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ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΤ ΣΔΔ/ΣΚΜ
Πξνο ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην Υαιθηδηθήο γηα ηε ζπδήηεζε
ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ
Δπέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ Μαχξσλ Πεηξψλ

Α.

Μεηαλλεσηική δραζηηριόηηηα ζηη ΒΑ Χαλκιδική

Α.1. Ανηιμεηώπιζη ηος θέμαηορ μέσπι ηώπα
Με αθνξκή ηε ζπδήηεζε ηεο ΜΠΔ γηα ηελ επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ κεηαιιείνπ ησλ Μαχξσλ Πεηξψλ, επαλεξρφκαζηε ζην γεληθφηεξν ζέκα
ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΒΑ Υαιθηδηθή. Πάγηα ζέζε ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ είλαη ε
αλάγθε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο ησλ δεηεκάησλ αλάπηπμεο, γηα ηα νπνία εγγελήο παξάκεηξνο
θαη απνθαζηζηηθφο παξάγσλ είλαη ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε.
Σν ζέκα ησλ κεηαιιείσλ έρεη απαζρνιήζεη επαλεηιεκκέλα ην ηκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ηνπ ΣΔΔ, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα, εθφζνλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα αλαπηπμηαθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ζπλνιηθά, κε δεπηεξνγελείο
επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη παξάιιειεο επηπηψζεηο ζηελ
πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δηζαγσγηθά ζεκεηψλνπκε φηη ε ρξφληα κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ην ειιηπέο ζεζκηθφ
πιαίζην, νη ηεξάζηηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αδπλακία
ειέγρνπ θαη επίβιεςεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο έρνπλ ζσξεχζεη
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ κεηαιιείσλ ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ
ζπλερίδνπλ –παξά ηηο φπνηεο ζεκεηαθέο βειηηψζεηο – λα επηβαξχλνπλ ηελ πεξηνρή.

Οη εσζύλες γη’ ασηή ηελ θαηάζηαζε επηκερίδοληαη, ζηης επητεηρήζεης ποσ
δραζηερηοποηήζεθαλ θαη εθκεηαιιεύζεθαλ ηελ περηοτή, ζηελ ποιηηεία θαη
ζηελ ασηοδηοίθεζε δηόηη, πέρα από ηελ αποσζία ειέγτοσ, δελ προάζπηζαλ
ηα ζσκθέροληα ηες περηοτής θαηά ηε δηαπραγκάηεσζε ηωλ ζσκβάζεωλ.
Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην, ιεηηνπξγψληαο σο Σερληθφο χκβνπινο ηεο πνιηηείαο θαη ράξε
ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ κειψλ ηνπ, έρεη πξνζπαζήζεη επαλεηιεκκέλα λα παξέκβεη
κε ζέζεηο θαη πξνηάζεηο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ ξφινπ ηνπ, ην ΣΔΔ, νχηε νθείιεη αιιά θαη
νχηε επηηξέπεηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ θαη αδεηνδφηεζεο.
Δπίζεο, δελ δχλαηαη λα αληαγσληζηεί ηα κέζα (εμεηδίθεπζε, ρξφλν, νηθνλνκηθνχο πφξνπο,
πξσηνγελή ζηνηρεία), πνπ δηαζέηνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη.
εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δπλαηφηεηα θαη ην εχξνο παξέκβαζεο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
είλαη ην γεγνλφο φηη ζπρλά ε Γηνίθεζε πξνζθεχγεη ζηε γλσκνδφηεζή ηνπ ζε πεξηφδνπο
θξίζεσλ, θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ή ππφ ην θξάηνο ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ θαη
ρξεζηκνπνηεί ηηο απφςεηο ηνπ θαηά ην δνθνχλ θαη ζην βαζκφ πνπ ζπλεγνξνχλ ζηηο θαηά
θαηξνχο επηδηψμεηο ηεο
Απηά ηα θαηλφκελα είλαη εληειψο αληίζεηα κε θάζε έλλνηα νξζνινγηθνχ, λεθάιηνπ θαη
καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο, φπνπ ζα δεηεζεί νξγαλσκέλα θαη ζα
αμηνπνηεζεί ε αλεμάξηεηε θαη ηεθκεξησκέλε άπνςε ηνπ ΣΔΔ, γηα ηε ιήςε ηεο βέιηηζηεο
απφθαζεο.
Με απηά ηα δεδνκέλα, ε παξνχζα παξέκβαζε αθνξά ζε ζέκαηα αξρψλ, πξνηάζεσλ θαη
θαηεπζχλζεσλ, ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηήζνπλ νη ειέγρνπζεο ππεξεζίεο, ε πνιηηεία θαη φιεο νη
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βαζκίδεο ηεο απηνδηνίθεζεο. πλεπψο δελ ππεηζέξρεηαη ζε εμεηδηθεχζεηο φπσο ν ζρεδηαζκφο
κέηξσλ αληηξξχπαλζεο ή ν ηερληθφο ζρνιηαζκφο ησλ δηαζηαζηνινγήζεσλ ηνπ κειεηεηή.
Α.2 Πεπιβαλλονηική καηάζηαζη ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ
- Δίλαη αδηεπθξίληζην ην πνζνζηφ ησλ πεξηνρψλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ζηνψλ πνπ δελ
έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαη νη νπνίεο πξνθαινχλ θαηλφκελα ξππαληηθψλ απνξξνψλ
ζην πδαηηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, ελψ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πξφβιεκα ηεο
ζηαηηθήο ηνπο επάξθεηαο. Πην έληνλα είλαη ηα πξνβιήκαηα ζηηο παιαηέο
εθκεηαιιεχζεηο φπνπ εκθαλίδνληαη θαη επηθαλεηαθέο θαηαπηψζεηο.
- Γχξσ απφ ηνπο θχξηνπο κεηαιιεπηηθνχο ρψξνπο ππάξρνπλ απνζέζεηο απφ θαηάινηπα
ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα νπνία εληείλνπλ ην θαηλφκελν απνξξνήο ξππαληψλ. ηελ
πεξηνρή, παξάιιεια κε ηε ζεκεηαθή ξχπαλζε, εληνπίδεηαη θαη έληνλν πξφβιεκα
δηάρπηεο ξχπαλζεο απφ αλζξσπνγελείο αιιά θαη απφ θπζηθνχο – γεσινγηθνχο
παξάγνληεο.
- Ζ θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξίςεσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ρψξνπ απνξξίςεσλ
ζηε ζέζε «Καξαθφιη» κε ηελ ππεξχςσζε ηεο ζηέγεο ηνπ θξάγκαηνο γηα ηελ ππνδνρή
λέσλ πνζνηήησλ, δεκηνπξγεί αλεζπρία. ε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ θξάγκαηνο θαη
γεληθά ησλ ρψξσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ιάζπεο θαη θαηαινίπσλ, ζα ηεζεί ζε
θίλδπλν εθηεηακέλεο ξχπαλζεο νιφθιεξνο ν θφιπνο ηνπ ηξαησλίνπ αιιά θαη ν
ηξπκσληθφο Κφιπνο.
- Ζ ππάξρνπζα κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ ζην ηξαηψλη δελ θαιχπηεη φιν ηνλ
φγθν ησλ πγξψλ απνβιήησλ - απνξξνψλ ζηελ πγξή πεξίνδν (βξνρνπηψζεηο).
Ηδηαίηεξα ζ’ απηή ηελ πεξίνδν, εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ξππαληηθψλ απνξξνψλ ζηε
ζαιάζζηα δψλε (ηξαησλίνπ) ε νπνία γηα πνιιά ρξφληα παξαιάκβαλε αλεμέιεγθηα ηα
απφβιεηα ησλ δηεξγαζηψλ.
- Γεληθά, ελψ γίλνληαη επί κέξνπο κεηξήζεηο, δελ ππάξρεη ζπζηεκαηνπνηεκέλε,
ζπλνιηθή θαη αμηφπηζηε απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (εδαθηθέο
απνζέζεηο, επηβάξπλζε επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, πνηφηεηα ηνπ βπζνχ ηνπ
ηξπκσληθνχ, θαηάζηαζε ησλ κέρξη ηψξα απνθαηεζηεκέλσλ ζηνψλ). Ζ έιιεηςε απηή
αθελφο δπζρεξαίλεη ηε ζπγθξφηεζε ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ πξνζηαζίαο θαη –πνιχ
πεξηζζφηεξν- απνθαηάζηαζεο, αθεηέξνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ, άξα θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ.

Β.

Εκμεηάλλεσζη ηων μεηαλλείων Μαύρων Πεηρών

Β.1. Γεδομένα
Ζ ππφ εμέηαζε ΜΠΔ αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρηζε θαη επέθηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ
Μεηαιιείνπ Μαχξσλ Πεηξψλ, θάησ απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ ηξαησλίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε
ΜΠΔ πξνβιέπεηαη :
- ε δηάλνημε λέαο θχξηαο ζηνάο πξνζπέιαζεο ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ θνηηάζκαηνο, ε
νπνία ρσξνζεηείηαη πιεζίνλ ησλ επηθαλεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Μαληέκ Λάθθνπ.
- ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο εθξεθηηθψλ πιψλ θαηά ηελ εμφξπμε (ζην 30% πεξίπνπ) θαη
ρξήζε θαηά βάζε εμνπιηζκνχ κεραληθήο εθζθαθήο, ήηνη
κεράλεκα ζεκεηαθήο
πξνζβνιήο.
- λέα κέζνδνο εθκεηάιιεπζεο, ε «αλεξρφκελε κέζνδνο ιηζνγφκσζεο ππφ ζπλζήθεο
ζπλήζσλ δηαζηάζεσλ ζηνάο», ζε αληηθαηάζηαζε ηεο «θαηεξρφκελεο κεζφδνπ
ιηζνγφκσζεο ππφ ζπλζήθεο δηεπξπλφκελνπ κεηψπνπ θαηά ηελ ππνρψξεζε».
- ε θαηαζθεπή πξφζζεηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ (λεξψλ κεηαιιείνπ
ζχκθσλα κε ηε ΜΠΔ) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ππφγεηα λεξά πνπ εηζέξρνληαη ζηηο ζηνέο,
φκνηα κε ηελ ήδε ππάξρνπζα, δπλακηθφηεηαο 450 m3/h. Ζ κνλάδα ζα ρσξνζεηεζεί ζηελ
πεξηνρή ησλ ιηκλψλ εβαιηέ θαη ζα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο ρεκηθήο θαηαθξήκληζεο
κε πδξάζβεζην.
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Β.2. Παπαηηπήζειρ
Οη παξαηεξήζεηο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζρεηηθά κε ηε θαηαηεζείζα ΜΠΔ, δεδνκέλνπ ηνπ ειάρηζηνπ
δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, επηθεληξψλνληαη :
-

-

-

-

-

ζηελ έιιεηςε ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, έιιεηςε πνπ ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε αλππαξμία αμηφπηζησλ
απνγξαθψλ θαη κεηξήζεσλ ζην πεξηβάιινλ ζπλνιηθά ζηελ Διιάδα θαη κε ηελ αδπλακία
ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ λα ζηεξίμνπλ αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο.
ζηελ αμηνπηζηία θαη ηε κεζνδνινγία ιήςεο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη,
φπσο πρ. ησλ κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηνπ θφιπνπ ηξαησλίνπ.
Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηε ΜΠΔ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κεηξήζεηο νη νπνίεο
δηεμήρζεζαλ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη δελ έρεη γίλεη έιεγρνο απφ ηξίην, αλεμάξηεην
θνξέα.
ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (θαηαινίπσλ ηεο
κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο), ην νπνίν δελ θαιχπηεηαη επαξθψο θαη ζε βάζνο ρξφλνπ.
Απφ ηε ΜΠΔ δειψλεηαη ε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ ρψξσλ δηάζεζεο πρ. ζέζε Καξαθφιη,
ν νπνίνο έρεη θηάζεη ζηα φξηα ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηνπ. Δπηπιένλ απνζέζεηο ζην ρψξν
απηφ ζα πξνθαιέζνπλ άλνδν ηεο ζηάζκεο, θαη γεληθφηεξα ησλ πδξαπιηθψλ θαη
ξππαληηθψλ θνξηίσλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηή. Δπηβάιιεηαη
ρξνληθά ε πξφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ απνζέζεσλ θη ε ηαπείλσζε ηεο
ζηάζκεο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε λέα απφζεζε (κφληκε ή πξνζσξηλή) ε αληίζεηε
πεξίπησζε επηβάιιεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ρσξνζέηεζε λέσλ ρψξσλ δηάζεζεο –
απφζεζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ - ππνιεηκκάησλ.
ηελ απνπζία αμηνιφγεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο πθηζηάκελεο
βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηξαησλίνπ πνπ ζα παξαιακβάλεη ηηο εμνξπζζφκελεο
χιεο θαη ζα παξάγεη ηα παξαπξντφληα – ζηείξα ηεο δηεξγαζίαο.
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ ζέζεσλ δηάζεζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ.

Ωζηφζν, ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη ε απνζπαζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο κφλν ζηελ εμνξπθηηθή
δξαζηεξηφηεηα. Σα κέηξα αληηξξχπαλζεο πνπ αθνξνχλ ζηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία
εκπινπηηζκνχ, κπνξεί λα θιεξνδνηνχληαη σο επαξθή κέζσ ηεο ζπκβάζεσο ζην λέν
επελδπηή, ε κε επαλεμέηαζή ηνπο φκσο νπσζδήπνηε δελ ζπληζηά ραξαθηεξηζηηθφ
νξζνινγηθήο πεξηβαιινληηθήο ζεψξεζεο.
Σν επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηε ζπλέρηζε θαη επέθηαζε ησλ κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ζα ιάβνπλ ρψξα ζηε ΒΑ Υαιθηδηθή, πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζην ζχλνιφ ηνπ θαη νη
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο λα εθηηκεζνχλ ζπλνιηθά θαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Σο ππόβλημα
είναι ένα αδιάζπαζηο πολςπαπαμεηπικό ζύζηημα. Καηά ζςνέπεια οθείλει να
ανηιμεηυπιζηεί ενιαία να ληθθεί ςπ’ ότη η αποηίμηζη ηηρ ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ
καθώρ επίζηρ και η μακποππόθεζμη ανηιμεηώπιζη ηυν πεπιβαλλονηικών
επιπηώζευν (κλείζιμο μεηαλλείυν και αποκαηάζηαζη).
Με δεδνκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνθξίλεη σο άκεζε ηε ζπλέρηζε ηεο
ζπκβαηηθήο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη παξαπέκπεη ζην κέιινλ ην ζπλνιηθφ
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ λένπ επελδπηή, αλαηξέπεηαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζπλνιηθνχ
πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε ζηφρν φρη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο αιιά ηελ
απνηξνπή θαη απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο.
Β.3. Δπιπηώζειρ ηηρ μηδενικήρ λύζηρ
Ζ δηαθνπή θάζε κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (κεδεληθή ιχζε) δε κπνξεί, ππφ ηηο
ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, λα ζεσξεζεί σο πηζαλή ιχζε. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ
ζπλερηδφκελεο θαη δηαξθείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο φπσο είλαη ηα πγξά απφβιεηα (λεξά
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κεηαιιείσλ) θαη νη δηάζπαξηεο ειεγρφκελεο ή αλεμέιεγθηεο απνζέζεηο ζηεξεψλ απνβιήησλ
θαη ιάζπεο, νη νπνίεο ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη αλεμαξηήησο απφ ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο
εθκεηάιιεπζεο. Παξάιιεια ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη ην θφζηνο επεμεξγαζίαο ησλ
απνβιήησλ απηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο κεδεληθήο ιχζεο ην θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο
κέρξη ηψξα ξχπαλζεο θαη ελ γέλεη θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά
ην ειιεληθφ Γεκφζην θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ.
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο επιβάλλεηαι να εξαζθαλιζηούν λύζειρ πος να παπάγοςν
οικονομικούρ πόποςρ απαπαίηηηοςρ για ηην πεπιβαλλονηική αποκαηάζηαζη ηηρ
πεπιοσήρ και η πολιηεία και η αςηοδιοίκηζη να εξανηλήζοςν ηην διαππαγμαηεςηική και
ελεγκηική ηοςρ λειηοςπγία ώζηε να μεγιζηοποιήζοςν ηο όθελορ για ηο πεπιβάλλον ηηρ
πεπιοσήρ.

Γ.

Προηάζεις

Με ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ην ΣΔΔ/ΣΚΜ θαηαιήγεη ζε κία ζεηξά πξνηάζεσλ, πνπ αθνξνχλ
φρη κφλν ζηελ ππφ εμέηαζε δξαζηεξηφηεηα αιιά ζε έλα γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπ φινπ
ζέκαηνο.
Γ. 1. Μελέηη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαηαηεζείζαο ΜΠΔ πνπ αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (κηθξφ
κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ) δεν μποπεί να θευπηθεί πλήπηρ και οπιζηική, εθφζνλ δελ
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί:
- νη κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
- ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ νριήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο,
- ην ηζνδχγην ρεκηθψλ θαη ηνμηθψλ εηζξνψλ – εθξνψλ,
- ην ηζνδχγην ελέξγεηαο,
- ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ θαη ησλ φξσλ πνπ ζα
επηβιεζνχλ κε ηα κειινληηθά αλαγθαία,
- θπξίσο ε δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηεο παξαγσγήο ξχπσλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ
δεπηεξνγελψλ πιψλ – απνβιήησλ.
Με δεδνκέλν ηα ζηελά ρξνληθά φξηα πνπ ζέηεη ε ζχκβαζε γηα ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
πποηείνεηαι η θεηική γνυμοδόηηζη ηος Ν Υαλκιδικήρ για ηην καηαηεθείζα ΜΠΔ, με
ηοςρ εξήρ απαπαίηηηοςρ όποςρ :
1. πςειφ επίπεδν πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο θαη επέθηαζε
ησλ κέηξσλ αληηξχπαλζεο θαη ζηε βηνκεραληθή κνλάδα ηνπ ηξαησλίνπ (ηδηαίηεξα ζηε
δηαρείξηζε αέξησλ εθπνκπψλ, ζσκαηηδίσλ θαη ηνμηθψλ παξακέηξσλ ζηα πγξά
απφβιεηα).
2. κεγηζηνπνίεζε ησλ έξγσλ πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο παιαηψλ εζηηψλ
ξχπαλζεο, θαη
3. ηε ζπλνιηθή επαλεμέηαζε θαη επαλαμηνιφγεζή ηεο φηαλ ζα ππνβιεζνχλ ηα
νινθιεξσκέλα ζρέδηα θαη κειέηεο γηα ην ζχλνιν ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Γ.2. Πεπιβαλλονηική πποζηαζία και εξαζθάλιζη κλίμαηορ εμπιζηοζύνηρ
Οη παξαθάησ πξνηάζεηο έρνπλ ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο πεξηβαιινληηθήο
απφδνζε ηεο επέλδπζεο θαη παξάιιεια ζπκβάινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε θιίκαηνο
αμηνπηζηίαο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ επελδπηψλ, πνιηηείαο, απηνδηνίθεζεο θαη θνηλσλίαο.
1.
Απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο
Πξνηείλεηαη λα γίλεη πιήξεο κειέηε ηεο ππάξρνπζαο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο, απφ αλεμάξηεην θνξέα, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ επελδπηή, ψζηε λα
εθιείςνπλ πηζαλέο ακθηζβεηήζεηο απνηειεζκάησλ θαη εθηηκήζεσλ.
Ζ απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο επηβάξπλζεο είλαη αλαγθαία:
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-

-

γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην βαζκφ απνθαηάζηαζεο θαη ηε ζπγθξφηεζε
ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο.
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξνζηαζίαο (γηα παξάδεηγκα: δελ
κπνξεί ε νξηζκέλε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ξππαληηθνχ θνξηίνπ γηα απφξξηςε ζε
«θαζαξφ» απνδέθηε λα είλαη ε ίδηα ζε ήδε ηζρπξά βεβαξεκέλν)
γηα ηε ζπγθξφηεζε νιηζηηθνχ ζρεδίνπ πξνζηαζίαο
γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο (απνηειεζκαηηθφηεηα κέηξσλ, φξσλ,
έιεγρνο ηήξεζήο ησλ)
γηα ηελ εθηίκεζε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ ζπλνιηθνχ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ νθείιεη λα ππνβάιιεη ν επελδπηήο ζχκθσλα κε ηελ
ππνγξαθείζα ζχκβαζε

ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε ηελ αλάγθε χπαξμεο εηδηθνχ ζρεδίνπ
απνγξαθήο ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο ζηε ζαιάζζηα δψλε θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ
ρξφλησλ απνξξίςεσλ ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα (βηνπνηθηιφηεηα, θαηλφκελα
βηνζπζζψξεπζεο, αλαζηξεςηκφηεηα ησλ επηπηψζεσλ θαη θαζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο
θαη απαγφξεπζεο ρξήζεσλ)
2.
Μέηξα ειέγρνπ
Γηα ηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (φρη κφλν γηα ηελ ππφ
έιεγρν δξαζηεξηφηεηα αιιά γηα ηε ζπλνιηθή) αιιά θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο
ηνπ ειέγρνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο, πξνηείλνληαη:
- Διδική ζηελέσυζη ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ηηρ ΝΑΥ θαη δηάζεζε ησλ θαηάιιεισλ
κέζσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Τπνζηήξημε απφ ηηο
θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη θάιπςε ηνπ θφζηνπο ειέγρνπ απφ
πεξηβαιινληηθά ηακεία (πρ. ΔΣΔΡΠ).
- ύζηαζη ανεξάπηηηος παπαηηπηηηπίος απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο γηα ηε ζπλερή
παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ
- Δθαπμογή πεπιβαλλονηικού ζςζηήμαηορ διασείπιζηρ ζηελ Διιεληθφο Υξπζφο ΑΔ
θαη θαηά πξνηίκεζε ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ EMAS πνπ εμαζθαιίδεη επξεία θαη
δπλακηθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ (εκεηψλεηαη φηη ε πξνεγνχκελε εηαηξεία εθάξκνδε
ISO 14000).
3.
πλνιηθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο
ε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο απνηίκεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, απαιηείηαι η ζύνηαξη και η ςλοποίηζη ζςνολικού
επισειπηζιακού ζσεδίος αποκαηάζηαζηρ ηος πεπιβάλλονηορ. Σν πξψην δεηνχκελν ζ’
απηή ηε δηαδηθαζία είλαη πξνθαλψο ν βαζκφο απνθαηάζηαζεο (ή βειηίσζεο), έλα ζέκα κε
πνιιέο ζπληζηψζεο φπσο ε βησζηκφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, ε νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο, ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Σα δεδνκέλα είλαη φηη:
- Ζ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε
επέλδπζεο (άξα δξαζηεξηφηεηαο), ψζηε λα αλαθηεζεί κέξνο ηνπ (πξνθαλψο πςεινχ)
θφζηνπο ηεο.
- Σν ζπλνιηθφ επελδπηηθφ ζρέδην νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην ζρέδην βειηίσζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ζ πνιηηεία νθείιεη λα θξίλεη ην αλακελφκελν ζπλνιηθφ επελδπηηθφ
ζρέδην κε βάζε ηε ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή ηνπ απφδνζε.
- Σκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο νθείιεη λα είλαη θαη ε απνθαηάζηαζε
θαη απφδνζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ησλ λέσλ πεξηνρψλ
δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηελ Διιεληθφο Υξπζφο ΑΔ
Γ.3. ςνέσιζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ
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Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε έρνπλ αλαθεξζεί ε ζπλέρηζε ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
ζηελ παξνχζα θάζε, είλαη αλαγθαία θαη γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Πξνθαλψο, φπσο
θάζε αλζξσπνγελήο δξαζηεξηφηεηα, έρεη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ζ δηαζέζηκε
ηερλνινγία φκσο θαη ηα κέζα ειέγρνπ καο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειαρηζηνπνίεζήο ηνπο ζε
βαζκφ ζπκβαηφ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο.
Εεηνχκελα είλαη :
 από μεν ηην Πολιηεία και ηην Αςηοδιοίκηζη :
Να ζπληάμνπλ αλαπηπμηαθφ ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή θαη λα ζέζνπλ σο απαξάβαην φξν ηε
βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπ
επελδπηή πξνο απηφ ην ζηφρν, λα δεκηνπξγήζνπλ αμηφπηζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη λα
ζέζνπλ απζηεξνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο.
 από ηον επενδςηή:
λα απνδείμεη εκπξάθησο ηελ πξφζεζε ζπλεξγαζίαο θαη εμαζθάιηζεο θνηλσληθήο
ζπλαίλεζεο αλαιακβάλνληαο κέξνο ηεο επζχλεο θαη ηνπ θφζηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνηάζεψλ καο (απνηίκεζε & ζρέδην απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο, αλεμάξηεην
παξαηεξεηήξην, EMAS, εγθαηάζηαζε αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πάλσ απφ ηηο
πξνδηαγξαθέο εθπνκπψλ θαη απνδέθηε).
 από ηοςρ κοινυνικούρ εηαίποςρ, πολίηερ και θοπείρ ηηρ πεπιοσήρ:
λα εμαληιήζνπλ ηα κέζα πνπ ηνπο παξέρεη ε δεκνθξαηία θαη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο
γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ, νξγαλσκέλα κε
γλψζε ηεο θαηάζηαζεο θαη επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ.
Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ ζα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηηο λέεο εμειίμεηο θαη ζα
παξεκβαίλεη γηα λα πξναζπίζεη ηα ζπκθέξνληα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
ην πιαίζην απηφ πξνγξακκαηίδνπκε επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή θαη ζα επηδηψμνπκε άκεζα ηε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
Υαιθηδηθήο, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηελ Δηαηξεία θαη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε.

