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Πού θα βρείτε τις Μελέτες
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Στο site της EBRD

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/kassandra-mines-project.html

Στο site της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ όπου έχει δημιουργηθεί ένα microsite ειδικά για την ΜΠΕ & την ΜΠΚΕ

www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/kassandra-mines-project.html
https://contactmonkey.com/api/v1/tracker?cm_session=5674aea9-aec4-475b-b2ed-4625547d08f6&cs=ade5f8a1-fba9-4134-bd75-2daf274cc6d6&cm_type=link&cm_link=b472dece-ebdc-4a27-9b82-bf8d04275dab&cm_destination=http://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras
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Συμμετοχή στη διαβούλευση
H εταιρεία διεξάγει μια εκτενή διαδικασία διαβούλευσης που θα δώσει σε όλους την ευκαιρία και τη δυνατότητα να

ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά, είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της Ελληνικός

Χρυσός, είτε μέσω του Κέντρου Πληροφοριών που θα λειτουργεί στο κοινοτικό κατάστημα Νεοχωρίου, όπου

εκπρόσωποι της εταιρείας θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από 10πμ. έως 2μμ., είτε με

συμμετοχή στις ανοικτές εκδηλώσεις διαβούλευσης που θα οργανωθούν, σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Ο πρώτος κύκλος ανοιχτών εκδηλώσεων έχει πραγματοποιηθεί:

• Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022: Στρατώνι, Πολιτιστικό Κέντρο «Νικοπτολέμα». Εισηγήσεις 10:00-11:30 και 17:30-19:00

• Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022: Παλαιοχώρι, Εστιατόριο «Τζάκι». Εισηγήσεις 10:00-11:30 και 17:30-19:00

• Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022: Ολυμπιάδα, Πολιτιστικό Κέντρο. Εισηγήσεις 10:00-11:30 και 17:30-19:00

O δεύτερος κύκλος ανοιχτών εκδηλώσεων έχει πραγματοποιηθεί:

• Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2022: Αμφιθέατρο Μεγάλης Παναγίας

• Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2022: Πολυχώρος Εκδηλώσεων Σταγείρων

• Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2022: Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού

• Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2022: Αίθουσα Μητροπολίτη Σωκράτη, Αρναία



Ήρθε η στιγμή για την 
πλήρη ανάπτυξη μιας από 
τις ιστορικά μεγαλύτερες 
άμεσες ξένες επενδύσεις 
στην Ελλάδα.
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Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας βρίσκονται στη βορειοανατολική 
Χαλκιδική, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Αριστοτέλη

➢ Σκουριές – έργο υπό κατασκευή (ολοκλήρωση ~50%),

➢ Ολυμπιάδα – εκσυγχρονισμένο μεταλλείο σε λειτουργία

➢ Στρατώνι – εκσυγχρονισμένο μεταλλείο σε καθεστώς φροντίδας 

& συντήρησης και γεωλογικής έρευνας για την επιβεβαίωση των 

αποθεμάτων
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Η πλήρης ανάπτυξη
των Μεταλλείων
Κασσάνδρας δίνει την
ευκαιρία στην Ελλάδα
να γίνει μία από τις
κορυφαίες χώρες-
παραγωγούς χρυσού
στην Ευρώπη
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Σκουριές: 140.000 ουγγιές

Ολυμπιάδα: 75.000 ουγγιές

Στην πλήρη ανάπτυξη των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας 

247.560
ουγγιές 
(7,7 τόνοι) 

260.421
ουγγιές
(8,1 τόνοι) 215.000

ουγγιές
(6,7 τόνοι) 

Σκουριές

Ολυμπιάδα

55.639 

ουγγιές
(1,7 τόνοι) 

(1) Κορυφαίος παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη

(2) Δεδομένα World Gold Metals Focus 2019

(3) Πληρωτέα ποσότητα Au (Payable Au)

Σουηδία1

Φινλανδία

Σήμερα        

(Δεκ. 2021): 
χαμηλά επίπεδα 

παραγωγής 

χρυσού

Η δυναμική της επένδυσης
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.000 
(1.400 Νέες)

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

$2,3 δισ.

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

€2 δισ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

€120 εκ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

€3,5+ δισ.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

€13 δισ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

$80 εκ.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

€191+ εκ.

Τα οφέλη της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας
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Δεκέμβριος

2021

Απρίλιος

2021

Τροποποίηση ΑΕΠΟ 

Σκουριές

(Ξηρή Απόθεση)

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98133/6407/

29.04.2021

Μάρτιος 

2021

Υποβολή Νέας ΜΠΕ

Νόμος 4785/2021: 

Αναβαθμισμένη 

Επενδυτική Συμφωνία

Ιούλιος 

2011

Έκδοση ΚΥΑ ΑΕΠΟ 

201745/26.07.2011
Ιανουάριος 

2004

Νόμος 3220/2004

Αρχική Σύμβαση 

Παραχώρησης

Ιούλιος 

2022

Διαβούλευση Νέας 

ΜΠΕ & ΜΠΚΕ

Χρονικά Ορόσημα
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Τροποποίηση ΑΕΠΟ 

Ολυμπιάδας

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/105436/67

47/21-06-22

Ιούνιος

2022



Κύρια Έργα που περιλαμβάνονται στην Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση του νέου Επενδυτικού Σχεδίου
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❑ Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας

❑ Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών

❑ Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου

❑ Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα

❑ Οδοποιία μεταφοράς προϊόντων Σκουριών

❑ Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου

❑ Μελλοντική Έρευνα – Ερευνητικές Γεωτρήσεις



Χωροθέτηση Έργων του νέου Επενδυτικού Σχεδίου
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Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας
Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού Βασικά Μεγέθη Σχεδιασμού

Συνολικό Εξορυσσόμενο Μετάλλευμα 

Υπόγειου Μεταλλείου

12,38 Mt 

Διάρκεια εκμετάλλευσης 20 έτη

Δυναμικότητα Εργοστασίου 

Εμπλουτισμού

0,65 Mt/y από 0,45

Κύριες Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας

• Μονάδες λιθογόμωσης και παρασκευής

εκτοξευόμενου σκυροδέματος

• Μονάδα Κατεργασίας Νερών

• Υποσταθμός 150 kV στην περιοχή του φρέατος

• Χώροι προσωρινής απόθεσης στείρων,

μεταλλεύματος, τελμάτων και συμπυκνωμάτων

• Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις (Συνεργεία, νέα

υπόγεια αποθήκη εκρηκτικών σε αντικατάσταση της

υφιστάμενης, πρατήρια καυσίμων, αποθήκες,

γραφεία, κλπ)

Προϊόντα • Συμπύκνωμα PbS – 0,78 Mt
• Συμπύκνωμα ZnS -1,21 Mt
• Συμπύκνωμα πυριτών (μίγματος FeAsS – FeS2) -

3,47 Mt

Απόβλητα • Παραγόμενα Στείρα Υλικά: 3,74 Μt (25% 
αξιοποίηση)

• Παραγόμενα αφυγρασμένα Τέλματα: 6,92 Μt (90% 
αξιοποίηση)

Προσωπικό 848 άτομα (585 εργαζόμενοι και 263 εργολάβοι)
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Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών (1/2)
Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού Βασικά Μεγέθη Σχεδιασμού

Συνολικό Εξορυσσόμενο Μετάλλευμα

Ενοποιημένου ορύγματος Σκουριών

63,84 Mt 

(Διάμετρος 650 m, 24 βαθμίδες ύψους 10 m και 

πλάτους 6 m)

Διάρκεια εκμετάλλευσης Ενοποιημένου 

ορύγματος Σκουριών

1+11 έτη

Συνολικό Εξορυσσόμενο Μετάλλευμα

Υπόγειου Μεταλλείου Σκουριών

111,94 Mt 

Διάρκεια εκμετάλλευσης Υπόγειου Μεταλλείου 

Σκουριών

11+15 έτη

Δυναμικότητα Εργοστασίου Εμπλουτισμού 8 Mt/y

Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις Σκουριών • Μονάδα φίλτρανσης τελμάτων

• Μονάδες λιθογόμωσης & παρασκευής

εκτοξευόμενου σκυροδέματος

• Μονάδα Κατεργασίας Νερών

• Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις (κτήρια

γραφείων, κτήριο εργαστηρίου χημικών

αναλύσεων, συνεργεία, πρατήρια καυσίμων,

αποθήκες κλπ)

Προϊόντα • Συμπύκνωμα Cu-Au: 2,90 Μt
• Κράμα Au dorė: 0,594 Moz

Απόβλητα • Παραγόμενα Στείρα Υλικά: 51,27 Μt 
(Αξιοποίηση στην ΕΟΕΔΕΑ Καρατζά Λάκκου)

• Παραγόμενα αφυγρασμένα Τέλματα:172,876 
Μt (>63% αξιοποίηση)
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Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών (2/2)
Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού Βασικά Μεγέθη Σχεδιασμού

Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων

Αποθηκευτική δυναμικότητα 38,66 Mm3

Ταξινόμηση με βάση ΚΥΑ 39624/2009: ΟΧΙ 

κατηγορίας Α 

Χώρος απόθεσης αδρανών υλικών 

εξόρυξης
Χωρητικότητας 7,8 Mm3

Πλατεία απόθεσης ROM χαμηλής 

περιεκτικότητας
Χωρητικότητας 4,0 Mm3

Οδοποιία Σκουριών Κύρια Οδός Πρόσβασης (Κατασκευασμένη):

Ασφαλτοστρωμένη οδός μήκους 6,9km πλάτους

7,50m (3,75 ανά λωρίδα). Πρόκειται για βελτίωση

υφιστάμενου χωμάτινου δασικού δρόμου.

Νέα οδός Μεταφοράς προϊόντων Σκουριών –

Στρατωνίου: Μήκος 28,7km, διπλής κατεύθυνσης,

συνολικού πλάτος 7,50m έως 8,00m. Πρόκειται για

βελτίωση της υφιστάμενης δασικής οδού Σκουριών –

Στρατωνίου) προς διευκόλυνση της μεταφοράς

συμπυκνωμάτων στις εγκαταστάσεις φόρτωσης

Στρατωνίου αποφεύγοντας την χρήση του

υφιστάμενου επαρχιακού δικτύου

Προσωπικό 
1.378 άτομα (950 εργαζόμενοι και 428 εργολάβοι)
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Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου

Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού Βασικά Μεγέθη Σχεδιασμού

Συνολικό Εξορυσσόμενο Μετάλλευμα Υπόγειου

Μεταλλείου Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου

1,81 Mt 

Διάρκεια εκμετάλλευσης 5 έτη *     

* Το μεταλλείο καθώς και οι συνοδές εγκαταστάσεις του 

βρίσκονται σε καθεστώς φροντίδας και συντήρησης έως 

την ολοκήρωση της γεωλογικής διερεύνησης του 

μεταλλευτικού δυναμικού ΝΝΔ του κοιτάσματος Μ. Πετρών

Δυναμικότητα Εργοστασίου Εμπλουτισμού 0,4 Mt/y

Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις Μεταλλείου 

Μαύρων Πετρών

Μονάδα Λιθογόμωσης & παρασκευής εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος, Μονάδα Κατεργασίας Νερών κ.α

Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου Αναβαθμισμένη Μονάδα Κατεργασίας Νερών, Χώροι

προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος και

αποβλήτων εμπλουτισμού κ.α.

Προϊόντα Συμπύκνωμα PbS: 0,13 Mt

Συμπύκνωμα ZnS: 0,26 Mt

Απόβλητα Στείρα Υλικά: 0,51Μt (απόθεση στην ΕΔΕΑΚ αν δεν 

αξιοποιηθούν)

Τέλματα: 1,43Mt (45% αξιοποίηση)

Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών 

Αποβλήτων Κοκκινόλακκα

Αποθηκευτική δυναμικότητα 10,85Mm3

Ταξινόμηση με βάση ΚΥΑ 39624/2009: Εγκατάσταση 

κατηγορίας Α

Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου Εξυπηρέτηση πλοίων χωρητικότητας μέχρι 10.000dwt

Προσωπικό 492 άτομα (380 εργαζόμενοι και 112 εργολάβοι)
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Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Φόρτωσης Στρατωνίου 

Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού Βασικά Μεγέθη Σχεδιασμού

Εξυπηρέτηση πλοίων • Μέχρι 10.000dwt

Οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης περιλαμβάνουν

• Κτίριο σακκόφιλτρων για τη συλλογή 

σκόνης εντός της εγκατάστασης. Η 

συλλεγόμενη σκόνη θα επανεισάγεται 

στο εργοστάσιο εμπλουτισμού 

Στρατωνίου

• Κτίριο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 

ηλεκτρολογικός εξοπλισμός της 

εγκατάστασης καθώς και τα συστήματα 

ελέγχου λειτουργίας. 

• Εγκατάσταση πλύσης τροχών κάλυψης 

για τον καθαρισμό του κάτω μέρους των 

φορτηγών προκειμένου να αποφεύγεται 

η διασπορά υλικών από υπολείμματα 

συμπυκνώματος. 
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Μελλοντική Έρευνα

Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού Βασικά Μεγέθη Σχεδιασμού

Περιοχές Έρευνας Άνω Βαγιωνία – Σεβαλιέ, Άγ.

Νικόλαος, Κουλοχέρα –

Ολυμπιάδα – Πιάβιτσα – Σκουριές

Αριθμός γεωτρήσεων 157

Μέτρα 71.160

Δείγματα
(~ανά 100m γεώτρησης)

~35

Προσωπικό 41 άτομα
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Εκπόνηση Μελετών για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
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* European Bank of Reconstruction & Development Environmental and Social Policy (ebrd.com)

ΜΠΕ

✓ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση

περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του νέου επενδυτικού σχεδίου

των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική (ENVECO, 2021)

- ΚΥΑ 170255/20-01-2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014)

- Κ.Υ.Α. 1915/02-02-2018 (ΦΕΚ 304/Β/2018)

- Κ.Υ.Α. 5688/21-03-2018 (ΦΕΚ 988/Β/21-03-2018)

✓ Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

για την χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού σχεδίου των

Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική (ENVECO – ERM, 2022)

- Προδιαγραφές EBRD (Environmental & Social Policy, 2019)*

- Η ΜΠΕ (ENVECO, 2021) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΜΠΚΕ

ΜΠΚΕ

ΜΠΕ

ΜΠΕ

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


• Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του νέου σχεδιασμού των Μεταλλείων

Κασσάνδρας εκπονήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που υποβλήθηκε

στο Υπουργείο Π&Εν τον Δεκέμβριο 2021. Επιπλέον, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκπονήθηκε συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών και

Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ), η οποία περιλαμβάνει τη ΜΠΕ.

• Οι προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας και των απαιτήσεων των χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, κυρίως ως προς τους θεματικούς τομείς που

καλύπτουν, αλλά και ως προς την κλίμακα εκτίμησης των επιδράσεων, εστιάζοντας κατά το

δυνατόν σε τοπικό επίπεδο.

• Στο πλαίσιο αυτό:

– επιπλέον τομείς που εξετάστηκαν σε σχέση με την ΜΠΕ είναι οι επιδράσεις του Έργου στις

οικοσυστημικές υπηρεσίες, την υγεία, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση, και

την άυλη πολιτιστική κληρονομιά

– συμπληρωματική πληροφορία σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζεται στην ΜΠΚΕ για τους τομείς της

οικονομίας και απασχόλησης, των τεχνικών υποδομών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της

βιοποικιλότητας.

Δύο Μελέτες και οι διαφορές τους: ΜΠΚΕ vs ΜΠΕ

18



Επιστημονικοί Φορείς που συμμετείχαν στην εκπόνηση μελετών

19

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εκπόνηση Μελετών για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση



Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων



Περιεχόμενα ΜΠΕ του νέου Επενδυτικού Σχεδίου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Κυρίως Μελέτη

Τεχνικά σχέδια (55) και Περιβαλλοντικοί Χάρτες (30)

Παραρτήματα (20)

ΜΠΕ



Μελέτη Περιβαλλοντικών 
& Κοινωνικών 
Επιπτώσεων



Για πρώτη φορά,
συζητάμε μαζί για το κοινό μας μέλλον.
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➢ Πρόκειται για μία άκρως διεξοδική και σε βάθος αποτύπωση 

όλων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων

του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας 

και των προβλεπόμενων ενεργειών διαχείρισης από την 

εταιρεία μας.

➢ Η μελέτη ικανοποιεί τα αυστηρότερα κριτήρια 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων και εκπονήθηκε 

στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα.

➢ Ξεκινά ένας πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά ανοιχτός, 

δημόσιος και ευρείας έκτασης διάλογος με όλους τους 

κοινωνικούς μας εταίρους, όπου θα συζητηθεί ανοιχτά, με 

διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση κάθε πτυχή του 

έργου και θα καταγραφούν όλες οι απόψεις και οι 

προβληματισμοί. 

Διάλογος για το κοινό μας μέλλον



Περιεχόμενα ΜΠΚΕ του νέου Επενδυτικού Σχεδίου
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▪ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

▪ Μη Τεχνική Περίληψη ΜΠΚΕ

▪ Μελέτη Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)
▪ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

▪ Κεφάλαιο 2: Πλαίσιο εκπόνησης μελέτης (θεσμικό, κανονιστικό & κοινωνικό)

▪ Κεφάλαιο 3: Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών

▪ Κεφάλαιο 4: Περιορισμοί & παραδοχές

▪ Κεφάλαιο 5: Περιγραφή Έργου

▪ Κεφάλαιο 6: Βιοποικιλότητα

▪ Κεφάλαιο 7: Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

▪ Κεφάλαιο 8: Μελέτη Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής

▪ Κεφάλαιο 9: Μελέτη Επιπτώσεων Αερίων Εκπομπών Θερμοκηπίου

▪ Κεφάλαιο 10: Κοινωνικοοικονομική μελέτη

▪ Παραρτήματα ΜΠΚΕ (11)

ΜΠΚΕ

ΜΠΕ

▪ Σύστημα Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Διαχείρισης του Έργου



Σύστημα Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Διαχείρισης του Έργου
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Απαίτηση PR 1.17 της EBRD

➢ Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της διαδικασίας περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξιολόγησης και τα αποτελέσματα της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, ο φορέας του 

έργου θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα δράσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και ζητημάτων του προσδιορισμένου 

έργου και άλλων μέτρων βελτίωσης της απόδοσης για την κάλυψη των PRs. 

❑ Πλαίσιο - Εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Κοινωνίας

❑ Εξειδικευμένα Σχέδια Διαχείρισης:

▪ Σχέδια Διαχείρισης Υ&Α στην εργασία (Έκτακτης Ανάγκης, Κυκλοφορίας & Μεταφορών, 

Εργολάβων, Ασφάλειας Εγκαταστάσεων)

▪ Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Βιοποικιλότητας / Στρατηγική Αντιστάθμισης Βιοποικιλότητας, 

Εξορυκτικών και Μη-εξορυκτικών αποβλήτων, Αέριων Εκπομπών, Επικινδύνων Υλικών, Υδάτων, 

Θορύβου και Δονήσεων, Κλείσιμο & αποκατάσταση μεταλλείου) 

▪ Σχέδια Κοινωνικής Διαχείρισης (Συνεργασία με Ενδιαφερόμενα Μέρη / Διαχείριση καταγγελιών, 

Αγορά Ιδιωτικής Γης, Κοινωνική Ανάπτυξη, Υγείας και ασφάλειας κοινωνίας, Εργατικού Δυναμικού, 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εισροών Νέου Πληθυσμού)

❑ Σχέδιο Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Δράσης



Ανάλυση ανά πεδίο ενδιαφέροντος

Περιοχές πιθανών επιδράσεων
και μέτρων πρόληψης και 

αντιμετώπισης



Κύριοι παράμετροι επιπτώσεων Έργου
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1. Απασχόληση και Οικονομία

2. Εκπαίδευση και κατάρτιση

3. Χρήσεις γης

4. Κυκλοφορία

5. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

6. Ακουστικό περιβάλλον – Δονήσεις

7. Ύδατα

8. Βιοποικιλότητα - Οικοσυστημικές

υπηρεσίες

9. Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον



Απασχόληση και Οικονομία

Δυνητική πηγή επίπτωσης Αξιολόγηση

Δημογραφική κατάσταση της

περιοχής μελέτης

• Προσέλκυση / επιστροφή στην περιοχή δημοτών για μόνιμη κατοικία για την κάλυψη

των αναγκών του έργου.

Παραγωγική διάρθρωση της

τοπικής οικονομίας

• Τόνωση των κατασκευαστικών και λοιπών επιχειρήσεων.

• Αύξηση εμπορικής δραστηριότητας (προμηθευτές α’ υλών, παροχή υπηρεσιών κλπ).

• Αύξηση της απασχόλησης των δασικών συνεταιρισμών της περιοχής.

• Προώθηση μεταλλευτικού και συνεδριακού τουρισμού.

Απασχόληση και κατά κεφαλήν

εισόδημα

• 1.400 επιπλέον θέσεις άμεσης απασχόλησης

• 720-970 πρόσθετες θέσεις εργασίας στις κατασκευαστικές εργασίες

• Αύξηση κατά 65% του κατά κεφαλήν εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής (2021-

2040).

Πηγή: Ανάλυση οικονομικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ΕΒΕΟ ΕΜΠ

28



Απασχόληση και Οικονομία

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

➢ Προσλήψεις προσωπικού από την τοπική κοινωνία στο μέγιστο δυνατό βαθμό (90/10).

➢ Ενημέρωση των αρμόδιων τοπικών φορέων για το πρόγραμμα προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, που θα περιλαμβάνει

τις τοπικές επιχειρήσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

➢ Καταγραφή και δημοσιοποίηση των δεικτών οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης του έργου ανά πενταετία.

➢ $80 εκ. για έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.
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Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δυνητική πηγή επίπτωσης Αξιολόγηση

Κατάρτιση και εργασιακή

πείρα
• Ανάπτυξη ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας (εσωτερικά)

Επίπεδα εκπαίδευσης • Πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνογνωσία & υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε τοπικό 

επίπεδο (Eduact)
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Εκπαίδευση και κατάρτιση

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

➢ Σχολή μαθητείας για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε εργασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του έργου.

➢ Ευκαιρίες υψηλής ποιότητας κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

➢ Ευκαιρίες κατάρτισης των κατοίκων της περιοχής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενδέχεται να είναι σημαντικές για την

αναζήτηση εργασίας.
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Μορφολογία – Τοπίο – Χρήσεις γης

32

Δυνητική 

πηγή 

επίπτωσης

Αξιολόγηση

Τροποποίηση

μορφολογίας

εδάφους

• Μικρές επεμβάσεις στο μορφολογικό ανάγλυφο για τη χωροθέτηση των 

εγκαταστάσεων.

Επίδραση

στις χρήσεις

γης

• Ολοκλήρωση αποκατάστασης των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων 

σε Ολυμπιάδα και Στρατώνι κατά προτεραιότητα. 

• Οι αποκατεστημένες μεταλλευτικές περιοχές θα αποδοθούν στο κοινό 

για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής, άθλησης, και πολιτισμού 

(μεταλλευτικού πάρκου).

• Η αρχική χρήση γης «Δάση» θα επανέλθει μετά την αποκατάσταση της 

περιοχής σε συνδυασμό με τις προτάσεις της μελέτης «Αναδεικνύοντας 

τα Μετα-μεταλλευτικά Τοπία».

50% μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης των 
χώρων απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων

Παλιό Σχέδιο Νέο Σχέδιο 



Μορφολογία – Τοπίο – Χρήσεις γης
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

➢ Ολοκλήρωση κατά προτεραιότητα της αποκατάστασης των υπολειπόμενων ιστορικών αποθέσεων.

➢ Άμεση και πλήρης αποκατάσταση οποιασδήποτε επιμέρους εγκατάστασης ολοκληρώνει τη λειτουργία της.

➢ Άρση των σημαντικών επεμβάσεων στη ροή των τοπικών ποταμών και ρεμάτων κατά τη φάση αποκατάστασης κάθε έργου, όπου είναι

εφικτό.

➢ Εφαρμογή των κατευθύνσεων του σχεδίου μετα-μεταλλευτικών χρήσεων για τις αποκατεστημένες περιοχές.

➢ Λιθογόμωση των έργων προσπέλασης του μεταλλείου μόνο εάν αυτά δεν ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα της τοπικής κοινωνίας για

την ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της περιοχής.

➢ Πλήρης αποκατάσταση του χώρου γύρω από τις εισόδους των κεντρικών στοών προσπέλασης των υπόγειων μεταλλείων.

➢ Φύτευση των αποψιλωμένων χώρων μετά την αποκατάστασή τους.

➢ Πρόταση αναλυτικού τεχνικού σχεδιασμού αποκατάστασης και κλεισίματος μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου και λιθογόμωσης παλαιών

στοών εντός δύο ετών.

➢ Διαμόρφωση και προσαρμογή των νέων έργων οδοποιίας στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής ώστε να είναι δυνατή η φυτική τους

αποκατάσταση με αυτόχθονα είδη.

➢ Διαμόρφωση των εξωτερικών πρανών των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων σε βαθμίδες με στόχο την αποκατάστασή τους.

➢ Συνεχής παρακολούθηση του προγράμματος αποκατάστασης για περίπου 10 έτη μετά τη διακοπή της λειτουργίας του Έργου.
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Χρονοπρόγραμμα αποκατάστασης - Ολυμπιάδα

34

Περιγραφή έργου Έκταση (m2) 0-5 5-10 10-15 15-20 20-30

Παλαιός χώρος απόθεσης τελμάτων Ολυμπιάδας 270.268 270.268

Παλαιός σωρός στείρων (Φιρέ) 28.000 28.000

Παλαιός χώρος απόθεσης αρσενοπυρίτη (πρώην ΜΕΤΒΑ) 100.000 100.000

Παλαιοί σωροί αρσενοπυρίτη 32.000 32.000

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 72.778 72.778

Εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού 120.662 120.662

Πλατείες Γεωτρήσεων 1.221 407 407 407

ΣΥΝΟΛΟ 624.929 430.675 407 407 193.440

[1] Στις αποκαταστάσεις της φάσης λειτουργίας 0 – 5 έτη έχουν συμπεριληφθεί και εκτάσεις 160 στρ. που έχουν ήδη αποκατασταθεί

Παλαιοί σωροί αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας 

Πριν Σήμερα



• Υφιστάμενη κατάσταση • Πρόταση για μετατροπή σε οικολογικό πάρκο

35

Παράδειγμα - Λίμνη τελμάτων Ολυμπιάδας 

Πηγή: Αναδεικνύοντας τα Μετα-μεταλλευτικά Τοπία, Αρχιτεκτονικό Γραφείο Δοξιάδης+



Χρονοπρόγραμμα αποκατάστασης – Μαύρες Πέτρες / Στρατώνι

36

Περιγραφή έργου Έκταση (m2) 0-5 5-10 10-15 15-20 20-30

Επιφανειακές εγκαταστάσεις Στρατωνίου 79.383 55.568 23.815

Εγκαταστάσεις μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου 143.179 39.000 59.794 38.954 1.432 4.000

Λιμενικές Εγκαταστάσεις 11.774 11.774

Παλαιός χώρος απόθεσης σιδηροπυρίτη Πλατεία Καρρά 26.000 26.000

Παλαιοί σωροί σιδηροπυρίτη στην περιοχή +53 (No. 3 & 4) 18.000 18.000

Πλατεία +53 36.000 36.000

Παλαιά πλατεία απόθεσης σιδηροπυρίτη ανατολικά της πλατείας +53 27.000 27.000

Παλαιός χώρος απόθεσης Σεβαλιέ 27.000 27.000

Παλαιοί χώροι απόθεσης αποφρυγμάτων Μαντέμ Λάκκου 49.000 49.000

Πλατείες γεωτρήσεων 5.018 1.673 1.673 1.673

ΣΥΝΟΛΟ 422.354 174.673 166.035 64.442 1.432 15.774

[1] Στις αποκαταστάσεις της φάσης λειτουργίας 0 – 5 έτη έχουν συμπεριληφθεί και εκτάσεις 86 στρ. που έχουν ήδη αποκατασταθεί

Πριν Σήμερα

Παλαιός χώρος απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ



• Υφιστάμενη κατάσταση • Πρόταση ανάπλασης παραλιακού μετώπου Στρατωνίου

Παράδειγμα – Παραλία Στρατωνίου

Πηγή: Μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης της παραλίας Στρατωνίου, Μηχανική Μελετητική 2021

Περίπτερο 1 Αλσύλλιο

37



Χρονοπρόγραμμα αποκατάστασης - Σκουριές

38

Περιγραφή έργου Έκταση (m2) 0-5 5-10 10-15 15-26 26-30

Εγκαταστάσεις μεταλλείου 883.418 883.418

Εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού 296.573 296.573

Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας 31.433 31.433

Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Α. 1.194.921 298.730 896.191

Χώρος απόθεσης φυτικής γης 99.551 99.551

Πλατείες Γεωτρήσεων 8.138 2.712,6 2.712,6 2.712,6

ΣΥΝΟΛΟ 2.514.034 2.712,6 301.443 898.904 1.310.975



Ενδεικτικές στρατηγικές κατευθύνσεις μελλοντικού προγράμματος 
ΕΚΕ

Δικτύωση

▪ Θεματικοί περίπατοι στη φύση

▪ Ένταξη του μεταλλευτικού και δασικού δικτύου 

στο ευρύτερο δίκτυο προσβασιμότητας

Νέο Branding

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ | 

ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ | ΑΘΩΣ

Άξονες Δράσεων

▪ Περιβάλλον

▪ Οικολογία και Κοινωνικές Υποδομές

▪ Βιομηχανική Αρχαιολογία

▪ Αρχαιολογία

▪ Αναπλάσεις και αξιοποίηση μεταλλευτικών 

χώρων παράλληλα με την ολοκλήρωση της 

μεταλλευτικής διαδικασίας

Δράσεις υπό εξέταση

▪ Ανάπλαση και περιβαλλοντική αποκατάσταση 

παραλίας Στρατωνίου

▪ Ανάπτυξη τοπόσημων

▪ Ανοιχτό μεταλλευτικό μουσείο
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Κυκλοφορία

Δυνητική 

πηγή 

επίπτωσης

Αξιολόγηση

Χερσαίες 

Μεταφορές –

Οδικό δίκτυο

Μικρή επιβάρυνση του υφιστάμενου οδικού 

δικτύου από την κυκλοφορία οχημάτων 

από/προς τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις.

• Αύξηση κυκλοφορίας: 5% - 10%.

• Συνεισφορά έργου λόγω των κινήσεων 

ΒΟΧ μεταφοράς προϊόντων προς τη 

Θεσσαλονίκη: ~1%.

• Χαμηλός αριθμός οχημάτων (φορτηγών 

και επιβατηγών ΙΧ) που σχετίζονται με τη 

λειτουργία των μεταλλείων.

• Χαμηλά επίπεδα συνολικού 

κυκλοφοριακού φόρτου.

• Μείωση χρήσης δημόσιων δρόμων μέσω 

δημιουργίας νέων οδών σύνδεσης και 

βελτίωσης υφιστάμενων δρόμων.

Θαλάσσιες 

μεταφορές

Στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις φόρτωσης 

Στρατωνίου εκτιμώνται 106 -118 αποστολές 

φορτίων το χρόνο για εμπορευματική χρήση. 

Πηγή:

Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων από τη λειτουργία των μεταλλευτικών – μεταλλουργικών εγκαταστάσεων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, στις περιοχές

Στρατωνίου – Στρατονίκης, Ολυμπιάδας και Σκουριών, του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής, DENCO

Διαδρομές προσπέλασης φορτηγών
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Κυκλοφορία

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

➢ Εφαρμογή και Παρακολούθηση σχεδίου διαχείρισης κυκλοφορίας.

➢ Εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για τους κινδύνους κυκλοφορίας και μεταφορών για όλους.

➢ Χρήση υφιστάμενων δασικών δρόμων για το νέο οδικό δίκτυο μεταφοράς υλικών (πρώτων υλών και προϊόντων).

➢ Κατασκευή απαιτούμενων έργων υδραυλικής και αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλους τους δρόμους εξυπηρέτησης του

έργου.

➢ Ετήσια παρακολούθηση της κατάστασης του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου που χρησιμοποιείται για τις

μετακινήσεις υλικών και προϊόντων του έργου στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με τους αρμόδιους

φορείς.

➢ Στις περιπτώσεις που προκύπτουν βλάβες που σχετίζονται με τη χρήση βαρέων οχημάτων, συνδρομή στις αρμόδιες

υπηρεσίες ως προς την αποκατάσταση των βλαβών.
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Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Πηγή: Aποτίμηση της αναμενόμενης επίδρασης στην ποιότητα αέρα στην περιοχή γύρω από το έργο της Ελληνικός

Χρυσός A.E.M.B.X. στη Χαλκιδική, ΑΠΘ & Εκτίμηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ERM

Δυνητική πηγή επίπτωσης Αξιολόγηση

Κύριες δυνητικές πηγές:

• Εργασίες προετοιμασίας των χώρων κατασκευής των

νέων εγκαταστάσεων

• Αέρια από τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται για την

εξόρυξη του μεταλλεύματος

• Τυχόν διαφεύγουσα σκόνη από τις εργασίες

αποκατάστασης παλαιών χώρων απόθεσης, τους

χώρους διαχείρισης προϊόντων και αποβλήτων, τις

εργασίες φόρτωσης πλοίων και τη θραύση

μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού

• Τη χρήση κινητού και σταθερού εξοπλισμού

• Εκπομπές από την κίνηση υλικών και προσωπικού

εκτός εγκαταστάσεων

• Τυχόν διαφοροποίηση στην ποιότητα του

αέρα περιορίζεται αποκλειστικά εντός της

περιοχής των αντίστοιχων μεταλλευτικών

εγκαταστάσεων και σε κάθε περίπτωση

χωρίς καμία υπέρβαση στα όρια της

κείμενης νομοθεσίας (CO, NΟx, VOC,

SO2, PM10, TSP).

• Δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα

υφιστάμενα επίπεδα ποιότητας του αέρα

στους οικισμούς της περιοχής.

• Δεν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές

στην ποιότητα των PM10 της υφιστάμενης

κατάστασης.
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Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

➢ Συλλογή τυχόν λεπτομερούς σκόνης στην εγκατάσταση σακκόφιλτρων και έλεγχος με ισοκινητικές δειγματοληψίες στην

έξοδο της καμινάδας.

➢ Ανακύκλωση της συλλεγόμενης σκόνης (κυκλώνων και σακκόφιλτρων) στην παραγωγική διαδικασία.

➢ Συστήματα διαβροχής σε όλες τις πλατείες προσωρινής αποθήκευσης μεταλλεύματος, τελμάτων και λοιπών υλικών.

➢ Κατά τη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης, οι μηχανές των πλοίων σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για την

ελαχιστοποίηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών.

➢ Προγραμματισμός των ανατινάξεων στο επιφανειακό μεταλλείο των Σκουριών συναρτήσει των επικρατούντων

μετεωρολογικών συνθηκών.

➢ Πλήρως σκεπασμένη και με στεγανό δάπεδο πλατεία προσωρινής αποθήκευσης, μεταφορικές ταινίες καλυμμένες και

ψεκασμός νερού στους τροφοδότες.

➢ Διαβροχή ή/και χρήση υδρονεφελωτών εμβέλειας στους χώρους απόθεσης / αποθήκευσης μεταλλευτικών υλικών.
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Ακουστικό περιβάλλον – Δονήσεις
Δυνητική πηγή επίπτωσης Αξιολόγηση

Kύριες πηγές Θορύβου – Δονήσεων:

• Σημειακές και επιφανειακές πηγές

εντός των εγκαταστάσεων

• Φόρτοι των βαρέως τύπου

οχημάτων επί της υφιστάμενης

κυκλοφοριακής κατάστασης

• Εσωτερικές μετακινήσεις

• Τυχόν δονήσεις από τη χρήση

εκρηκτικών

Μετρήσιμη διαφοροποίηση των

επιπέδων θορύβου αναμένεται εντός

των ορίων των εγκαταστάσεων.

Μικρή διαφοροποίηση των επιπέδων

θορύβου εντοπίζεται στο οικιστικό

περιβάλλον γύρω από το έργο της

Ολυμπιάδας και Μαύρων

Πετρών/Στρατωνίου.

Δεν εκτίθεται ο πληθυσμός της περιοχής

των έργων σε επίπεδα που υπερβαίνουν

τα όρια της κείμενης νομοθεσίας.

Δεν αναμένεται διαφοροποίηση των

δονήσεων στην περιοχή των οικισμών

του έργου.

Ολυμπιάδα

Μαύρες Πέτρες - Στρατώνι

Σκουριές

Πηγή: Μελέτη Επιπτώσεων Θορύβου
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Ακουστικό περιβάλλον – Δονήσεις

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

➢ Εκπόνηση ΤΕΠΕΜ για την κατασκευή ηχοπετασμάτων σε επιλεγμένες θέσεις των οικισμών Ολυμπιάδας και Στρατωνίου,

στην περίπτωση που από τα αποτελέσματα της καταγραφής του κυκλοφοριακού θορύβου προκύψουν αυξημένες τιμές σε

σχέση με τις κατευθύνσεις του Διεθνή Οργανισμού Υγείας (WHO) για τον αστικό θόρυβο (που είναι 55 dBA για Lday).

➢ Μέγιστη ποσότητα γόμωσης ανά χρόνο επιβράδυνσης 5 kg/χρόνο επιβράδυνσης για το μεταλλείο Μαύρων Πετρών.

➢ Ένταξη στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του νέου συστήματος καταγραφής των επιφανειακών

μετακινήσεων που έχει εγκατασταθεί από το ΕΜΠ & το ΑΠΘ στον οικισμό Στρατονίκης.

*ΤΕΠΕΜ, Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη
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Ύδατα - Ποτάμια Συστήματα
Δυνητική πηγή επίπτωσης Αξιολόγηση

• Διάθεση νερών μεταλλείου μετά από

κατάλληλη επεξεργασία υψηλής

απόδοσης (3 φάσεων) στον

Κοκκινόλακκα και στον Μαυρόλακκα

• Απορροές ιστορικών αποθέσεων.

• Όμβριες απορροές μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων σε λειτουργία. 

• Κατάληψη λεκάνης απορροής

Καρατζά Λάκκου

• Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών

φαινομένων, διάθεση νερών

μεταλλείου μετά από κατάλληλη

επεξεργασία υψηλής απόδοσης (3

φάσεων) στον Καρόλακκα

• Διατήρηση ή και αύξηση των ποσοτικών

χαρακτηριστικών των ποτάμιων συστημάτων

της Ολυμπιάδας και των Μαύρων

Πετρών/Στρατωνίου κυρίως λόγω της μικρής

αύξησης των απορροών από τα έργα (π.χ.

αύξηση 0,3% στον Κοκκινόλακκα)

• Μικρή μείωση (2,5 %) της απορροής στη

λεκάνη Ασπρόλακκα λόγω κατάληψης

αντίστοιχου τμήματος της υδρολογικής

λεκάνης (μέρος Καρατζά Λάκκου)

• Θετική επίδραση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά

των επιφανειακών υδατικών συστημάτων

κυρίως εξαιτίας της αναβάθμισης αλλά και

προσθήκης νέων μονάδων κατεργασίας

υδάτων υψηλής απόδοσης καθώς και της

αναβάθμισης των συστημάτων συλλογής και

διαχείρισης όμβριων απορροών από τις

περιοχές των έργων.

Πηγή: Υδρολογική και Υδρογεωλογική μελέτη, GOLDER
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Ύδατα - Υπόγεια Συστήματα

Δυνητική πηγή 

επίπτωσης

Αξιολόγηση

• Αντλήσεις νερών 

από τα υπόγεια

μεταλλεία

• Διηθήσεις εν 

δυνάμει 

επιβαρυμένων 

υδάτων από τις 

περιοχές των 

εγκαταστάσεων

• Εν δυνάμει 

επιβάρυνση της 

ποιότητας των 

υπογείων υδάτων 

λόγω επαφής με το

μετάλλευμα 

• Δεν αναμένεται άντληση μη ανανεώσιμων υδατικών 

αποθεμάτων υπόγειων υδάτων.

• Δεν αναμένεται επίδραση των υφιστάμενων 

υδρογεωτρήσεων από τους κώνους πτώσης στάθμης 

των υδροφορέων γύρω από τα έργα

• Σε σύντομο χρονικό διάστημα αμέσως μετά την παύση 

λειτουργίας, η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα

αναμένεται να επανέλθει στα σημερινά επίπεδα.

• Περιορισμένες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των υπόγειων υδάτων, δεδομένου ότι προβλέπονται 

έργα συλλογής και επεξεργασία τους.

• Διαχωρισμός καθαρών νερών από νερά επαφής.

• Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

των υπογείων υδάτων λόγω των αποκαταστάσεων των 

παλαιών χώρων απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων.

Πηγή: Υδρολογική και Υδρογεωλογική μελέτη, GOLDER
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Ύδατα - Παράκτια Συστήματα

Δυνητική πηγή επίπτωσης Αξιολόγηση

• Διάθεση κατάλληλα 

επεξεργασμένων νερών από 

εγκαταστάσεις Στρατωνίου.

• Εγκαταστάσεις Φόρτωσης 

Στρατωνίου.

• Απορροές ιστορικών αποθέσεων.

• Όμβριες απορροές μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων σε λειτουργία. 

• Έμμεση διάθεση κατάλληλα 

επεξεργασμένων νερών (μέσω των 

φυσικών αποδεκτών) στον κόλπο 

Ολυμπιάδας και Ιερισσού

• Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά, αφού δεν 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των 

έργων.

• Αναμένεται θετική επίδραση 

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, λόγω 

της αναβάθμισης όλων των 

μονάδων κατεργασίας νερών 

μεταλλείου (επεξεργασία υψηλής 

απόδοσης σε 3 στάδια).

• Η λειτουργία των 

Εγκαταστάσεων Φόρτωσης Στρατωνίου

δεν αναμένεται να έχει σημαντικές 

επιδράσεις.

Πηγή: Υδρολογική και Υδρογεωλογική μελέτη, GOLDER
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Ύδατα
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

➢ Κατασκευή και λειτουργία αναβαθμισμένων Μονάδων Κατεργασίας Νερών με εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών

(κατεργασία 3 σταδίων).

➢ Ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων προστασίας των εγκαταστάσεων.

➢ Εκπόνηση μελέτης για τη διερεύνηση της δυνατότητας διάθεσης μέρους της ποσότητας του αντλούμενου ύδατος για ύδρευση,

άρδευση κλπ. στην τοπική κοινωνία.

➢ Διασφάλιση της παροχετευτικής ικανότητας των έργων εκτροπής των επιφανειακών νερών με τη διατήρηση ελεύθερων φερτών

υλών και βλάστησης και την περιοδική συντήρηση.

➢ Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων συγκράτησης φερτών κατά τη διάρκεια των περιόδων ανύψωσης του αναχώματος προς αποφυγή

μεταφοράς ιζημάτων προς το ρέμα του Ασπρόλακκα.

➢ Διατήρηση της εφαρμογής του εκτενούς προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης με έμφαση στα θέματα ποιότητας και

ποσότητας των επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδατικών συστημάτων.

➢ Εκπόνηση μελέτης κλεισίματος του μεταλλείου του Μαντέμ Λάκκου, με έμφαση στα θέματα των υπόγειων υδάτων εντός δύο ετών

από την έγκριση της ΜΠΕ.

➢ Παρακολούθηση για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων υφαλμύρινσης στο προσχωματικό υδροφόρο ορίζοντα της Ολυμπιάδας.

➢ Αξιοποίηση, κατά προτεραιότητα, των νερών που αποστραγγίζουν από το μεταλλείο για τις ανάγκες όλων των έργων

αποκατάστασης.
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Βιοποικιλότητα – Οικοσυστημικές υπηρεσίες

Δυνητική πηγή 

επίπτωσης

Αξιολόγηση

Απώλεια/καταλήψεις
προστατευόμενων
περιοχών –
καταλήψεις φυσικού
περιβάλλοντος

• Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε:

✓ Περιοχές NATURA 2000/Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Οδηγία 2009/147/ΕΚ)

✓ Περιοχές NATURA 2000/Ζώνες Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ (Οδηγία 2009/147/ΕΚ)

✓ Προστατευόμενες περιοχές με βάση το Ν.1650/1986

✓ Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)

✓ Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

✓ Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά

• Δεν αναμένoνται αξιοσημείωτες επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις δεδομένης της ευρείας κατανομής 

αυτών στην ευρύτερη περιοχή. 

• Δεν αναμένονται αξιοσημείωτες επιπτώσεις στα ΚΑΖ της ευρύτερης περιοχής του έργου (ΚΑΖ 115 «Κρυονέρι –

Καλογερικό» και ΚΑΖ 122 «Μπροστόμνιτσα (Στρατονίκης)» και ΚΑΖ 129 «Σκουριές – Καστέλι – Κάκκαβος» 

Οχλήσεις σε

οικοτόπους και είδη

• Στην περιοχή των έργων αναμένεται είτε απώλεια ενδιαιτημάτων στα οποία απαντώνται, φωλιάζουν, τρέφονται

και βρίσκουν καταφύγιο είδη πανίδας της περιοχής, είτε όχληση από εκπομπές σκόνης και ρύπων, θορύβου

και δονήσεων. Μετά τη φάση αποκατάστασης το σύνολο των σημαντικών 124 ειδών πανίδας, 3 ειδών

χλωρίδας και 14 τύπων οικοτόπων που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του έργου επανέρχονται στην

πρότερη κατάσταση.

Οικοσυστημικές

υπηρεσίες

• Οι όποιες περιορισμένες επιπτώσεις σε ορισμένες οικοσυστημικές υπηρεσίες όπως η μελισσοκομία και η

αναψυχή, αναμένεται να είναι μη αξιοσημείωτες μετά την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης βιοποικιλότητας

και την προοδευτική υλοποίηση των μέτρων αποκατάστασης
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Βιοποικιλότητα - Οικοσυστημικές υπηρεσίες
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

• Πρόγραμμα αποκατάστασης της φυσικής βλάστησης, με στόχο την επαναφορά των οικοτόπων κατά το δυνατόν στην πρότερη 

κατάσταση. Για αυτό το σκοπό λειτουργεί ήδη το φυτώριο της Ολυμπιάδας για την παραγωγή δενδρυλλίων και σπόρων.

• Πρόγραμμα αποκατάστασης βιοτόπων και ενίσχυσης πληθυσμών σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας.

• Πρόγραμμα αντιστάθμισης της απώλειας της βιοποικιλότητας (offset): 

▪ Αποκατάσταση 368 ha. τα οποία επηρεάζονται άμεσα από το αποτύπωμα του έργου (αύξηση κατά 20% σε σχέση με το 

αποτύπωμα του έργου). 

▪ Αποκατάσταση 58,5 ha. εκτάσεων πρώην μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της περιοχής. 

▪ Συμβολή της Ε.Χ στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής, σε συνεργασία με 

τα οικεία Δασαρχεία. 

• Ελαχιστοποίηση τυχόν οχλήσεων (θόρυβος, δονήσεις, σκόνες) από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

• Μείωση των επιπτώσεων και προστασίας βιοτόπων των ευαίσθητων ειδών της περιοχής, όπως είναι οι νυχτερίδες.

• Βελτίωση της συνύπαρξης του τοπικού πληθυσμού με μεγάλα και σημαντικά θηλαστικά, όπως ο λύκος.

• Συνέχιση και διεύρυνση του αντικειμένου του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

• Τεχνική μελέτη για μηχανισμούς πιστοποίησης και χρηματοδότησης τοπικών προϊόντων και ποικιλιών φυτικών ειδών σε μικρές 

επιχειρήσεις και αγροκτήματα.

• Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού (δημιουργία μεταλλευτικού ή/και καταδυτικού 

πάρκου). 
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Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Δυνητική πηγή επίπτωσης Αξιολόγηση

Διατάραξη εδάφους • Δεν αναμένονται επιπτώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός και εκτός

του ορίου του έργου

Θόρυβος / Δονήσεις /

Ατμοσφαιρικοί Ρύποι

• Οι όποιες εκπομπές θορύβου, δονήσεων και ατμοσφαιρικών ρύπων βρίσκονται εντός των

προβλεπόμενων ορίων από τη νομοθεσία.

• Αμελητέες κρίνονται οι επιπτώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός και

εκτός του ορίου του έργου

• Λαμβάνονται μέτρα πρόληψης των όποιων επιπτώσεων στις περιοχές αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος «Λόφος Ελληνιστικών Εργαστηρίων» και «Καρακόλι»

Προσβασιμότητα • Δεν αναμένονται επιπτώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός και εκτός

του ορίου του έργου

• Λαμβάνονται μέτρα πρόληψης / αντιμετώπισης των όποιων επιπτώσεων στις περιοχές

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος «Καρακόλι», «Λόφος Ελληνιστικών Εργαστηρίων», «Κόνιαρη»

Οπτική Όχληση • Δεν αναμένονται επιπτώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός και εκτός

του ορίου του έργου

• Περιορισμένη οπτική επαφή με τις εγκαταστάσεις των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων

«Στρατώνι» και «Πετρόλακκος»
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Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

➢ Εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Γενικό Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας ανάμεσα στο ΥΠΠΟΑ και τη

διαχειρίστρια εταιρεία διατάξεων σχετικά με:

▪ παρακολούθηση του συνόλου των χωματουργικών εργασιών

▪ την περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων και την αρχαιολογική έρευνα που θα ακολουθήσει

▪ την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων

➢ Εγκατάσταση εξοπλισμού μέτρησης και τακτική παρακολούθηση των μετρήσεων.

➢ Προληπτική διαβροχή δρόμων, στεγάνωση επιφάνειας παρακείμενων δρόμων, περιορισμός κυκλοφορίας και ρύθμιση

δρομολογίων (συχνότητα, ταχύτητα οχημάτων κ.λπ.).

➢ Όλες οι μετακινήσεις οχημάτων, εξοπλισμού και προσωπικού πραγματοποιούνται εκτός ορίων αρχαιολογικών θέσεων.

➢ Προγραμματίζεται σε συνεργασία με την αρμόδια ΕΦΑ η κατασκευή ανεξάρτητης πρόσβασης στους αρχαιολογικούς

χώρους / θέσεις που βρίσκονται εντός του αποτυπώματος του έργου. Όπου αυτό δεν δύναται να εφαρμοστεί, θα

πραγματοποιηθεί μελέτη & εφαρμογή σχεδίου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού.

53



Βιώσιμη 
Ανάπτυξη
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Διαφανής επικοινωνία με όλους 
Μηχανισμός Αναφορών 

• Μέσω του Μηχανισμού Αναφορών (Grievance Mechanism) που ενσωματώσαμε 

στη λειτουργία μας, οποιοσδήποτε εργαζόμενος, συνεργάτης ή κοινωνικός εταίρος να 

μπορεί να δηλώσει εμπιστευτικά τις ανησυχίες του σχετικά με τη δραστηριότητά μας, 

καθώς και τη συμμόρφωση του οργανισμού ή μεμονωμένων εργαζομένων σε 

νόμους, κυβερνητικούς κανονισμούς, κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας ή τον Κώδικα 

Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς.

• Εσωτερικός Μηχανισμός Αναφορών: αφορά εργαζόμενους και εργολάβους των 

οποίων οι αναφορές κατευθύνονται αρμοδίως στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 

αξιολογούνται, διερευνώνται βάσει πρωτοκόλλου και απαντώνται / λαμβάνονται οι 

απαραίτητες ενέργειες όπου απαιτείται.

• Εξωτερικός Μηχανισμός Αναφορών: αφορά σε τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη/ 

κοινωνικούς εταίρους των οποίων οι αναφορές κατευθύνονται αρμοδίως στο τμήμα 

εταιρικής υπευθυνότητας, αξιολογούνται, διερευνώνται βάσει πρωτοκόλλου και 

απαντώνται / λαμβάνονται οι απαραίτητες ενέργειες όπου απαιτείται.

• Μέσα επικοινωνίας: έχει επιλεγεί μια διευρυμένη επιλογή καναλιών υποβολής των 

αναφορών με στόχο να μην αποκλείεται κανείς από τη διαδικασία και εφόσον 

απαιτείται, αυτό να γίνεται και ανώνυμα. 
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Τοπική Ανάπτυξη 
με αριθμούς σήμερα

• 1.600 Θέσεις εργασίας 

• 85%     Με εντοπιότητα 

• €416εκ. Έσοδα για το Ελληνικό Κράτος 2012-2021

• €1δισ.    Σε Έλληνες προμηθευτές την περίοδο 2012-2021

• €42 εκ.   Μισθοδοτικό κόστος, χωρίς τις εργοδοτικές
εισφορές ετησίως (2021)

• €25 εκ.   Σε δράσεις ΕΚΕ την περίοδο 2012-2021 - €1,3 
εκ. το 2021

• €1,7εκ.   Μεταλλευτικά τέλη στον Δήμο Αριστοτέλη για το 
2020 (€2,4 εκ. για το 2021)
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Βίντεο έργου Σκουριών

https://www.youtube.com/watch?v=lwGR4OyKOUc


Ευχαριστούμε!



Κύρια Σημεία των 

ΜΠΕ & ΜΠΚΕ          

σε εφαρμογή του 

νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου

Παράρτημα Ι



Ολυμπιάδα

✓ Επανεξετάζεται η μέθοδος της

μεταλλουργίας και κατ’ επέκταση τα 

συνοδά της έργα (Εργοστάσιο 

Εμπλουτισμού Μ. Λάκκου & Συνδετήρια 

στοά Μ. Λάκκου – Ολυμπιάδας).

✓ Τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο της 

μεταλλευτικής παρέχουν νέες βέλτιστες

διαθέσιμες τεχνικές.

✓ Η προστασία των εργαζομένων, η 

ασφάλεια της κατασκευής, και ο 

σεβασμός στο περιβάλλον και τον 

άνθρωπο, παραμένουν οι κορυφαίες μας 

προτεραιότητες.

Κύρια σημεία του νέου πλαισίου:

➢ Βελτιστοποίηση απόδοσης υπόγειου μεταλλείου και αναβάθμιση

υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού για την κατεργασία

650.000 t (±10%) ετησίως έως την ολοκλήρωση του έργου.

➢ Χρήση λιθογόμωσης πάστας προς αξιοποίηση του μικτού

παραγόμενου τέλματος και κατ' επέκταση δυνατότητα

αξιοποίησης του συνόλου των παραγόμενων τελμάτων. Χρήση

εναλλακτικών μεθόδων λιθογόμωσης π.χ. CAF (με χρήση

αδρανών) όπου οι συνθήκες το απαιτούν.

➢ Συντήρηση του ήδη κατασκευασμένου τμήματος της

συνδετήριας στοάς Μ. Λάκκου - Ολυμπιάδας και χρήση της στην

παρούσα φάση για ερευνητικούς σκοπούς.

➢ Αναβάθμιση εγκαταστάσεων κατεργασίας νερών.

Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε εφαρμογή του νέου Επενδυτικού Σχεδίου

60



Κύρια σημεία του νέου πλαισίου:

➢ Κατασκευάζεται η υπερσύγχρονη Ενιαία Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 

Εξορυκτικών Αποβλήτων Καρατζά Λάκκου ΕΟΕΔΕΑ (χώρος ξηρής απόθεσης/dry-

stacking) εξασφαλίζοντας αφενός την πλήρη απελευθέρωση της μίας από τις δύο 

αρχικά προβλεπόμενες εκτάσεις (λεκάνη Λοτσάνικου) και διασφαλίζοντας τόσο την 

βέλτιστη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων όσο και τη μέγιστη ασφάλεια της 

κατασκευής. 

➢ Με τη νέα στρατηγική διαχείρισης Μεταλλεύματος κατά τα πρώτα χρόνια του  έργου 

(έτη 1-11) γίνεται ταυτόχρονη εκμετάλλευση του επιφανειακού και του υπόγειου 

μεταλλείου εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και πιο αποδοτική λειτουργία και μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής του υπόγειου μεταλλείου.

➢ Για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων ακόμη και σε ακραίες καιρικές 

συνθήκες, κατασκευάζονται λίμνες συλλογής και διαχείρισης και μονάδα κατεργασίας 

υδάτων. 

➢ Αναπτύσσονται δύο διακριτά συστήματα συλλογής και άντλησης υδάτων, ένα για τα 

καθαρά νερά και ένα για τα νερά επαφής με τη μεταλλευτική δραστηριότητα.

➢ Επαναδιευθετούνται και οριστικοποιούνται οι βοηθητικές εγκαταστάσεις και η εσωτερική 

οδοποιία εντός των ορίων του έργου. 

Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε εφαρμογή του νέου Επενδυτικού Σχεδίου

Σκουριές

✓ Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης 

Αποβλήτων & Υδάτων

✓ Απελευθέρωση της λεκάνης του 

Λοτσάνικου με σημαντική 

μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος

✓ Νέα στρατηγική διαχείρισης 

Μεταλλεύματος χωρίς 

μεταβολές στην μέθοδο 

εκμετάλλευσης και ανάπτυξης 

του υπόγειου μεταλλείου 
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Κύρια σημεία του νέου πλαισίου:

➢ Εκσυγχρονίζονται οι εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου και 

κατασκευάζεται νέα αποθήκη συμπυκνωμάστων στην περιοχή των 

μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μ. Πετρών.

➢ Αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις κατεργασίας νερών Μ. Πετρών και 

Στρατωνίου.

➢ Διενεργείται εντατικό πρόγραμμα γεωλογικής διερεύνησης προς 

επιβεβαίωση των μεταλλευτικών αποθεμάτων της ευρύτερης περιοχής 

των Μ. Πετρών

➢ Το μεταλλείο Μ. Πετρών, το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου και 

οι λοιπές συνοδές εγκαταστάσεις, κατά την περίοδο φροντίδας και 

συντήρησης συντηρούνται επαρκώς, ώστε να παραμείνουν 

λειτουργικά ασφαλείς προς επανέναρξη εργασιών με την ολοκλήρωση 

της γεωλογικής διερεύνησης και  την επιβεβαίωση των αποθεμάτων. 

➢ Η υπερσύγχρονη αδειοδοτημένη και λειτουργούσα Εγκατάσταση 

Διαχείρισης Εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα (ΕΔΕΑΚ) η οποία 

έχει κατασκευαστεί με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ΧΥΤΕΑ, 

εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς τροποποιήσεις φιλοξενώντας 

σημαντικά μειωμένο όγκο τελμάτων.

Στρατώνι –

Μ. Πέτρες – Μ. Λάκκος

✓ Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση 
των  Εγκαταστάσεων φόρτωσης κι 
των εγκαταστάσεων διαχείρισης με 
κριτήριο τη λειτουργικότητα και την 
περιβαλλοντική προστασία.

✓ Το μεταλλείο Μ. Πετρών και οι 
συνοδές Εγκαταστάσεις του έχουν 
τεθεί από τον Δεκέμβριο 2021 σε 
καθεστώς φροντίδας και 
συντήρησης ενώ βρίσκεται σε 
εξέλιξη πρόγραμμα γεωλογικής 
διερεύνησης προς επιβεβαίωση 
των μεταλλευτικών αποθεμάτων 
του.
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Μονάδα μεταλλουργίας

✓ Βάσει του νέου Επενδυτικού 

Σχεδίου, η εταιρεία διερευνά 

εναλλακτικές, σύγχρονες 

μεθόδους κατεργασίας που 

θα εξασφαλίζουν 

περιβαλλοντική, λειτουργική 

αλλά και οικονομική 

αποδοτικότητα.

Κύρια σημεία του νέου πλαισίου:

➢ Η μεταλλουργική μέθοδος επανεξετάζεται με διερεύνηση 

νέων μεθόδων με τη συνεργασία Εταιρείας-Κυβέρνησης-

Δήμου και υποβολή νέας πρότασης έως τον Μάρτιο 2023.

➢ Το νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού Μ. Λάκκου και η συνδετήρια 

στοά Μ. Λάκκου – Ολυμπιάδας ως έργα άμεσα συνδεδεμένα 

με την εγκατάσταση μεταλλουργίας στην περιοχή του Μ. 

Λάκκου, δεν περιλαμβάνονται στο νέο επενδυτικό σχέδιο και 

κατ’ επέκταση στην παρούσα ΜΠΕ.

➢ Καταργούνται οι δεξαμενές αποθήκευσης θειικού οξέος και οι 

εγκαταστάσεις φόρτωσής του στα πλοία που απαιτούνταν 

από την μέθοδο μεταλλουργικής κατεργασίας, όπως 

προβλεπόταν στην προηγούμενη αδειοδότηση.
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Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε εφαρμογή του νέου Επενδυτικού Σχεδίου



Συγκριτική 

απεικόνιση 

υφιστάμενης και 

νέας ΜΠΕ

Παράρτημα ΙΙ



Συγκριτική αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της 
νέας ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε σχέση με τα εγκεκριμένα έργα
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Υποέργο Ολυμπιάδας (1/3)

Αντικείμενο Εγκεκριμένη ΜΠΕ Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ Τροποποίηση Σκοπιμότητα
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό 

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις 

Υποέργο Ολυμπιάδος

Υπόγειο 

Μεταλλείο 

Α' φάση λειτουργίας 

υπόγειου μεταλλείου 

με ετήσια παραγωγή 

έως 430.000 t 
Λειτουργία υπόγειου 

μεταλλείου με μέση ετήσια  

παραγωγή 650.000 t 

(±10%)

ΝΑΙ

Προκύπτει από την 

επανεξέταση της 

Μονάδας 

Μεταλλουργίας 

Επί τα βελτίω

Μείωση ατμοσφαιρικών 

εκπομπών σε ετήσια 

βάση

Παράταση ζωής 

του μεταλλείου σε 

18-22 χρόνια 

έναντι των 15 του 

αρχικού 

σχεδιασμού

Διατήρηση θέσεων 

εργασίας για 

περισσότερα χρόνια 
Β'  φάση λειτουργίας 

με ετήσια παραγωγή 

800.000 t

Εφαρμογή 

Υδραυλικής 

Λιθογόμωσης

(απορρόφηση 

αποκλειστικά του 

χονδρομερούς

κλάσματος των 

τελμάτων 75%)

1. Εφαρμογή λιθογόμωσης

πάστας (απορρόφηση 

μικτού τέλματος)    

ΝΑΙ

1. Εφαρμογή 

εγκριτικού όρου  β.2 

της τεχνικής Μελέτης                    

2. Βέλτιστη Διαθέσιμη 

Τεχνική (ΒΔΤ)

Επί τα βελτίω

1. Μεγιστοποίηση 

αξιοποίησης των 

παραγόμενων τελμάτων                                                              

2. Μείωση αποθήκευσης 

τελμάτων                           

3. Περιορισμός 

μεταφοράς αποβλήτων

2. Όπου απαιτείται, 

εφαρμογή λιθογόμωσης με 

χρήση αδρανών υλικών 

(στείρα εξόρυξης) με 

προσθήκη τσιμέντου 

Ασφάλεια κατασκευής 

σε ειδικές συνθήκες 

Καμία 

Μεταβολή
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Υποέργο Ολυμπιάδας (2/3)

Αντικείμενο Εγκεκριμένη ΜΠΕ Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ Τροποποίηση Σκοπιμότητα
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό 

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις 

Υποέργο Ολυμπιάδος

Μονάδα 

Εμπλουτισμού 

1. Αναβάθμιση και λειτουργία για 3 

χρόνια (Α' φάση λειτουργίας)  του 

υφιστάμενου εργοστασίου 

εμπλουτισμού Ολυμπιάδος για ετήσια 

τροφοδοσία έως 430.000t              

Το υφιστάμενο εργοστάσιο θα 

αναβαθμιστεί προκειμένου να 

κατεργάζεται μετάλλευμα σε μέση 

ετήσια παραγωγή 650.000 t (±10%) 

και λειτουργεί μέχρι το τέλος του 

έργου (Α' και Β' φάση λειτουργίας)

ΝΑΙ

Προκύπτει από 

την επανεξέταση 

της Μονάδας  

Μεταλλουργίας  

Επί τα βελτίω

Μείωση της 

επιφάνειας κατάληψης 

κατά 36 στρέμματα  

λόγω της 

αντικατάστασης του 

νέου εργοστασίου 

εμπλουτισμού με το 

αναβαθμισμένο 

υφιστάμενο 

εργοστάσιο 

Ολυμπιάδας

2. Νέο εργοστάσιο Εμπλουτισμού 

Ολυμπιάδας στην περιοχή Μ. Λάκκου  

για την Β' φάση λειτουργίας με ετήσια 

τροφοδοσία  800.000t

Δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα

Συγκριτική αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της 
νέας ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε σχέση με τα εγκεκριμένα έργα
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Υποέργο Ολυμπιάδας (3/3)

Αντικείμενο Εγκεκριμένη ΜΠΕ Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ Τροποποίηση Σκοπιμότητα
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό 

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές 

Επιπτώσεις 

Υποέργο Ολυμπιάδος

Υπόγεια Συνδετήρια 

στοά Μ. Λάκκου 

Ολυμπιάδας 

Προβλέπονταν  υπόγεια συνδετήρια 

στοά Μ. Λάκκου - Ολυμπιάδας για την 

μεταφορά μεταλλεύματος και 

τέλματος  - με συμμετοχή στην 

άντληση και τον αερισμό του 

μεταλλείου Ολυμπιάδας

Δεν περιλαμβάνεται στην 

παρούσα  ως συνδετήρια. 

Χρήση της  για ερευνητικούς 

σκοπούς 

ΝΑΙ

Λόγω της 

επανεξέτασης 

της 

μεταλλουργικής 

μονάδας δεν 

υφίσταται λόγος 

συγκέντρωσης 

της 

δραστηριότητας 

στην περιοχή 

του  Μ. Λάκκου 

Επί τα βελτίω

Προστασία του 

υδροφόρου ορίζοντα

1. Σχετική επιβάρυνση του 

υφιστάμενου εθνικού 

οδικού δικτύου 

Ολυμπιάδας - Στρατωνίου

για τη μεταφορά 

προϊόντων   

2. Καθυστέρηση 

απελευθέρωσης της 

παραλιακής ζώνης

Εγκατάσταση 

Διαχείρισης 

Εξορυκτικών 

Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα 

(Ε.Δ.Ε.Α.Κ.)

Η κατασκευή της Εγκατάστασης 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Κοκκινόλακκα έχει ολοκληρωθεί και 

είναι υπό λειτουργία. Προβλέπεται 

σταδιακή ανύψωση του κατάντη

αναχώματος ανάλογα με τις ανάγκες 

της απόθεσης 

Ο Χώρος δεν τροποποιείται, οι 

ποσότητες όμως των 

αποβλήτων που θα 

φιλοξενούνταν μειώνονται λόγω 

της εφαρμογής λιθογόμωσης 

πάστας και της επανεξέτασης  

της μεταλλουργίας                                         

ΝΑΙ

Προκύπτει από 

την επανεξέταση 

της μονάδας 

μταλλουργίας

Επί τα βελτίω

Εξασφαλίζεται πρόσθετη 

χωρητικότητα άνω των 3 

εκατομμυρίων κυβικών 

μέτρων που μπορεί να 

αξιοποιηθεί για τη 

διαχείριση της 

μελλοντικής ανάπτυξης 

των μεταλλείων 

Αποκαταστάσεις

Έργα Απομάκρυνσης Καθαρισμού και 

Αποκατάστασης παλαιών χώρων 

Απόθεσης

Τα έργα αποκατάστασης 

βρίσκονται σε εξέλιξη και θα 

ολοκληρωθούν σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο 

ΟΧΙ -
Καμία 

Μεταβολή

Συγκριτική αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της 
νέας ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε σχέση με τα εγκεκριμένα έργα
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Υποέργο Σκουριών (1/5)

Αντικείμενο Εγκεκριμένη ΜΠΕ Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ Τροποποίηση Σκοπιμότητα
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές

Επιπτώσεις

Α. Υποέργο Σκουριών

Απολήψιμα 

αποθέματα 

επιφανεικού

και υπόγειου 

μεταλλείου 1ης

φάσης

Συνδυασμός Επιφανειακής και 

Υπόγειας Εκμετάλλευσης με 

συνολικά αποληψιμα

αποθέματα της 1ης φάσης 

εκμετάλλευσης 63,835 Mt από 

το επιφανειακό μεταλλείο και 

22,972 Mt από το Υπόγειο 

μεταλλείο (Συνολική απόληψη 

86,807 Mt) 

Συνδυασμός Επιφανειακής και 

Υπόγειας Εκμετάλλευσης με 

συνολικά αποληψιμα αποθέματα 

της 1ης φάσης εκμετάλλευσης 

55,835 Mt από το επιφανειακό 

μεταλλείο, 8 Mt χαμηλής 

περιεκτικότητας και 22,972 Mt

από το Υπόγειο μεταλλείο 

(Συνολική απόληψη 86,807 Mt)  

ΟΧΙ -
Καμία 

μεταβολή

Καμία 

μεταβολή

Καμία 

μεταβολή

Συγκριτική αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της 
νέας ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε σχέση με τα εγκεκριμένα έργα
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Υποέργο Σκουριών (2/5)

Αντικείμενο Εγκεκριμένη ΜΠΕ Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ Τροποποίηση Σκοπιμότητα
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές

Επιπτώσεις

Α. Υποέργο Σκουριών

Απολήψιμα 

αποθέματα 

υπόγειου 

μεταλλείου 2ης

φάσης

Υπόγεια Εκμετάλλευση με 

συνολικά αποληψιμα 

αποθέματα 88,964 Mt 

Υπόγεια Εκμετάλλευση με 

συνολικά αποληψιμα 

αποθέματα 88,964 Mt

ΟΧΙ -
Καμία 

μεταβολή

Καμία 

μεταβολή

Καμία 

μεταβολή

Μονάδα

Εμπλουτισμού 

Παραγωγή συμπυκνώματος 

Cu / Au & κράμα χρυσού dore 

Παραγωγή συμπυκνώματος 

Cu / Au & κράμα χρυσού dore
ΟΧΙ -

Καμία 

μεταβολή

Καμία 

μεταβολή

Καμία 

μεταβολή

Συγκριτική αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της 
νέας ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε σχέση με τα εγκεκριμένα έργα
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Υποέργο Σκουριών (3/5)

Αντικείμενο Εγκεκριμένη ΜΠΕ Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ Τροποποίηση Σκοπιμότητα
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές

Επιπτώσεις

Α. Υποέργο Σκουριών

Διαχείριση 

Εξορυκτικών 

αποβλήτων  

Προσθήκη μονάδας 

Φίλτρανσης και Απόθεση 

αφυγρασμένων τελμάτων 

εμπλουτισμού (υγρασία 

12%-16%)

Προσθήκη μονάδας 

Φίλτρανσης και Απόθεση 

αφυγρασμένων τελμάτων 

εμπλουτισμού (υγρασία 12%-

16%)

ΟΧΙ                                                                                                

Σημειώνεται ότι 

υπάρχουν 

μικροτροποποιήσεις

(όπως στις ποσότητες 

αξιοποίησης και 

διαχείρισης των 

αδρανών αποβλήτων, 

επέκταση του χώρου 

προσωρινής 

αποθήκευσης στείρων 

για τη βελτιστοποίηση 

διαχείρισης των 

ποιοτήτων των στείρων 

που θα 

χρησιμοποιηθούν στην 

κατασκευή του 

αναχώματος, νέα χάραξη 

νοτίου τάφρου ομβρίων

και υπερχειλιστή, κλπ) 

που όμως δεν οδηγούν 

σε ουσιαστικές αλλαγές 

-
Καμία 

μεταβολή

Καμία 

μεταβολή

Καμία 

μεταβολή

Κατάληψη αποκλειστικά της 

λεκάνης Καρατζά Λάκκου 

και απελευθέρωση της 

λεκάνης του Λοτσάνικου

Κατάληψη αποκλειστικά της 

λεκάνης Καρατζά Λάκκου και 

απελευθέρωση της λεκάνης 

του Λοτσάνικου

Αποθήκευση αδρανών 

αποβλήτων εμπλουτισμού 

και στείρων εξόρυξης 

Αποθήκευση αδρανών 

αποβλήτων εμπλουτισμού και 

στείρων εξόρυξης  

Επαναπλήρωση του 

ανοιχτού ορύγματος με 

αφυγρασμένα τέλματα 

εμπλουτισμού  

Επαναπλήρωση του ανοιχτού 

ορύγματος με αφυγρασμένα

τέλματα εμπλουτισμού  

Συγκριτική αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της 
νέας ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε σχέση με τα εγκεκριμένα έργα
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Υποέργο Σκουριών (4/5)

Αντικείμενο Εγκεκριμένη ΜΠΕ Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ Τροποποίηση Σκοπιμότητα
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές

Επιπτώσεις

Α. Υποέργο Σκουριών

Διαχείριση 

Υδάτων

Λίμνες Διαχείρισης εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων (WMP)

Λίμνες Διαχείρισης εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων (WMP)

ΝΑΙ Πρόληψη 

Καμία 

μεταβολή

Καμία 

μεταβολή

Καμία 

μεταβολή

Λίμνη ανάντη του αναχώματος 

συγκράτησης - Προσωρινή 

αποθήκευση ακραίων πλημμυρικών

απορροών 

Λίμνη ανάντη του αναχώματος 

συγκράτησης - Προσωρινή 

αποθήκευση ακραίων 

πλημμυρικών απορροών 

Καμία

μεταβολή

Βελτίωση της απόδοσης 

συλλογής των εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων

Αναφορικά με το υπόγειο μεταλλείο, 

προβλεπόταν μία εφεδρική διάταξη, 

καθώς είχε θεωρηθεί ότι η 

αποστράγγιση του υπόγειου 

μεταλλείου θα γίνεται μέσω των 

περιμετρικών γεωτρήσεων της 

επιφάνειας

Προτείνεται η ανάπτυξη δύο 

διακριτών συστημάτων 

συλλογής και άντλησης 

υδάτων. Το πρώτο θα αντλεί 

εν δυνάμει επιβαρυμένα ύδατα 

(νερά επαφής) και το δεύτερο 

θα αντλεί καθαρά νερά. 

Βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης των νερών σε 

μόνιμη βάση.

Μέτρο πρόληψης για την 

ελαχιστοποίηση πιθανότητας 

διαφυγής εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων ακόμα 

και σε απρόβλεπτες 

καταστάσεις (επιπρόσθετη 

προστασία περιβάλλοντος) 

στα πλαίσια της κλιματικής 

αλλαγής

Μονάδα κατεργασίας υδάτων

Μονάδα κατεργασίας υδάτων 

με επιπλέον επανεισπίεση

επεξεργασμένων εν δυνάμει 

επιβαρυμένων υδάτων

Συγκριτική αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της 
νέας ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε σχέση με τα εγκεκριμένα έργα
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Υποέργο Σκουριών (5/5)

Αντικείμενο Εγκεκριμένη ΜΠΕ Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ Τροποποίηση Σκοπιμότητα
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές

Επιπτώσεις

Α. Υποέργο Σκουριών

Συνολική  

κατάληψη 

έργου

Συνολική κατάληψη 

επιμέρους τμημάτων 

έργου ίση με 2078 στρ.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του 

σχεδιασμού του έργου προέκυψε η 

απαίτηση για επιπλέον καταλήψεις, 

κυρίως για βοηθητικές εγκαταστάσεις, 

γενικά εντός του συνολικού 

περιτυπώματος του περιβαλλοντικά 

εγκεκριμένου έργου, με αποτέλεσμα η 

συνολική κατάληψη των τμημάτων του 

έργου να είναι ίση με 2552 στρ.

ΝΑΙ

Οριστικός σχεδιασμός 

- Αναδιάταξη & 

επέκταση του χώρου 

βοηθητικών 

εγκαταστάσεων 

επιφανείας και 

εσωτερικών 

βοηθητικών οδών για 

λειτουργικούς και 

κατασκευαστικούς 

λόγους

Η συνολική επιπλέον 

κατάληψη είναι εντός 

του συνολικού 

περιτυπώματος του 

περιβαλλοντικά 

εγκεκριμένου έργου 

και δεν αναμένεται να 

επηρεάσει ουσιαστικά 

τις συνολικές 

επιπτώσεις του έργου 

Καμία 

μεταβολή

Συγκριτική αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της 
νέας ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε σχέση με τα εγκεκριμένα έργα
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Υποέργο Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου

Αντικείμενο Εγκεκριμένη ΜΠΕ Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ Τροποποίηση Σκοπιμότητα
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές

Επιπτώσεις

Υποέργο Στρατωνίου 

Υπόγειο

Μεταλλείο 

Λειτουργία υφιστάμενου 

μεταλλείου μέχρι την εξάντληση 

των αποθεμάτων του 

Λειτουργία 

υφιστάμενου 

μεταλλείου μέχρι την 

εξάντληση των 

αποθεμάτων του 

ΌΧΙ 
Καμία 

Μεταβολή

Εργοστάσιο

Εμπλουτισμού 

Στρατωνίου 

Λειτουργία υφιστάμενου 

εργοστασίου Εμπλουτισμού 

Λειτουργία 

υφιστάμενου 

εργοστασίου 

Εμπλουτισμού 

ΌΧΙ 

Κατεργασία μεταλλεύματος 

πιθανών νέων κοιτασμάτων στο 

νέο εργοστάσιο Εμπλουτισμού Μ. 

Λάκκου

Διατήρηση  

υφιστάμενου 

εργοστασίου 

Εμπλουτισμού  

NAI

Προκύπτει από την 

επανεξέταση της 

Μονάδας 

Μεταλλουργίας 

Διατήρηση 

Δραστηριότητας σε 

επαφή με τον 

οικισμό του 

Στρατωνίου

Συνέχιση

Οικονομικής

Δραστηριότητας

Διατήρηση θέσεων 

εργασίας για 

περισσότερα χρόνια

Συγκριτική αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της 
νέας ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε σχέση με τα εγκεκριμένα έργα
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Υποέργο Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Φόρτωσης Στρατωνίου

Αντικείμενο Εγκεκριμένη ΜΠΕ Νέα ΜΠΕ & ΜΠΚΕ Τροποποίηση Σκοπιμότητα
Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές

Επιπτώσεις

Υποέργο Στρατωνίου 

Λιμένας 

Στρατωνίου

Νέα Λιμενική Εγκατάσταση
Αναβάθμιση 

Εγκαταστάσεων 

Φόρτωσης 

Στρατωνίου

NAI

1. Προκύπτει λόγω της 

Επανεξέτασης της 

μεταλλουργικής μονάδας. 

Kαταργούνται οι δεξαμενές 

αποθήκευσης θειικού 

οξέος και οι εγκαταστάσεις 

φόρτωσής του στα πλοία

2. Εκσυγχρονισμός των 

Λιμενικών Εγκαταστάσεων 

με κριτήριο την 

περιβαλλοντική προστασία

Επί τα βελτίω

1. Οι χώροι αποθήκευσης 

και φόρτωσης 

αναμορφώνονται πλήρως 

ώστε να είναι τελείως 

κλειστοί από όλες τις 

πλευρές με συστήματα 

αρνητικής πίεσης για τη 

συλλογή σκόνης 

2. Περιορισμός 

Κατάληψης λόγω 

εξάλειψης αποθήκευσης 

και φόρτωσης θειικού 

οξέος 

Νέα Στέγαστρα Αποθήκευσης 

Αποθήκη στην 

περιοχή των 

Μεταλλευτικών 

Εγκαταστάσεων 

του Μεταλλείου Μ. 

Πετρών  

Συγκριτική αξιολόγηση Βασικών Τροποποιήσεων της 
νέας ΜΠΕ & ΜΠΚΕ σε σχέση με τα εγκεκριμένα έργα
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Υποέργο Μεταλλουργικής Μονάδας

Αντικείμενο Εγκεκριμένο έργο
Νέο Επενδυτικό

σχέδιο
Τροποποίηση Σκοπιμότητα

Περιβαλλοντικός 

Αντίκτυπος

Οικονομικό

Αντίκτυπο 

Κοινωνικές

Επιπτώσεις

Μεταλλουργική Μονάδα 

Μεταλλουργική 

μονάδα χαλκού -

χρυσού - αργύρου 

και θειικού οξέος 

(flash smelting)

Η Μεταλλουργική 

Μονάδα 

κατασκευάζεται στην 

περιοχή του Μ. 

Λάκκου

Η μεταλλουργική 

μονάδα θα 

επανεξεταστεί στα 

επόμενα 2 χρόνια

ΝΑΙ

Επανεξέταση της 

μεθόδου 

μεταλλουργικής 

κατεργασίας για την 

επίτευξη πρόσθετης 

αξίας από τα 

χρυσοφόρα 

συμπυκνώματα 

Επί τα βελτίω

Η επιφάνεια 

κατάληψης μειώνεται 

κατά 120 στρέμματα 

Δεν περιλαμβάνεται η 

μονάδα παραγωγής 

θειικού οξέος

Δεν παράγονται 

μεταλλουργικά 

απόβλητα 

Μείωση 

περιβαλλοντικού 

ρίσκου (μείωση των 

φορτοεκφορτώσεων 

μεταλλευτικών υλικών 

και προϊόντων, 

εξάλειψη αέριων 

εκπομπών και οπτικής 

ρύπανσης, απάλειψη 

κινδύνου ατυχημάτων 

μεγάλης έκτασης κλπ).

Δεν περιλαμβάνονται 

διατάξεις για την 

διαχείριση και 

μεταφορά του θειικού 

οξέος στο λιμάνι 

Στρατωνίου.


