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ΤΠΔΚΑ  
ΔΙΓΙΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΖΖ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

 
ΔΝΖΜΔΡΩΣΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ 

«Μεηαιιεπηηθέο – Μεηαιινπξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο ησλ Μεηαιιείσλ Καζζάλδξαο»  
απφ ηελ εηαηξεία «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ Α.Δ.Μ.Β.Υ.» ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο 

 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΦΑΙΡΙΚΖ ΘΔΩΡΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

Η ελ ιφγσ επέλδπζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηελ Πνιηηεία. Σα αλαπηπμηαθά θαη 
νηθνλνκηθά νθέιε ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν είλαη δπλαηφ λα απνδψζνπλ θαξπνχο ζε 
βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ ηεο σξηκφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ.    

Παξάιιεια, ε εθθίλεζε πινπνίεζεο κηαο κεγάιεο επέλδπζεο ζα έρεη άκεζα ζεηηθφ αληίθηππν 
ζηελ ςπρνινγία επελδπηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ζε κηα θξίζηκε γηα ηε ρψξα 
νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

Η πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο πξνζθέξεη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηε δπλαηφηεηα λα μεπεξαζηνχλ 
πξνθαηαιήςεηο θαη θφβνη ηνπ παξειζφληνο, πνπ ζεσξνχλ  ηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 
ζαλ ηελ θαζνιηθή πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή θαη λα αλαδεηρζνχλ νη ζεηηθέο πηπρέο ηεο  
δπλαηφηεηαο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κεηαμχ βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο, ζπκβάιινληαο καθξνπξφζεζκα 
ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Υαιθηδηθήο.  

Γεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο 
«ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ», ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, αιιά θαη ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ 
ίδηα ηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ην ΤΠΔΚΑ εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ νξζνινγηθή 
αμηνπνίεζε ηνπ κνλαδηθνχ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο, κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο 
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ψζηε λα επλνεζεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο 
νηθνλνκίαο, θαη λα επηζηξέθεηαη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θεξδψλ ζηελ ίδηα ηελ πεξηνρή. ηφρνο 
απνηειεί ε απφδνζε κηαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλαβάζκηζεο θαη ελφο θαιχηεξνπ 
πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο επέλδπζεο αιιά θαη θαηά ηελ κεηα-κεηαιιεπηηθή 
πεξίνδν. ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ αλσηέξσ ζπκβάιινπλ θαη ηα ζνβαξά αληηζηαζκηζηηθά 
νθέιε, πνπ ήδε έρνπλ, θαηαξρήλ, εμαζθαιηζζεί κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ επελδπηή.  

Σν ΤΠΔΚΑ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, επεδίσμε ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 
αλαπηχζζνληαο κηα αλνηθηή δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζηε Υαιθηδηθή γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνπο 
φξνπο αλάπηηπμεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ», δηαδηθαζία πνπ ζην 
εθεμήο ζα θαζηεξσζεί ζαλ πάγηα πξαθηηθή, γηα επελδχζεηο κε ζεκαληηθφ εζληθφ θαη ηνπηθφ 
αλαπηπμηαθφ ελδηαθέξνλ. Πξνο ηνχην εξγάζηεθε ζπζηεκαηηθά πάλσ ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο, αμηνινγψληαο ζθαηξηθά ην πξνηεηλφκελν επελδπηηθφ ζρέδην θαη 
ήδε δηαζέηεη ηθαλά ζηνηρεία γηα φιεο ηηο πηπρέο ηνπ (αλαπηπμηαθέο, θνηλσληθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο), πνπ εκπινπηίζηεθαλ κεηά απφ δηαδνρηθέο επηζθέςεηο θαη απηνςίεο ζηελ 
πεξηνρή θαη ζηηο πθηζηάκελεο κεηαιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη εθηελείο ζπδεηήζεηο κε 
θνξείο ησλ ΟΣΑ θαη ηεο Σνπηθήο Κνηλσλίαο απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2010. 
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Η ελ ιφγσ δεκφζηα δηαβνχιεπζε απνηειεί γηα ην ΤΠΔΚΑ κηα δηαθξηηή δηαδηθαζία, αλεμάξηεηε 
απφ ηελ, θαηά λφκν, γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ θαη βαζίδεηαη ζηελ 
νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ζηνλ αλνηθηφ, δεκνθξαηηθφ, δηάινγν σο 
πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ελφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ γηα ηελ εζληθή 
θαη ηνπηθή νηθνλνκία έξγνπ, πνπ δελ ζα αληηζηξαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ζα πξνζθέξεη 
επεκεξία θαη λέεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.    

   
 
 
 

ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 
 

1. Μάξηηνο 2010: Η Δηδηθή Γξακκαηεία Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, αλέιαβε ην 
ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ επί ηεο πινπνίεζεο ηνπ ελ ζέκαηη επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο 
«ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ» 

 
2. Μάξηηνο – Μάηνο 2010: πζθέςεηο ΔΓΔΠΔ θαη ΔΤΔΠ κε θνξείο, εθπξνζψπνπο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, επηζηεκνληθνχο ζπκβνχινπο (ΙΓΜΔ, Τπεξεζηαθνί).  
 

3. Μάηνο 2010 (αξρέο):  
3.1. Δπίζθεςε-απηνςία ΔΓΔΠΔ, ΔΤΔΠ, ΙΓΜΔ, ΔΠΙΣΗΡΩ 
3.2. παξνπζίαζε απφ εηαηξεία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  
3.3. δηελέξγεηα απηνςηψλ θαη δεηγκαηνιεςηψλ (λεξά, έδαθνο, ηέικαηα, ζθνπξηέο, 

θιπ.). 
4. Μάηνο 2010 (ηέινο): Κείκελν θαηεπζχλζεσλ-πξνηάζεσλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο πξνο 

ηνλ επελδπηή γηα ηε ζχληαμε ηεο ΜΠΔ, σο NON PAPER , ζηε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ εξγαζηψλ ηεο ΔΓΔΠΔ θαη ΔΤΔΠ. 

 
5. επηέκβξηνο 2010 (αξρέο):  

5.1. Δπίζθεςε ηεο Δηδηθή Γξακκαηέσο ζηελ πεξηνρή. 
5.2. Γηαδνρηθέο ζπζθέςεηο-ζπλαληήζεηο-επηθνηλσλίεο κε εθπξνζψπνπο φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, βνπιεπηψλ θαη 
πνιηηηθψλ θνκκάησλ.   

5.3. Παξά ηελ, θαηά γεληθή νκνινγία, ζεηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ε επέθηαζε ηεο κεηαιιεπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγεί αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, 
φπσο αλεζπρία θαη θφβνη γηα ηπρφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη αγσλία γηα ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ησλ πθηζηάκελσλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  

 
6. επηέκβξηνο - Οθηώβξηνο 2010:  

6.1. πλερήο επίβιεςε ηεο ηειηθήο δηακφξθσζεο ηεο Μ.Π.Δ., ζχκθσλα κε ηηο 
θαηεπζχλζεηο ΔΓΔΠΔ θαη ΔΤΔΠ  

6.2. Λήςε απφθαζεο Πνιηηηθήο Ηγεζίαο ΤΠΔΚΑ γηα δηελέξγεηα αλνηθηήο δεκφζηαο 
δηαβνχιεπζεο επί ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, πξν ηεο δηακφξθσζεο ζρεδίνπ 
ΑΔΠΟ.  
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7. Οθηώβξηνο 2010 (ηέινο):  
7.1. Γηαβίβαζε απφ ΔΤΠΔ ηεο Μ.Π.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

δεκνζηνπνίεζεο θαη γλσκνδφηεζεο ηνπ Ν.. 
7.2. Δπηζηνιή δηακαξηπξίαο Γεκάξρνπ ηαγείξσλ-Αθάλζνπ πξνο Τπνπξγφ ΠΔΚΑ, 

ζρεηηθά κε κε ηήξεζε ππνζρφκελσλ επί ηεο δηαδηθαζίαο, ιφγσ επηθείκελσλ 
εθινγψλ.  

 
8. Ννέκβξηνο 2010 (αξρέο):  

8.1. Γειηίν Σχπνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε ηεο ΜΠΔ θαη ην δηαθξηηφ ξφιν 
ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηε ιήςε ησλ ηειηθψλ πνιηηηθψλ 
απνθάζεσλ. 

8.2. Παξαιαβή ηεο ΜΠΔ θαη κειέηε ηεο απφ ΔΓΔΠΔ θαη ΔΤΔΠ: πκπιεξσκαηηθέο 
παξαηεξήζεηο-θαηεπζχλζεηο πξνο ηελ εηαηξεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη βειηίσζε 
ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ.  

 
9. Ννέκβξηνο 2010 (26.11.10):  

9.1. Έλαξμε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζηνλ Πνιχγπξν Υαιθηδηθήο κε επηηπρή έθβαζε  
9.2. Πξψηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα.   
9.3. Καζνξηζκφο επφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο. 
9.4. Γέζκεπζε εηαηξείαο γηα ηε κε δηεθδίθεζε άκεζεο έθδνζεο ΑΔΠΟ έσο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο (ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2011).   
 
10. Γεθέκβξηνο 2010 (αξρέο):  

10.1. Πξνεηνηκαζία ηεο δεχηεξεο ζπλεδξίαζεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζηελ Ιεξηζζφ 
10.2. Καζνξηζκφο ζεκαηνινγίαο ζπλεδξηάζεσλ θαη ζαθνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

νινθιήξσζεο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2011 κε 
δηεκεξίδεο ζηελ Ιεξηζζφ, Μεγάιε Παλαγηά, Οιπκπηάδα θαη ηξαηψλη. 

10.3. Γηαβίβαζε εξσηεκάησλ πξνο επηζηεκνληθνχο θαη άιινπο θνξείο θαη 
εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο σο βαζηθψλ αμφλσλ ηεο δηαβνχιεπζεο.   

10.4. Αλαβνιή δηελέξγεηαο ηεο δεχηεξεο ζπλεδξίαζεο θαηφπηλ εηζεγήζεσλ πνιηηηθψλ 
θαη θνκκαηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ έλαξμε ησλ λένπ ρξφλνπ κε ηνπο λέεο 
δηνηθήζεηο ΟΣΑ. 

10.5. Καζνξηζκφο λένπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  
10.6. Έγγξαθεο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαβνιή ηεο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο θαη ηηο πεξαηηέξσ πξνζέζεηο ηνπ ΤΠΔΚΑ πξνο εθπξνζψπνπο 
θαηνίθσλ, ΜΚΟ (WWF-Διιάο), Πνιηηηθψλ θνκκάησλ (Οηθνιφγνη Πξάζηλνη) θαη 
ινηπψλ θνξέσλ.    

 
11. Ιαλνπάξηνο 2011 (αξρέο): 

11.1. Πξνεηνηκαζία ηεο δεχηεξεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζηελ Ιεξηζζφ κε ζχκθσλε 
γλψκε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ΤΠΔΚΑ. 

11.2. Έγγξαθε ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 
11.3. Αηθλίδηα παξέκβαζε βνπιεπηή ΠΑΟΚ θαη ιήςε απφθαζεο απφ ηελ πνιηηηθή 

εγεζία ΤΠΔΚΑ γηα ηελ εθ λένπ αλαβνιή θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

11.4. Έγγξαθε ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ επί ηεο πξναλαθεξφκελεο ζην 
ζεκείν 11.3. απφθαζεο.  
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12. Ιαλνπάξηνο (κέζα) - Φεβξνπάξηνο 2011 (αξρέο):  
12.1. Έληνλεο αληηδξάζεηο ηεο Σνπηθήο Κνηλσλίαο γηα πιήξε ππαλαρψξεζε ηνπ 

ΤΠΔΚΑ θαη επηβεβαίσζε «πξνζρεκαηηθήο» δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο.  
12.2. Αλνηθηέο ζπγθεληξψζεηο – δηαδειψζεηο κεξίδαο αληηδξψλησλ ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ πξψελ Γεκάξρνπ, θ. Βιαρφπνπινπ 
12.3. Πξαγκαηνπνίεζε «θαηεπζπλφκελσλ» Ηκεξίδσλ απφ νκάδεο πνιηηψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ θνξέσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΜΠΔ. 
12.4. Δξσηήκαηα απφ Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (TV Μαθεδνλία, ΔΣ3, 

Αγγειηνθφξνο, Reuters, θιπ.) ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ην 
πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα έθδνζεο ΑΔΠΟ ζηελ εηαηξεία.      

 
 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΣΖ  Μ.Π.Δ 
 

Σν επελδπηηθφ ζρέδην δηαξζξψλεηαη ζε έλα νινθιεξσκέλν γεληθό Μεηαιιεπηηθό ρεδηαζκό 
θαη ζε επηκέξνπο επεκβάζεηο, ζηε βάζε κηαο εμαληιεηηθήο αλάιπζεο φισλ ησλ παξακέηξσλ 
θαη ησλ δπλαηψλ ζελαξίσλ επέκβαζεο θαη δηακνξθψλεη έλα ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα, πνπ  
πεξηιακβάλεη πεξηιεπηηθά ηα εμήο: 
 

 Γηακφξθσζε εληαίνπ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαληέκ Λάθθνπ γηα ηα κεηαιιεία 
Μαχξσλ Πεηξψλ θαη Οιπκπηάδαο. 

 Δλνπνίεζε, θάζε κνξθήο απνζέζεσλ, ζηελ πεξηνρή Μαληέκ Λάθθνπ κεησκέλεο 
πγξαζίαο (ζηεξεά απφζεζε) ππφ ζπλζήθεο απφζεζεο ζηεξεψλ κε απιφ έιεγρν ησλ 
ζηξαγγηδφκελσλ κηθξήο πνζφηεηαο λεξψλ, είηε αθνξνχλ αδξαλή εθζθαθήο είηε 
ζηεξενπνηεκέλν ηέικα εκπινπηηζκνχ.  

 Γηακφξθσζε κεηαιιείνπ θνπξηψλ, κε παξάιιειε επηθαλεηαθή θαη ππφγεηα 
εθκεηάιιεπζε θαη κε πξνδηαγεγξακκέλε ζηαδηαθή θαη παξάιιειε κε ηελ ιεηηνπξγία 
απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ. 

 Υσξνζέηεζε, ζηελ πεξηνρή θνπξηψλ, εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνχ, γηα ην κεηαιιείν 
θνπξηψλ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ηεο αλάθηεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξπζνχ.  

 Σα θάζε κνξθήο εκπνξεχζηκα πξντφληα κεηαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ληκαληνχ ζην 
ηξαηψλη ην νπνίν αλακνξθψλεηαη θαη εθζπγρξνλίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

 Η έξεπλα, είηε επέθηαζεο γλσζηψλ θνηηαζκάησλ είηε πξνζδηνξηζκνχ λέσλ, 
εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηελ φιε δξαζηεξηφηεηα. 

 Όινη νη κε ιεηηνπξγηθνί ζην λέν ζρεδηαζκφ ρψξνη απνθαζίζηαληαη θαη παξαδίδνληαη 
ζηελ θπζηθή ηνπο ρξήζε κε βάζε ην πξνζδηνξηζκέλν, απφ ηελ θαηαηεζείζα 
απνγξαθή, επίπεδν πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ. 

 Ίδξπζε εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ειιεληθά θαη μέλα παλεπηζηήκηα κε 
ζθνπφ ηε ζπλερή ηερλνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ θάζε κνξθήο παξακέηξσλ 
θαηεξγαζίαο είηε κε ηε κνξθή ηεο βειηίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ είηε κε ηελ  κνξθή 
αμηνιφγεζεο λέσλ δπλαηνηήησλ ηφζν φζνλ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν κεηαιιεπηηθφ 
ρψξν φζν θαη ηνλ επξχηεξν ειιεληθφ ή γεηηνληθφ. 

 Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ απνηππψλνληαη ζε νξίδνληα 30εηίαο 
ζηνπο ζρεηηθνχο νηθνλνκηθνχο πίλαθεο ηεο ΜΠΔ, θαζψο θαη ζηα θνηλσληθά ζηνηρεία 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Οη νηθνλνκηθνί πίλαθεο ζα 
αλαζπληαρηνχλ ζην επηθαηξνπνηεκέλν επελδπηηθφ ζρέδην κε ελζσκάησζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηηκψλ κεηάιισλ θαη θφζηνπο. 
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ΣΑ ΔΠΙΜΑΥΑ ΖΜΔΙΑ – ΔΠΙΖΜΑΝΔΙ ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΠΔΝΓΤΣΖ   

 
1. Να δηαζθαιηζζεί φηη ηα ηέικαηα ηνπ εκπινπηηζκνχ (πνπ παξακέλνπλ επηθίλδπλα) ζα 

αδξαλνπνηνύληαη. 
 

2.  Καηάξγεζε ηεο πγξήο απόζεζεο απνβιήησλ ζην Μαληέκ Λάθθνο. Έσο ζήκεξα 

θαηαξγήζεθε ε δαπαλεξή άληιεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζηηο ιίκλεο εβαιηέ Ι θαη ΙΙ φπνπ θαζίδαλαλ 
ηα πδαξή ιεπηνκεξή απφβιεηα γηα λα κεηαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζην Καξαθφιη γηα ηειηθή απφζεζε. Η 
δηαδηθαζία ηεο θαζίδεζεο ζηηο ιίκλεο εβαιηέ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο θηιηξφπξεζζεο νη νπνίεο 
απνκαθξχλνπλ ην λεξφ απφ ηα ηέικαηα, πνπ πάιη νδεγνχληαη ζην Καξαθφιη γηα απφζεζε. Η  
θηιηξφπξεζζα απιά απινπνηεί ηε δηαδηθαζία.  

 

3. Υσξνζέηεζε θαη νξζή ιεηηνπξγία ηνπ  λένπ Μεηαιιεπηηθνύ/Μεηαιινπξγηθνύ 
Κέληξνπ  ζηελ πεξηνρή Μαληέκ Λάθθνπ (κεηαμχ νηθηζκψλ ηξαησλίνπ θαη 
ηξαηνλίθεο, ζε απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ην φξην ηεο πεξηνρήο NATURA 2000 
θαη 2,3 ρικ. απφ ηε ζάιαζζα). ην  λέν ρψξν απφζεζεο ησλ  απνβιήησλ  ηνπ 
εκπινπηηζκνχ θαη ηεο κεηαιινπξγίαο (επηθίλδπλα θαη κε), ρσξεηηθφηεηαο 10 εθαη. 
θπβηθψλ κέηξσλ δεκηνπξγείηαη έλα είδνο θξάγκαηνο, ην νπνίν,  απφ ηνλ πφδα σο ηε 
ζηέςε ηνπ, αθνινπζεί ηηο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ηνπ εδάθνπο θαη πξνζαξκφδεηαη 
ηθαλνπνηεηηθά ζην θπζηθφ αλάγιπθν). Γηαζθαιίζηεθε  φηη ζην λέν απηφ ρψξν ζα 
γίλεηαη ππνδνρή παιαηόηεξσλ απνζέζεσλ. .  
 

ΥΡΖΖ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ: Η "αθαξηαία ηήμε" είλαη κηα θιαζηθή 
ππξνκεηαιινπξγηθή κέζνδνο. Η ηερλνινγία ηνπ εξγνζηαζίνπ βαζίδεηαη ζηελ θηιαλδηθή 
εηαηξεία Outotec (πξψελ Outokumpu) πνπ ηελ εθαξκφδεη κε επηηπρία ηα ηειεπηαία 60 ρξφληα 
ζηελ Φηιαλδία θαη ζε άιιεο ρψξεο, ζε πάλσ απφ 50 εγθαηαζηάζεηο. Απηή ιέγεηαη κέζνδνο 
αθαξηαίαο ηήμεο (Flash smelting) πνπ παξάγεη κφλν ζηεξεά παξαπξντφληα ρσξίο ρξήζε 
θπαληνύρσλ αιάησλ ή άιισλ νπζηώλ. 
 
ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑ:  
 

 φηη ε κέζνδνο «flash smelting» είλαη αθαηάιιειε θαη δελ εθαξκφδεηαη πνπζελά ζηνλ 
θφζκν γηα αλάθηεζε ρξπζνχ απφ κεηαιιεχκαηα ζαλ ηνλ δπζθαηέξγαζην ρξπζνχρν 
αξζελνππξίηε ηεο Οιπκπηάδαο, γηα ηνλ νπνίν ηελ πξννξίδεη ε εηαηξεία 

 
δελ επζηαζεί θαζφηη ε κέζνδνο flash smelting ηεο OUTOKUMPU (Φηλιαλδία) ρξεζηκνπνηείηαη 
παγθνζκίσο γηα ηελ παξαγσγή ραιθνχ, ζρεδφλ πάληα κε παξάιιειε παξαγσγή ρξπζνχ θαη 
ληθειίνπ. Η κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ εθιπφκελε ελέξγεηα απφ ηελ ηαρεία νμείδσζε ησλ ζεηνχρσλ ελψζεσλ ησλ 
κεηάιισλ κε βνήζεηα νμπγφλνπ, ε νπνία ιεηψλεη αθαξηαία ην ζεηνχρν κεηάιιεπκα. Δπνκέλσο, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε φζα κέηαιιεχκαηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ matte, πνπ κεηά ηελ ηήμε ηνπ κεηαιιεχκαηνο 
θαηαθάζεηαη ζηνλ ππζκέλα ηεο θακίλνπ, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε ηεο «ΔΛΛΗΝΙΚΟ 
ΥΡΤΟ» ην ζπκπχθλσκα ραιθνχ ιεηηνπξγεί ζαλ ζπιιέθηεο ρξπζνχ ζηελ matte θαη ην κφλν πνπ 
δηαθνξνπνηείηαη είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηξνθνδνζίαο άξα θαη ηεο matte ζε ζίδεξν πνπ, φκσο, είλαη ρξήζηκνο 

γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ Αξζεληθνχ ζε πιήξε αληηζηνηρία. 
 
Η αθαξηαία ηήμε (flash smelting), φπσο εθαξκφδεηαη γηα ηελ θαηεξγαζία ησλ δχζθνισλ 
ρξπζνθφξσλ ζπκππθλσκάησλ ππξίηε, απνηειεί κηα θαηλνηνκία πνπ απαηηεί πεξαηηέξσ 
έξεπλα θαη αλάπηπμε γηα ηελ δηεύξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζην κεηαιιεπηηθό 
δπλακηθό ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο. Γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ 
ζρεδηάδεηαη λα γίλνπλ πξφζζεηεο ζπλερείο δνθηκέο πηινηηθήο θιίκαθαο θαη κνληέια 
πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Η αλαγθαηφηεηα απηή πξνθχπηεη 
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απφ ηελ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ θνηηάζκαηνο Οιπκπηάδαο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο βάζηκεο ειπίδεο επέθηαζεο ηνπ. Κξίλεηαη απαξαίηεην ν ιεπηνκεξήο 
ζρεδηαζκφο ηεο κεηαιινπξγίαο λα ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγηθά ηηο δπλαηφηεηεο αληαπφθξηζεο 
ζην αλακελφκελν εχξνο ηεο ρεκηθήο θαη πνηνηηθήο ζχζηαζεο ησλ “ζπλνιηθψλ” απνζεκάησλ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αεηθνξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  
 
ΜΔΙΟΝΔΚΣΖΜΑ: Σν βαζηθό κεηνλέθηεκα ησλ ππξνκεηαιινπξγηθώλ κεζόδσλ είλαη ε 
παξαγόκελε αέξηα ξύπαλζε: Δθηφο απφ ηα "επγελή" κέηαιια ρξπζφ θαη άξγπξν, ηα 
κεηαιιεχκαηα ηεο Υαιθηδηθήο πεξηέρνπλ ζείν θαη αξζεληθφ ζε πνιχ πςειέο πεξηεθηηθφηεηεο 
(41% θαη 12% αληίζηνηρα ζην ζπκπχθλσκα αξζελνππξίηε ηεο Οιπκπηάδαο), κφιπβδν, 
ςεπδάξγπξν, ζίδεξν, θάδκην, καγγάλην, θνβάιηην θαη άιια βαξέα ηνμηθά κέηαιια. Απφ ηελ 
θαχζε ηνπο ζα παξάγεηαη κηα κεγάιε πνηθηιία αέξησλ θαη ζσκαηηδηαθψλ ρεκηθψλ ελψζεσλ, 
γηα ηηο νπνίεο ε ΔΛΛΖΝΙΚΟ ΥΡΤΟ ζα πξέπεη λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο αέξηαο – αηκνζθαηξηθήο – ξύπαλζεο.   
 
Οη πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2), πνπ ζα εθπέκπνληαη απφ ηελ θακηλάδα, ζα δεζκεχνληαη θαη ζα 
νδεγνχληαη ζε εηδηθφ εξγνζηάζην γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ζεηηθφ νμχ (H2SO4). Η εηήζηα παξαγσγή ησλ 
450.000 ηφλσλ ζεηηθνχ νμένο ζα κεηαθέξεηαη κε αγσγφ ζην ηξαηψλη, φπνπ ζα απνζεθεχεηαη ζε δεμακελέο γηα 
θφξησζε. Θα "παξάγνληαη" επίζεο εηεζίσο 42.000 ηφλνη αξζεληθνχ, γηα ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία ιακβάλεη 
πξφζζεηα κέηξα (κε θαηαζθεπή κίαο πξφζζεηεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο) ψζηε λα κεηαηξέπνληαη ζε 
πεξηβαιινληηθά αβιαβή κνξθή (ζθνξνδίηε). 

 
4. ΝΔΔ ΛΙΜΔΝΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ-ΣΡΑΣΩΝΙ: Δπεθηείλνληαη νη πθηζηάκελεο 

ιηκεληθέο εμππεξεηήζεηο ηξαησλίνπ. Ο ιηκελνβξαρίνλαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζα 
έρεη κήθνο πεξίπνπ 500 κ. Με δεδνκέλε ηε λέα θπζηθή δηακφξθσζε, ε παξαιία 
ηξαησλίνπ απνκνλψλεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο ηνπ κεηαιιεχκαηνο θαη 
ε ήδε ρξεζηκνπνηνχκελε πεξηνρή απνδίδεηαη ζε απνζεθεπηηθνχο/ιεηηνπξγηθνχο 
ρψξνπο εμππεξέηεζεο ησλ πινίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ. ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΛΙΜΔΝΑ 
ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΔΚΠΟΝΗΗ ΞΔΥΩΡΙΣΗ Μ.Π.Δ. (ιηκεληθφ έξγν) 
 

5. ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ: Γηάλνημε ζήξαγγαο 9 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ θαη πξνζπέιαζε ηνπ 
θνηηάζκαηνο απφ ηνλ Μαληέκ Λάθθν, κεηαθνξά ηνπ Δξγνζηαζίνπ Δκπινπηηζκνχ κέζα 
ζε 5-6 ρξφληα ζην Μάληεκ Λάθθν: εκεηψλεηαη φηη δε ζα πξέπεη λα κείλεη θακία 
δξαζηεξηόηεηα επηθαλεηαθή, εθηφο απφ ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο εμππεξέηεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Η ππφγεηα εθζθαθή ηνπ θνηηάζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη κε παξάιιειε 
ηζηκεληνπνηεκέλε ιηζνγφκσζε. Σέινο ε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο ζην εξγνζηάζην 
εκπινπηηζκνχ ζην Μάληεκ Λάθθν γίλεηαη ππφγεηα.   
 

6. Απειεπζέξσζε ησλ νηθηζκώλ Οιπκπηάδαο θαη ηξαησλίνπ από ηε βηνκεραληθή 
όριεζε: Οη Μεηαιιεπηηθέο Δγθαηαζηάζεηο ηξαησλίνπ ζα ιεηηνπξγνχλ 5-6 ρξφληα, 
κέρξη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Οιπκπηάδαο απφ Μαληέκ Λάθθν, θαη 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ εκπινπηηζκνχ, ην νπνίν ζα επεμεξγάδεηαη ην 
κεηάιιεπκα θαη Οιπκπηάδαο θαη Μαχξσλ Πεηξψλ. Γειαδή, φπσο θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο Οιπκπηάδαο, ζα ιεηηνπξγνχλ γηα ηα επφκελα 5-6 ρξφληα. Σν λέν 
κεηαιιεπηηθφ/κεηαιινπξγηθφ ζπγθξφηεκα ζα θαηαζθεπαζζεί ζε απφζηαζε 2,9 km. 
απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο ηξαηνλίθεο  (θνιιεηά ζην δεκφζην δξφκν θαη κέζα ζε πεξηνρή 
πνπ θαηά 50% έρεη ήδε επηβαξπλζεί απφ «ηζηνξηθέο» δξαζηεξηφηεηεο) θαη 1,5 km απφ 
ηνλ νηθηζκφ ηξαησλίνπ.  
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Ζ ΜΠΔ πξνβιέπεη απνθαηάζηαζε ηεο παξαιηαθήο δώλεο (θπξίσο απνκάθξπλζε ησλ 
δεθάδσλ εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ ηνμηθώλ απνβιήησλ από ηε ζηεξηά θαη ηε ζάιαζζα) θαη 
ηελ πιήξε απόδνζε ηεο παξαιηαθήο δώλεο από ηελ Οιπκπηάδα, ηξαηώλη, Ιεξηζζόο, 
Νέα Ρόδα, Οπξαλνύπνιε γηα ηνπξηζηηθή ή νηθηζηηθή εθκεηάιιεπζε.  
 

7. Ζ ιηζνγόκσζε ησλ παιαηώλ ζηνώλ δελ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηα απφβιεηα ηνπ 
εκπινπηηζκνχ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο “επηθίλδπλα απφβιεηα”. Ωζηφζν, ν νξηζηηθφο 
ραξαθηεξηζκφο ζα πξνέιζεη απφ αληηθεηκεληθή αλάιπζε θαη ζα ιάβεη ππ΄νςε ηα 
αλαθεξφκελα ζε εθζέζεηο ησλ e-Ecorisk, ΔΔ, ΙΓΜΔ θαη ΔΠΙΣΗΡΩ, χπν ηελ επνπηεία 
ησλ Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια, ζα δηαζθαιηζηεί ε μεξή απφζεζε 
απνβιήησλ.  

 
Γεκηνπξγνχληαη δχν λέεο ζηνέο πξνζπέιαζεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 3 
ρηιηνκέηξσλ, θαζψο θαη λέαο κνλάδαο θαηεξγαζίαο λεξψλ κεηαιιείνπ.  
ΙΓΙΑΙΣΔΡΖ ΖΜΑΙΑ πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ αδεηνδνηηθψλ πξάμεσλ 
ηεο εμφξπμεο ζηηο Μαχξεο Πέηξεο (ΚΤΑ 45129/1999, 143088/2005) γηα ηελ απνθφξηηζε ηνπ 
θξάγκαηνο “Καξαθφιη” θαη ησλ ζσξψλ “εβαιηέ.  
 

8. ΚΟΤΡΙΔ – ΜΔΓΑΛΖ ΠΑΝΑΓΙΑ: Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πιένλ ζεκαληηθνχ – 
κεγάινπ – θνηηάζκαηνο πξνηείλεηαη ε εμήο ηερληθή: Μηθηόο ζπλδπαζκόο αλνηθηήο θαη 
ππόγεηαο εθζθαθήο, ψζηε λ’ απαηηεί ηε κηθξφηεξε δπλαηή έθηαζε γεο (δηάκεηξνο 
αλνηθηνχ νξχγκαηνο 700 κέηξα, κέγηζην βάζνο 220 κέηξα πνπ ζηαδηαθά – κε ηελ 
νινθιήξσζε ησλ ππφγεησλ ζηνψλ – απνθαζίζηαηαη ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή.  

 
Η απαηηνχκελε έθηαζε θαη ε θαηάιεςε δάζνπο γηα ηελ επηθαλεηαθή εμόξπμε θαη ην 
εξγνζηάζην εκπινπηηζκνύ ζα είλαη 1800 ζηξέκκαηα.  
 
Γελ απαηηνύληαη θξάγκαηα, αθνχ παξάγνληαη ζηεξεά αδξαλή σο παξαπξντφληα θαη όρη 
πγξά, αιιά ζα θαηαζθεπαζηνχλ κ’ απηά επηρψκαηα πνπ ζα θπηεχνληαη δηαδνρηθά κεηά ηελ 
δεκηνπξγία ηνπο. Γηα ηελ απφζεζε ησλ ηεικάησλ εκπινπηηζκνχ ζα θαηαζθεπαζζνύλ δπν 
αλαρώκαηα ζηα ξέκαηα “Λνηζάληθν” θαη “Καξαηδά”, πνπ φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 
ηζνυςείο θακπχιεο, ζα έρνπλ κέζν ύςνο 100 κ. Σα αλαρψκαηα απηά ππνθαζηζηνχλ ηελ 
απφζεζε ησλ ζηείξσλ εμφξπμεο θαη δηαρσξίδνπλ ηα μεξά ηέικαηα ζε πιήξε ηζνζηάζκηζε 
ρσξίο αλάγθε πξφζζεηνπ ή αξρηθνχ δαλεηνζαιάκνπ ζε άιιε πεξηνρή.  
 
 

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΠΟΤ ΘΑ ΕΖΣΖΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΔΚΑ 

 
 Διαρηζηνπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απφ ην 

εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ ησλ θνπξηψλ ζηε κεηαιινπξγία ηνπ ηξαησλίνπ (κέζα 
απφ ην δάζνο) 

 θνπξηέο : Πεξηνξηζκφο ηεο έθθιεζεο ζθφλεο κε ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 
(ηζηκεληφζηξσζε–ζηέγαζε ρψξσλ απνζήθεπζεο, ειαρηζηνπνίεζε ρξφλνπ 
απνζήθεπζεο θιπ), θαηάιιεια ζπζηήκαηα ςεθαζκνχ. 

 Γηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ λεξψλ απφ ηε λέα κνλάδα: Πιήξεο δηαζθάιηζε ηνπ 
ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ζηνλ Κνθθηλφιαθα, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα 
δηνρεηεχνληαη κέζσ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ ζηε ζάιαζζα. 

 πζηεκαηηθφηεξε θαη πην αμηφπηζηε εμέηαζε ησλ αδξαλψλ, σο πξνο ηελ 
επηθηλδπλφηεηά ηνπο, πξηλ ηε ρξήζε ηνπο ή ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. 
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 Θέζπηζε κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ θαη ηεο 
ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ΑΔΠΟ: 

o Δπηηξνπή κε εθπξνζψπεζε αξκφδησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ θνξέσλ, 
ΟΣΑ, Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, ΜΚΟ, θιπ. 

o Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο on-line κέηξεζεο επηιεγκέλσλ παξακέηξσλ 
πνηφηεηαο θαη ε δηάζεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν. 

 Δθπόλεζε ζρεδίσλ αληηκεηώπηζεο θηλδύλνπ: Δθπφλεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ θαη 
αλαιπηηθψλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ θαη αλάπηπμε 
κεραληζκνχ θαη ππνδνκήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 
 

ΑΜΔΖ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ: ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔ ΓΡΑΔΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ  
ΣΩΝ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΘΔΔΩΝ 

 
Θέζπηζε ρξνλνδηαγξακκάησλ γηα ηα κέηξα πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο δεκηάο:  
 

 Άκεζε απνθαηάζηαζε ηζηνξηθψλ θαη άιισλ ρψξσλ απφζεζεο, λεξψλ, ηδεκάησλ 
 

 Να ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα θαη αλαιπηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηα έξγα 
απνθαηάζηαζεο θαη εμπγίαλζεο θαη εηδηθφηεξα γηα: 

 
o ηα ξέκαηα Πφξην, Καξβνπλφζθαια θαη Κνθθηλφιαθθα 
o ηελ παξάθηηα δψλε ηεο Οιπκπηάδαο θαη ηνπ ηξαησλίνπ,  
o ησλ ρψξσλ αλεμέιεγθησλ απνζέζεσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ ηξαησλίνπ θαη 

Οιπκπηάδνο.  
o ηε ιίκλε ηεικάησλ Οιπκπηάδαο, ε νπνία βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ θνίηε ηνπ 

Μαπξφιαθθα (απνθπγή παξαζπξκνχ ησλ απνβιήησλ απφ ην ξέκα θαη απνθπγή 
δηαξξνψλ ησλ ζηξαγγηζκάησλ ζην έδαθνο, κέρξη ηελ εμεχξεζε νξηζηηθήο ιχζεο 
γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο (έρεη ήδε θαηαηεζεί ζρεηηθή κειέηε)). 

 Ληζνγφκσζε κεηαιιείσλ Μαληέκ Λάθθνπ θαη Μαχξσλ Πεηξψλ:  
o επηηάρπλζε θαη επηβεβαίσζε ηεο πιήξσζεο φισλ ησλ θελψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο εμνξχμεηο 
o ελδειερήο παξαθνινχζεζε ηεο  ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ ιηζνγφκσζεο πξηλ 

θαη κεηά ηελ ρξήζε ηνπο θαη ε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ. 
 Έξγα γηα ηνλ θαζαξηζκφ–δηάλνημε ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ πνπ δηέξρνληαη απφ 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, γηα ηελ απνθπγή ζπλεπεηψλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 
 πγθξάηεζε θαη εθηξνπή ησλ λεξψλ ζε πεξίπησζε έληνλεο βξνρφπησζεο, ψζηε λα 

απνθιεηζζεί ε δηαθπγή ηνπο ζηε ζάιαζζα ρσξίο επεμεξγαζία 
 πγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ φμηλσλ απνξξνψλ (λεξά ζηνάο +323, κνλάδαο 

ιηζνγφκσζεο Μαληέκ Λάθθνπ θιπ). 
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