθμένας της λίμνης θα επιστρωθή με αδιαπέραστη 
γεωμεμβράνη, ενώ θα κατασκευασθή και άλλο φράγμα ύψους 30 μ. για την εκτροπή του ρέματος, 
ώστε αυτό να παρακάμπτει τη λίμνη τελμάτων. Η λίμνη κατασκευάζεται σε δασική έκταση, ενώ 
για την πρόσβαση στις διάφορες εγκαταστάσεις προβλέπεται η διάνοιξη, δυνάμει αδειών της 
δασικής υπηρεσίας, δασικών οδών. Η λειτουργία της μονάδας απαιτεί την χρήση σημαντικών 
ποσοτήτων ύδατος, ενώ απαιτείται και παροχή αυξημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενεργείας που 
διασφαλίζεται με τη δημιουργία νέων ειδικών εγκαταστάσεων της ΔΕΗ.  
Στην περιοχή των εργοστασίων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων και χρυσού προβλέπεται η 
κατασκευή μονάδων παραγωγής οξυγόνου και κατεργασίας των υδάτων του μεταλλείου, στην δε 
ευρύτερη περιοχή θα δημιουργηθή λατομείο ασβεστολίθου και σημεία απολήψεως αδρανών 
υλικών (δανειοθάλαμοι) για την κατασκευή των φραγμάτων. Προβλεπόμενη διάρκεια ζωής των 
εγκαταστάσεων είναι τα δέκα οκτώ (18) έτη, μετά πάροδο των οποίων προβλέπεται διαδικασία 
αποκαταστάσεως, κατά το δυνατόν, της περιοχής. 
Κατά τη διαδικασία ελέγχου της εκπονηθείσας από την παρεμβαίνουσα εταιρεία μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, η διοίκηση 
συγκρότησε οικειοθελώς «Επιστημονική Επιτροπή Έργου Συγκριτικής Αξιολόγησης» των 
προτεινομένων από την παρεμβαίνουσα εταιρεία τεχνικών μεθόδων παραγωγής χρυσού, 
αποτελούμενη από έξι Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Η Επιτροπή 
υπέβαλε την από 21.1.1999 μελέτη της, όπου εκτιμάται ότι τα στοιχεία της αρχικής μελέτης της 
παρεμβαινούσης ήσαν ανεπαρκή και η τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της αμφισβητήσιμη, ότι η 
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προτεινόμενη από την εταιρεία μέθοδος της βιοξειδώσεως (ΒΙΟΞ) δεν έχει παγκοσμίως εφαρμοσθή 
στο σύνολο των αντιστοίχων παραγωγικών διαδικασιών, η δε μερική εφαρμογή της έχει γίνει σε 
πολύ μικρότερης δυναμικότητας μονάδες, ότι η μέθοδος χαρακτηρίζεται από την αστάθεια του 
βιολογικού παράγοντα και απαιτεί τον χειρισμό ιδιαιτέρως επικινδύνων υλικών, ότι η λειτουργική 
της επικινδυνότητα είναι αυξημένη λόγω δημιουργίας αερίων κυανιούχων ενώσεων, μεταφοράς 
μεγάλων ποσοτήτων διαλύματος αρσενικού και χρήσεως μεγάλης ποσότητας κυανιούχων 
ενώσεων, ότι η οικονομική αξιολόγηση της προτεινομένης μεθόδου παραγωγής χρυσού δεν είναι 
δυνατή λόγω ελλιπών στοιχείων και ότι, συγκριτικώς, η μέθοδος της υδατικής οξειδώσεως υπό 
πίεση (ΥΟΞΠ) φαίνεται να εμφανίζει λιγότερα μειονεκτήματα σε σχέση με τη μέθοδο της 
βιοξειδώσεως (ΒΙΟΞ).  
Μετά την υποβολή της μελέτης αυτής, η παρεμβαίνουσα υπέβαλε νέα μελέτη, με την οποία 
πρότεινε την κατά ειδικό τρόπο συνδυασμένη εφαρμογή των δύο μεθόδων, η δε διοίκηση, με το υπ΄ 
αριθ. πρωτ. …/30.4.1999 έγγραφο ειδικής εξ υπαλλήλων επιτροπής, δεν προέβαλε για τη μέθοδο 
αυτή αντιρρήσεις, δεν υπέβαλε όμως το ζήτημα εκ νέου υπό την κρίση της ειδικής επιστημονικής 
επιτροπής, την οποία (κρίση) είχε εν τούτοις η ίδια αρχικώς επιζητήσει. Εξ άλλου, η Γενική 
Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 
…/29.5.2000 έγγραφό της, εκφράζοντας τις κατά νόμο απόψεις της επί της υποβληθείσης από την 
παρεμβαίνουσα μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρατηρεί ότι: «Οι επιπτώσεις του έργου 
στα δάση της περιοχής, στα φυσικά οικοσυστήματα, στο τοπίο, στα εδάφη, στην ατμόσφαιρα, στην 
υδρολογία εμφανίζονται στη μελέτη μηδαμινές, αμελητέες ... επειδή οι θιγόμενες δασικές εκτάσεις 
αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό του συνόλου των δασικών εκτάσεων της Χαλκιδικής ή της 
Ελλάδος, (ενώ) οι επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της περιοχής και στην 
εθνική οικονομία εμφανίζονται θετικές», αλλ΄ ότι οι εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν σημαντική 
επιφάνεια δασικής βλαστήσεως «χωρίς δυνατότητα αποκατάστασης», ότι «δεν πρόκειται για 
κάποια μορφή ανατρέψιμης υποβάθμισης, αλλά για οριστικό αφανισμό. Αν δεχθούμε ότι η 
επίπτωση αυτή είναι ασήμαντη, το ίδιο θα πρέπει να δεχόμαστε σε κάθε έργο με αναλογική 
κατάργηση δασικών εκτάσεων ή γενικώς να μη λαμβάνουμε υπόψη την παρουσία δασών και 
φυσικών οικοσυστημάτων», ότι «οι επιπτώσεις στο τοπίο δεν είναι ασήμαντες, (διότι) από τον 
δρόμο Ολυμπιάδας - Βαρβάρας, (που) είναι ο μόνος δρόμος προσέγγισης του Στρατονικού και 
εφαπτόμενος της περιοχής Natura, θα είναι ορατά το σύνολο των εγκαταστάσεων και 
επεμβάσεων», ότι «θα υπάρξουν επίσης επιπτώσεις στα νερά της περιοχής, γιατί δεσμεύονται 
τεράστιες ποσότητες του υδατικού δυναμικού της περιοχής», ότι «στη λίμνη τελμάτων της 
Κηπουρίστρας θα πρέπει να αποκλειστούν κατασκευαστικές αστοχίες και να ληφθεί κατά το 
σχεδιασμό των έργων υπόψη ότι η περιοχή του έργου γειτνιάζει με την εξαιρετικά σεισμογενή 
περιοχή της Βόλβης, αλλά και ο ίδιος ο χώρος της Κηπουρίστρας φαίνεται να έχει μία σχετική 
έντονη σεισμική δράση», ότι «η περιοχή του έργου εμπίπτει στην πρώτη ζώνη επικινδυνότητας 
εκδήλωσης δασικής πυρκαϊάς και μία ενδεχόμενη καταστροφή της βλάστησης στη λεκάνη της 
Κηπουρίστρας θα προκαλέσει αύξηση της επιφανειακής απορροής υδάτων και των φερτών υλών ... 
οι οποίες θα μειώνουν τη χωρητικότητα (της λίμνης τελμάτων) ... Ο παράγοντας αυτός δεν 
φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη» και ότι «κατόπιν των ανωτέρω έχουμε τη γνώμη ότι 
θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ως προς την ασφάλεια του συστήματος διαχείρισης των 
τελμάτων στο διηνεκές, διότι δεν είναι λίγα τα ατυχήματα από μεγάλες διαρροές τοξικών 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας χρυσού ...».  
Περαιτέρω, κατά την κατά νόμο έκφραση των απόψεών της επί της αυτής μελέτης, η Γενική 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, με το υπ΄ αριθ. πρωτ. …/21.7.2000 έγγραφό 
της, παρατηρεί, μεταξύ άλλων, ότι από τα 925 στρ. της λίμνης τελμάτων Κηπουρίστρας τα 317 
ευρίσκονται εντός της περιοχής Natura και γενικότερα, ότι «είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα 
πολύ μεγάλο έργο με εξ ίσου σημαντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον. 
Στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να προβλεφθεί η εκπόνηση ειδικής 
μελέτης για την εκτίμηση του κινδύνου σε περίπτωση ρύπανσης συνεπεία ατυχήματος και σχέδιο 
εκτάκτου ανάγκης. Η σπουδαιότητα της μελέτης κινδύνου είναι ιδιαιτέρως επίκαιρη μετά το 
τελευταίο ατύχημα στη Ρουμανία (30.1.2000) όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα Τύπου, έσπασε 
φράγμα ορυχείου χρυσού με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή κυανίου και άλλων βαρέων 
μετάλλων σε παραπόταμο του Δούναβη. Στην προαναφερόμενη ειδική μελέτη θα πρέπει να 
ληφθεί υπ΄ όψη ότι το έργο είναι μεγάλο και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον σε περίπτωση 
ατυχηματικής ρύπανσης είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θα πρέπει να διαχωρίζονται οι επιπτώσεις 
που προκύπτουν όταν το έργο δουλεύει υπό κανονικές συνθήκες από αυτές υπό μη κανονικές 
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συνθήκες. Οι ανώμαλες καταστάσεις μπορεί να οφείλονται σε κακή λειτουργία του ίδιου του έργου 
(μη ικανοποιητική συντήρηση, λάθος χειρισμούς, αποτυχία του σχεδιασμού του έργου κ.λπ.) ή σε 
κάποιο εξωτερικό γεγονός (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά, σαμποτάζ, ανώμαλα ακραίες καιρικές 
συνθήκες κ.λπ.) ...».  
Στο ζήτημα της εν γένει επικινδυνότητος της μεταλλουργίας χρυσού αναφέρεται και το υπ΄ αριθ. 
Β4-0410/1994 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ των ΕΚ, αριθ. C/341/169/5.12.1994) εν 
σχέσει προς τότε προβλεπόμενο και εν συνεχεία εγκαταλειφθέν σχέδιο εγκαταστάσεως 
εργοστασίου παραγωγής χρυσού πλησίον της Περγάμου και του Αδραμυττίου στην Τουρκία, στο 
οποίο επισημαίνονται ειδικότερα οι κίνδυνοι από τη χρησιμοποίηση κυανιούχων ουσιών στη 
διαδικασία παραγωγής χρυσού.  
Εν όψει των εκτεθέντων στις προηγούμενες σκέψεις, η επιχειρηθείσα από τη διοίκηση με την 
έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως και με βάση τα ανωτέρω εκτιμηθέντα από αυτή στοιχεία 
στάθμιση μεταξύ του προσδοκώμενου οφέλους από την εκτέλεση του έργου και της 
επαπειλούμενης βλάβης στο φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του είναι 
πλημμελής και παραβιάζει την αρχή της βιώσιμης αναπτύξεως. Και τούτο, για τον λόγο ότι, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, το αναλισκόμενο για την κατασκευή του έργου φυσικό κεφάλαιο, 
δηλαδή δασικές εκτάσεις, υδατορέματα και ο εν γένει καταλαμβανόμενος από τις εγκαταστάσεις 
χώρος, καθώς και οι επαπειλούμενοι από την λειτουργία του κίνδυνοι, ενόψει της επιλεγείσης 
μεθόδου παραγωγής του χρυσού, εμφανίζονται δυσανάλογοι εν σχέσει προς το προσδοκώμενο 
όφελος από την εισαγωγή στη χώρα νέας τεχνολογίας για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου 
και την αύξηση της απασχολήσεως του εργατικού δυναμικού της περιοχής, που είναι τα 
προκύπτοντα από τον φάκελο και ληφθέντα υπ΄ όψιν από τη διοίκηση οφέλη από την 
εγκατάσταση.  
Συνεπώς, η προσβαλλομένη πράξη, που παρίσταται ως προϊόν πλημμελούς σταθμίσεως μεταξύ 
αφ΄ ενός σκοπών θαλπομένων μεν από τον νόμο και το Σύνταγμα, αλλ΄ όχι επαρκών να 
αντισταθμίσουν την επαπειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος και αφ΄ ετέρου της 
τελευταίας αυτής βλάβης, είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθή για τον λόγο αυτόν.  
Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Γ. Παναγιωτόπουλος, Γ. Ανεμογιάννης, Ν. Σκλίας, Α. Θεοφιλοπούλου, 
Α. Συγγούνα, Δ. Μπριόλας και Ν. Μαρκουλάκης, οι οποίοι διατύπωσαν τη γνώμη ότι ο λόγος αυτός 
ακυρώσεως θα έπρεπε να απορριφθή ως αβάσιμος, δεδομένου ότι η διοίκηση, κατά την έκδοση της 
προσβαλλομένης πράξεως, έλαβε ρητώς υπ΄ όψιν και συνεξετίμησε τους κινδύνους και τις 
επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου σε συνάρτηση με το προσδοκώμενο από 
την λειτουργία του όφελος, θέτοντας τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής και 
λειτουργίας, η σχετική δε κρίση της, που είναι, κατ΄ αρχήν, νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, 
δεν υπόκειται, κατά τα λοιπά, ως ουσιαστική, σε ακυρωτικό έλεγχο. Εξ άλλου, κατά την αυτή 
γνώμη, επί μέρους κίνδυνοι που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την λειτουργία του έργου δεν είναι 
αντικείμενο της προσβαλλομένης πράξεως, αλλά της μεταγενέστερης άδειας λειτουργίας της 
εγκαταστάσεως, η οποία θα εκδοθή μετά την εκπόνηση τυχόν απαραιτήτων ειδικοτέρων μελετών 
και θα περιέχει αντίστοιχους με τα επισημαινόμενα ειδικότερα προβλήματα όρους λειτουργίας, 
ενώ τυχόν κίνδυνοι από κακή λειτουργία της εγκαταστάσεως δικαιολογούν μόνο την τροποποίηση 
ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. 
 
Διατακτικό: Δέχεται την αίτηση.  
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