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Σαν κύριες δράσεις για την ανάπτυξη των µεταλλείων στην περιοχή µας περιγράφονται οι εξής: 

Μεταλλείο ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ (ΜΑ∆ΕΜ ΛΑΚΚΟΣ-ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ) 

Μεταλλείο ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 

Ενιαίο µεταλλευτικό κέντρο στο ΜΑ∆ΕΜ ΛΑΚΚΟ  

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

Ανάπτυξη ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 

Έρευνα για ανάπτυξη των βεβαιωµένων κοιτασµάτων ΠΙΑΒΙΤΣΑ (3 χµ ∆ Μάδεµ Λάκου) -ΦΙΣΩΚΑ(2,5 χµ 
Ν του Μάδεµ Λάκκου) καθώς και αυτών που χρειάζονται περαιτέρω έρευνα ΖΕΠΚΟ-ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ-

ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ (3 χµ Ν∆ κοιτάσµατος Ολυµπιάδας) – ΠΥΡΗΝΙΑ (3 χµ Β Ολυµπιάδας). 

Η κάθε µια από αυτές περιλαµβάνει: 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ (είναι σε λειτουργία) - εξόρυξη 1,6 εκατοµµύρια τόνους 

Ο χώρος εξόρυξης είναι ουσιαστικά κάτω και γύρω από τον δοµηµένο Οικισµό της Στρατονίκης.  

Οι εγκαταστάσεις υποστήριξης είναι στο ΜΑ∆ΕΜ ΛΑΚΚΟ.  

Το εργοστάσιο εµπλουτισµού στο ΣΤΡΑΤΩΝΙ. 

Χώρος απόθεσης αποβλήτων στην ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ. 

Χώρος φόρτωσης και εξαγωγής του µεταλλεύµατος οι λιµενικές εγκαταστάσεις ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ. 

 

Στο ΜΑ∆ΕΜ ΛΑΚΚΟ θα δηµιουργηθούν. 

Νέα µονάδα ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) , µεγαλύτερης δυναµικότητας από αυτά του ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΟΣ. 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ µε την µέθοδο της ακαριαίας τήξης και συνοδευτικές µονάδες όπως 
παραγωγής θειικού οξέως, µονάδα παραγωγής οξυγόνου (1000 τόνοι την ηµέρα), µονάδα διαχείρισης και 

εξουδετέρωσης υδάτων. 

Νέα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ - φράγµα 90µ. ύψος, µικρότερη συνολική 

κατάληψη 1769 στρέµµατα, δυνατότητας 10 εκατοµµυρίων κυβικών στερεών αποβλήτων 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΟΣ 

Χώρος εξόρυξης ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α (δεν λειτουργεί, είναι σε προετοιµασία) - εξόρυξη 11 εκατοµµυρίων τόνων 

Εγκαταστάσεις υποστήριξης στην ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α. 

Εργοστάσιο εµπλουτισµού της ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ για τα πρώτα χρόνια και του ΜΑ∆ΕΜ ΛΑΚΚΟΥ στην συνέχεια αφού 

προηγουµένως διανοιχτεί σήραγγα 8 χµ. 

Χώρος απόθεσης αρχικά στην ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α και µετά στο ΜΑ∆ΕΜ ΛΑΚΚΟ στη νέα εγκατάσταση απόθεσης 

αποβλήτων ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

Χώρος εξόρυξης ΣΚΟΥΡΙΕΣ - εξόρυξη 146,2 εκατοµµύρια τόνους 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΞΟΡΥΞΗ µέχρι βάθους 220 µέτρων µε ανοιχτό πηγάδι διαµέτρου 705 µέτρων και ΥΠΟΓΕΙΑ µέχρι 

σε βάθος 100 µέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΧΡΥΣΟΥ στις ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) στις ΣΚΟΥΡΙΕΣ 

ΦΡΑΓΜΑΤΑ απόθεσης αποβλήτων στα ρέµατα ΚΑΡΑΤΖΑ και ΛΟΤΣΑΝΙΚΟΥ συνολικής επιφάνειας 1100 

στρεµµάτων. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ του µεταλλεύµατος για εξαγωγή στο λιµάνι Στρατωνίου µε φορτηγά. 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ 

3 νησίδες πλευρίσµατος (µήκους 107µέτρων) που θα εξυπηρετούν Φ/Γ πλοία 7000-8000 DWT έως 200 µέτρα 

µήκους - για φόρτωση συµπυκνωµάτων 

Αγωγός µεταφοράς θειικού οξέως (µήκους 102 µέτρα) 

 

∆ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

Στο Ε∆ΑΦΟΣ και τη ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ - λίµνες και φράγµατα αποβλήτων µε τεράστιους όγκους επικίνδυνων 

τοξικών αποβλήτων, εργοστάσια , χώροι αποθήκευσης. 

Στο ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - σκόνη από τις εργασίες εξόρυξης, από την κίνηση των 

µηχανηµάτων και καυσαέρια. 

Στο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στις περιοχής γύρω από τις δραστηριότητες. 

ΓΙΑ τους Υ∆ΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ παραθέτουµε  αυτολεξεί όσα επισηµαίνει η πρόταση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣ 

Μείωση των απορροών και αλλαγή στα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του νερού των επιφανειακών 

υδατικών συστηµάτων. 

Μείωση των υδατικών αποθεµάτων των υδροφορέων µε τους οποίους συνδέεται άµεσα η έµµεσα η 

περιοχή του έργου. 

Επιβάρυνση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών από ενδεχόµενες διαρροές από 

τους χώρους απόθεσης και τυχαίες διαρροές των γραµµών µεταφοράς. 
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Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ 

Στην περιοχή θα προστεθούν αρκετά χιλιόµετρα στοών σε αυτά  που ήδη υπάρχουν 
µε απρόβλεπτες συνέπειες για τα νερά της περιοχής, τα δάση, την πανίδα και 
χλωρίδα και γενικότερα στο περιβάλλον. 

Ειδικά ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ επισηµαίνεται: 

Η υλοποίηση του σχεδίου θα σηµάνει την µη αναστρέψιµη βλάβη της περιοχής µας 
που όπως είναι γνωστό υδροδοτείται και σήµερα από την περιοχή όπου 
χωροθετούνται οι δραστηριότητες χωρίς να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για το 
µέλλον. 

Τα νερά των στοών θα στραγγίζουν συνεχώς τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής 
µας. 

Έχοντας υποστεί χηµική αλλοίωση από την επαφή τους µε τα µέταλλα και το οξυγόνο, 
τα νερά γίνονται όξινα και απαιτούν συνεχή εξουδετέρωση και επεξεργασία πριν 
επανέρθουν στην επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή είναι πάντα τρωτή σε ατυχήµατα, µε 
επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά και τη θάλασσα. 

Τυχόν διαρροές από τους χώρους απόθεσης θα δηµιουργούν όξινη απορροή µε τα 
γνωστά αποτελέσµατα. 

 

Η δηµιουργία των εργοστασίων και των χώρων αποβλήτων θα στερήσουν την 
περιοχή εκατοντάδες η και χιλιάδες στρεµµάτων παρθένων δασών. 

Η κίνηση των ποικίλων οχηµάτων για την µεταφορά του τεραστίου όγκου υλικών 
(υλικά κατασκευών, στείρα, µεταλλεύµατα ) θα επιβαρύνουν το ατµοσφαιρικό 
περιβάλλον. 

Η λιθογόµωση των στοών µε τα υπολείµµατα της επεξεργασίας µε τα διάφορα χηµικά 
αντιδραστήρια δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα σε βάθος χρόνου γιατί ουδείς µπορεί 
να εγγυηθεί την σταθερότητα του µείγµατος στο µέλλον. 

Οι περαιτέρω έρευνες για άλλα κοιτάσµατα προϊδεάζουν για µια ακόµη µεγαλύτερη 
µεταλλευτική δραστηριότητα. 

Η ύπαρξη των εργοστασίων στην περιοχή δίνουν µελλοντικά την δυνατότητα για 
µεταφορά και επεξεργασία µεταλλευµάτων από γειτονικές χώρες.  

Επειδή: 

Ο τόπος µας είναι πυκνοκατοικηµένος και πολύ µικρός για να 

χωρέσει όλη αυτήν την δραστηριότητα. 

Οι όποιες µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν πείθουν 

ότι θα προστατέψουν τις ζωές µας στο µέλλον.  

΄Έχουµε τα παραδείγµατα της µη τήρησης των όσων 
προβλέπονταν στις άδειες των Μαύρων Πετρών και 
της διερευνητικής-αποστραγγιστικής στοάς των 
Σκουριών, καθώς επίσης και την απαλλαγή της TVX 
Hellas και τα µέλη των ∆ιοικητικών της Συµβουλίων 
αντίστοιχα για τυχόν παραβιάσεις της νοµοθεσίας για 
την προστασία του περιβάλλοντος κατά την 

αποχώρησή της µε νόµο. 

Είµαστε πεπεισµένοι ότι η εκτέλεση του αναπτυξιακού σχεδίου 
της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, µε τα όποια  οφέλη για την τοπική 
και εθνική οικονοµία, έστω κι αν εφαρµοστούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι που καταθέτει προς αδειοδότηση η 
εταιρία, θα υποβαθµίσει για πάντα το ανθρώπινο, οικονοµικό 
και φυσικό περιβάλλον του τόπου µας και θα µας βλάψει 

ανεπανόρθωτα. 

Θεωρούµε το σχέδιο αυτό ως µη-βιώσιµη ανάπτυξη για τον 

τόπο µας. 

Είµαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη για ανάπτυξη 
των µεταλλευτικών εργασιών στην περιοχή και ζητούµε την 
άµεση και έµπρακτη αποκατάσταση της περιβαλλοντολογικής 
βλάβης που έχουν δηµιουργήσει οι µέχρι τώρα µεταλλευτικές 
δραστηριότητες στην περιοχή µας. 


