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Ιερισσός, 28 Ιανουαρίου 2013

ΘΕΜΑ: “Νεώτερα στοιχεία σχετικά με την χρήση της μεταλλουργικής μεθόδου
της ακαριαίας τήξης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας”

Κύριε Τολέρη,

Στις 8 Ιουλίου 2011 ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
για  τις  “Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές  Εγκαταστάσεις  Μεταλλείων Κασσάνδρας”.  Η μέθοδος
μεταλλουργικής επεξεργασίας που προτάθηκε από την Ελληνικός Χρυσός και εγκρίθηκε από την
Υπηρεσία σας είναι  η μέθοδος της “ακαριαίας τήξης” της Φινλανδικής εταιρείας  Outotec.  Στη
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  της  εταιρείας,  η  χρήση  της  μεθόδου  αυτής  στα
συγκεκριμένα  μεταλλεύματα  της  Β.  Χαλκιδικής  παρουσιάζεται  ως  μια  ώριμη,  ευέλικτη  και
εξελιγμένη τεχνολογία με αποδεδειγμένη βιομηχανική εφαρμογή. 

Ωστόσο, σε “Τεχνική Μελέτη του Έργου Ολυμπιάδας” που  ανήρτησε στο διαδίκτυο η εταιρεία
European Godfields στις 14-7-2011, ελάχιστες μέρες μετά την υπογραφή της ΑΕΠΟ και βρίσκεται
μέχρι και σήμερα στην ιστοσελίδα της Eldorado Gold, η ίδια η Οutotec απαριθμεί μια σειρά από
σοβαρές  αβεβαιότητες  για  τη  βιομηχανική  εφαρμογή  της  μεθόδου  στα  συγκεκριμένα
συμπυκνώματα των Μεταλλείων  Κασσάνδρας.  Ως  αποτέλεσμα αυτών  των  αβεβαιοτήτων,  η  εν
λόγω “Τεχνική Έκθεση” δεν προβλέπει την μεταλλουργική επεξεργασία των συμπυκνωμάτων αλλά
την  πώλησή τους  στο  εξωτερικό,  σε  πλήρη αντίθεση  με  την  ΑΕΠΟ.  Πριν  ακόμα  ξεκινήσει  η
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία έχει αφαιρέσει από αυτό τη μεταλλουργία.

Επιπλέον, πλήθος πηγών που είναι όλες διαθέσιμες στο διαδίκτυο βεβαιώνουν ότι η περιεκτικότητα
του αρσενικού στο μίγμα των συμπυκνωμάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως τροφοδοσία
στο σχεδιαζόμενο εργοστάσιο του Μαντέμ Λάκκου είναι εξαιρετικά υψηλή και ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ
για τροφοδοσία σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα πυρομεταλλουργίας ακαριαίας τήξης παγκοσμίως.
Αποσπάσματα  από  κάποιες  από  αυτές  τις  πηγές  περιλαμβάνονται  στο  υπόμνημα  που  σας
επισυνάπτουμε. Τόσο η διεθνής εμπειρία όσο και τα πειράματα της Outotec δείχνουν ότι η μέθοδος
αυτή,  στην  περίπτωση  εφαρμογής  όπως  εγκρίθηκε,  είναι  ακατάλληλη,  μη  εφαρμόσιμη  σε
βιομηχανική κλίμακα  και τελικά επικίνδυνη για την υγεία εργαζομένων και κατοίκων. 
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Σημειώνεται ότι η Ελληνικός Χρυσός δεν έχει υποδείξει μέχρι σήμερα ούτε μία μεταλλουργική
μονάδα ακαριαίας τήξης με παρόμοια τροφοδοσία και ότι η μία που έχει υποδείξει – το  Pirdop της
εταιρείας Aurubis στη Βουλγαρία – αποδεικνύεται ψευδής.

Έτσι  όμως  τίθεται  εν  αμφιβόλω  η  κατασκευή  της  μεταλλουργικής  μονάδας  και  η  παραγωγή
καθαρών μετάλλων από όπου προσδοκά έσοδα το Δημόσιο – και  φυσικά και  η  αξιοπιστία της
εταιρείας που  πρόκειται  να  πραγματοποιήσει  μια  πολύ  μεγάλης  κλίμακας  επέμβαση  σε  μια
ευαίσθητη περιοχή.

Υποθέτουμε  ότι  πριν  από  τη  δημοσίευσή  της  στις  14  Ιουλίου  2011,  η  Τεχνική  Έκθεση  που
προαναφέραμε δεν ήταν σε γνώση ούτε της δικής  σας υπηρεσίας  ούτε  καμμιάς  άλλης από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου που έλεγξαν τη ΜΠΕ της εταιρείας. Ωστόσο οι σοβαρές αμφιβολίες για
τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου της ακαριαίας τήξης στα συγκεκριμένα συμπυκνώματα των
Μεταλλείων Κασσάνδρας, με επιπτώσεις στο συνολικό επενδυτικό σχέδιο, είχαν επισημανθεί από
τη  Διεύθυνση  Μεταλλευτικών  και  Βιομηχανικών  Ορυκτών  –  Τμήμα  Α',  με  το  έγγραφο  Δ8-
Α/Φ.7.49.13/22343/3949/02.12.2010 προς την υπηρεσία σας το οποίο αγνοήσατε.

Ως αδειοδοτούσα αρχή, η υπηρεσία σας είχε ευθύνη να διαφυλάξει τόσο την υγεία των κατοίκων
της  Χαλκιδικής,  όσο  και  τα  συμφέροντα  του  Δημοσίου.  Θεωρούμε  ότι  δεν  το  πράξατε.
Αποδεχθήκατε ως πραγματικά τα χαλκευμένα στοιχεία που σας υπέβαλε η Ελληνικός Χρυσός στην
ΠΠΕ του Απριλίου 2006 και στην ΜΠΕ του Αυγούστου 2010.

Κατόπιν  των ανωτέρω και  επειδή  θεωρούμε  ότι  από την επικείμενη  κατασκευή/λειτουργία  της
μονάδας  “ακαριαίας  τήξης”,  όπως  εγκρίθηκε,  απειλείται  σοβαρά  και  τεκμηριωμένα  η  δημόσια
υγεία και το δημόσιο όφελος, έχοντας έννομο συμφέρον, ζητούμε από την υπηρεσία σας να μας
βεβαιώσει τα κάτωθι, προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία:

1. Η μέθοδος της ακαριαίας τήξης για τροφοδοσία με 92% συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη της
Ολυμπιάδας  και  8%  συμπύκνωμα  χαλκού-χρυσού  Σκουριών,  έχει  πιστοποιηθεί  για
βιομηχανική χρήση από την κατασκευάστρια εταιρεία Οutotec.

2. Έχει κατασκευασθεί από την Ελληνικός Χρυσός ή την Outotec μονάδα ακαριαίας τήξης με
τη  συγκεκριμένη τροφοδοσία  “σε  βιομηχανική  κλίμακα  και  μάλιστα  με  τον  πυρίτη  της
Ολυμπιάδας”  και  αποδεικνύεται  ότι:  “Η  εφαρμοσιμότητα  της  μεθόδου  είναι  επαρκώς
τεκμηριωμένη”, όπως βεβαιώνει η εταιρεία στο “ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ  ΤΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ  ΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ” στις 11.3.2011.

3. Η οικονομική ανάλυση με βάση την πώληση των συμπυκνωμάτων αντί της μεταλλουργικής
τους επεξεργασίας, όπως περιλαμβάνεται στην “Τεχνική Έκθεση Έργου Ολυμπιάδας” της
14ης Ιουλίου 2011, είναι σύμφωνη με το Επενδυτικό Σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός και με
την ΑΕΠΟ.

Θεωρούμε ότι η υπηρεσία σας και εσείς προσωπικά ως χημικός μηχανικός ήσασταν σε θέση να
αντιληφθείτε  τις  επιπτώσεις  της  λειτουργίας μιας  πυρομεταλλουργίας ακαριαίας  τήξης  με  τόσο
υψηλή περιεκτικότητα της τροφοδοσίας σε αρσενικό, στους εργαζομένους, τους κατοίκους και το
περιβάλλον  της  Χαλκιδικής.  Στις  14  Ιουλίου 2011 όμως,  η  ίδια  η  Οutotec  διαβεβαιώνει  ότι  η
εφαρμογή της μεθόδου, όπως εγκρίθηκε από την υπηρεσία σας και από το Υπουργείο, βρίσκεται
ακόμα  σε  πρώιμο  ερευνητικό  στάδιο και  δεν  διασφαλίζονται  κρίσιμες  για  τη  δημόσια  υγεία
παράμετροι, όπως η διαχείριση των πολύ μεγάλων ποσοτήτων αερίων αρσενικού.

Θεωρούμε  επίσης  ότι  αντιλαμβάνεστε  ότι  η  “Τεχνική  Έκθεση  Έργου  Ολυμπιάδας”  της  14ης



Ιουλίου  2011 που προβλέπει ΠΩΛΗΣΗ των συμπυκνωμάτων, ανατρέπει εκ βάθρων το στοιχείο
του δημοσίου οφέλους. 

Όμως,  η  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  το  δημόσιο  όφελος  από  την  καθετοποίηση  της
παραγωγής ήταν οι  βασικές προϋποθέσεις για την έγκριση της ΜΠΕ και θα είναι επίσης οι δυο
βασικοί παράγοντες που θα κρίνουν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας επί της αίτησης
ακυρώσεως της ΚΥΑ 201745/2011. 

Οι απαντήσεις στα τρία ερωτήματα που σας θέσαμε θα ξεκαθαρίσουν το ζήτημα και θα δώσουν τη
δυνατότητα  στους  ανώτατους  ακυρωτικούς  δικαστές  να  κρίνουν  έχοντας  όλα  τα  στοιχεία  στη
διάθεσή τους.  Οφείλετε να απαντήσετε ΑΜΕΣΑ. Εαν επιτραπεί να συντελεστεί αυτό το έγκλημα
στη Χαλκιδική, η υπηρεσία σας και εσείς προσωπικά θα φέρετε τεράστια ευθύνη.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τόλης Παπαγεωργίου


