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Αριθμός 589/1999 

 
Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 παρ. 1, 2 και 3 
του π.δ/τος 18/1989) συνεδρίασε σε Συμβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 1999 με την 
εξής σύνθεση : Ι. Μαρή, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα σε 
αναπλήρωση του Προέδρου του Γ' Τμήματος Διακοπών και του αρχαιοτέρου της 
Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Ε. Γαλανού, Σύμβουλος, Μ. Καραμανώφ, 
Πάρεδρος. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Γ. Σακελλαρίου, Γραμματέας του Ε' 
Τμήματος.  
 
Γ ι α να αποφασίσει σχετικά με την από 7 Ιουνίου 1999 αίτηση : τ ο υ Δήμου 
Σταγείρων Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής, κ α τ ά  των : 
 

1. Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων,  
2. Υπουργού Ανάπτυξης,  
3. Υπουργού Γεωργίας,  
4. Υπουργού Πολιτισμού και  
5. Υπουργού Υγείας Πρόνοιας.  

 
Με την αίτηση αυτή ο αιτών Δήμος επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση :  
 
α) της υπ' αριθμ. 45132/14-1-1999 κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Ανάπτυξης, Γεωργίας, 
Πολιτισμού και Υγείας Πρόνοιας "Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις 
μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας της εταιρείας "TVX HELLAS A.E.",  
 
β) του από 18-10-1979 Π.Δ/τος περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ν. 
Χαλκιδικής και τροποποίησεως του από 1-7-1977 Π.Δ/τος και κάθε άλλης 
συναφούς πράξεως της Διοικήσεως.  
 
Κατάθεσε το από 20 Ιουλίου 1999 υπόμνημά της η Ανώνυμη Εταιρεία με την 
επωνυμία "TVX HELLAS Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού", που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Κ. αριθμός 2. Ο Πρόεδρος του Ε’ Τμήματος για να κριθεί η πιο πάνω 
αίτηση συγκρότησε την Επιτροπή, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 52 παρ. 1, 2 και 3 
του π.δ./τος 18/1989) και έστειλε αντίγραφα της αιτήσεως στους :  
 

1. Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων,  
2. Υπουργού Ανάπτυξης,  
3. Υπουργού Γεωργίας,  
4. Υπουργού Πολιτισμού και  
5. Υπουργού Υγείας Πρόνοιας, 

 
για να δώσουν σχετικές πληροφορίες σε έξι (6) μέρες από τη λήψη των 
αντιγράφων. Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε την Εισηγητή, Μ. 
Καραμανώφ, Πάρεδρο.  
 
Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α   
Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο  
 
1. Επειδή διά της υπό κρίσιν αιτήσεως, ασκουμένης κατά νόμον ατελώς και άνευ 
παραβόλου, ζητείται η αναστολή εκτελέσεως : α) της υπ' αριθμ. 45132/14.1.1999 
κοινής αποφάσεως των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Πολιτισμού και 



Υγείας Πρόνοιας με θέμα "Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις μεταλλευτικές 
εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας της εταιρείας TVX HELLAS AE και β) του από 
18.10.1979 π.δ/τος περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων εις την 
εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχήν Ν. Χαλκιδικής και τροποποιήσεως του 
από 1.7.1977 π.δ/τος. Κατά των ανωτέρω πράξεων ο αιτών Δήμος ήσκησεν 
αίτησιν ακυρώσεως, δικάσιμος της οποίας ωρίσθη η 1.12.1999.  
 
2. Επειδή αι βασικαί εγκαταστάσεις της περί ης πρόκειται δραστηριότητος, ως 
περιγράφονται εις την προσβαλλομένην πράξιν, περιλαμβάνουν ιδίως τα 
ακόλουθα: "Α. 1. Μεταλλεία". Μεταλλεία με υπόγεια έργα εξόρυξης μικτού 
θειούχου μεταλλεύματος δυναμικότητας 692.500 t/έτος σε ξηρό μετάλλευμα. 
Μονάδα λιθογόμωσης δυναμικότητας 1076 t/ημέρα. Διάφορες βοηθητικές 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις (δύο πετρελαιοκίνητα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, 
συνεργεία συντήρησης εξοπλισμού, συγκρότημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα 
κλπ. ). Α. 2 Εργοστάσιο εμπλουτισμού. Τμήματα θραύσης και επίπλευσης 
δυναμικότητας 600.000 και 350.400 t/έτος σε ξηρό μετάλλευμα αντίστοιχα. 
Πλατείες απόθεσης των προϊόντων σφαλερίτη, γαληνίτη και αρσενοπυρίτη. 
Σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Α. 3. Χώρους απόθεσης αποβλήτων. 
Λίμνη τελμάτων εμπλουτισμού επιφάνειας 257 στρεμμάτων. Χώροι απόθεσης 
στείρων εξόρυξης μεταλλείου στην πλατεία Φιρέ, συνολικής έκτασης 68 
στρεμμάτων".  
 
Η ευρυτέρα περιοχή, εντός της οποίας πρόκεται να λειτουργήσουν αι ανωτέρω 
εγκαταστάσεις αποτελεί, συμφώνως και προς την εγκεκριμένην Μελέτην 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σημαντικότατον δασικόν οικοσύστημα με 
πλουσιοτάτην χλωρίδα και πανίδα. Γειτνιάζει και εν μέρει εμπίπτει εντός της 
περιοχής του Στρατονικού όρους το οποίον έχει προταθεί προς ένταξιν εις το 
ευρωπαϊκόν δίκτυον προστατευομένων περιοχών "Natura 2000 (Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαϊου 1992 "Για τη διατήρηση των φυσικών 
τύπων οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας", έχει δε 
συμπεριληφθεί εις την βάσιν δεδομένων των σημαντικών βιοτόπων της Ελλάδος 
Corine. Το κυρίαρχο τοπίο, ως περιγράφεται εις την ως άνω ΜΠΕ "αποτελείται από 
πυκνή φυσική βλάστηση, που σε συνδυασμό με τους ορεινούς όγκους, τις 
χαραδρώσεις και τους χειμάρρους συνθέτουν ένα τοπίο υψηλής αισθητικής αξίας".  
 
Εξ άλλου, συμφώνως προς το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/2994/ 
1785/25.8.1999 έγγραφον της Διευθύντριας Αρχαιοτήτων της Γεν. Διευθύνσεως 
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού ως και το υπ' αριθμ. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/Ν.Θ/30902/1031/29.6.1999 έγγραφον του Προϊσταμένου της 
Διευθύνσεως Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου 
Πολιτισμού. ".. Η περιοχή στην οποία προβλεπόταν να αναπτυχθεί η μεταλλευτική 
δραστηριότητα, αποτελεί στο σύνολό της έναν βασικό ιστορικό και αρχαιολογικό 
χώρο της Χαλκιδικής και έναν από τους σημαντικότερους χώρους εφαρμογής της 
μεταλλευτικής τεχνολογίας κυρίως κατά την παλαιοχριστιανική, την 
υστεροβυζαντινή και την περίοδο των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας. Η μέχρι 
τώρα μελέτη ιστορικής και αρχαιολογικής τοπογραφίας της περιοχής ευρίσκεται σε 
αρχικό στάδιο και, λόγω της μεγάλης εκτάσεως στην οποία αναπτύχθηκαν οι 
αρχαίες δραστηριότητες θα χρειασθούν πολλά χρόνια ακόμη, ώστε να υπάρχει μια 
καλή εικόνα του θέματος ...". Εξ άλου, ως επισημαίνεται περαιτέρω : ".. Ηδη από 
το 1996 η αρμόδια για την περιοχή ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων με σειρά αυτοψιών εντόπισε από ευρήματα επιφανείας, θέσεις 
οικιστικές της αρχαίας και βυζαντινής περιόδου και θέσεις μεταλλευτικής 
δραστηριότητας, εφόσον στην περιοχή αυτή υφίστανται μεταλλεία από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα [συνημ. 3, 4]. Η αρχαιολογική διερεύνηση επιφανείας 
της περιοχής δεν έχει ολοκληρωθεί. Για την αξιολόγηση των αρχαιολογικών 
θέσεων απαιτείται ανασκαφική έρευνα. Σε λόφο αμέσως ανατολικά της 
υφισταμένης λίμνης τελμάτων και Β - ΒΑ του οικισμού Καλυβίων Βαρβάρας 



εντοπίσθηκε αρχαίος οικισμός (ορατό τμήμα του τείχους), στον οποίο αναφέρεται 
η αίτηση αναστολής ως πιθανή τοποθεσία των αρχαίων Σταγείρων. Τυχόν 
αρχαιότητες συνδεόμενες με τον οικισμό αυτό έχουν καλυφθεί, αν όχι 
καταστραφεί, από την υφιστάμενη λίμνη τελμάτων ..".  
 
3. Επειδή, ως προκύπτει εκ των στοιχείων του φακέλου και αυτής ταύτης της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η άσκησις της μεταλλευτικής 
δραστηριότητος εις την περιοχήν, ιδίως κατά τας δεκαετίας '70 και '80, είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόκλησιν λίαν σοβαρών βλαβών εις το περιβάλλον, 
συνισταμένων ιδίως εις την βαρείαν ρύπανσιν των υπογείων και επιφανειακών 
υδάτων, την σοβαράν αλλοίωσιν της μορφολογίας του εδάφους και του τοπίου, 
την πρόκλησιν καθιζήσεων, την μόλυνσιν της ατμοσφαίρας, την καταστροφήν της 
χλωρίδος και πανίδος ως και την θέσιν εν κινδύνω των σημαντικών αρχαίων 
μνημείων της περιοχής.  
 
Υπό τα δεδομένα ταύτα, η Επιτροπή κρίνει ότι η συνέχισις, έστω και υπό όρους, 
της λειτουργίας των ως άνω μεταλλείων θα επιδεινώσει το ήδη βεβαρημένον και 
χρήζον αμέσου αποκαταστάσεως περιβάλλον της περιοχής και, κατά συνέπειαν, 
συντρέχει λόγος χορηγήσεως αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλομένης 
αποφάσεως μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου επί της κατ' αυτής 
ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως.  
 
Δ ι ά  τ α ύ τ α  
 
Δέχεται την υπό κρίσιν αίτησιν.  
 
Αναστέλλει την εκτέλεσιν της υπ' αριθμ. 45132/14.1.1999 κοινής αποφάσεως των 
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Πολιτισμού και Υγείας Πρόνοιας με 
θέμα "Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
Ολυμπιάδας της εταιρείας TVX HELLAS AE.  
 
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου 1999. 
 
Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος  
Η Γραμματέας του Ε Τμήματος 
Ι. Μαρή Γ. Σακελλαρίου  
 
και εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1999. 
 
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος  
Η Γραμματέας του Ε' Τμήματος  
Σ. Σαρηβαλάσης Γ. Σακελλαρίου 
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