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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1549/2010 της Στεφανίας Λυγερού, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με την ανάπτυξη νέου χρυσωρυχείου 
στην Ολυμπιάδα στη χερσόνησο της Χαλκιδικής (βόρεια Ελλάδα)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την προγραμματισμένη ανάπτυξη νέου χρυσωρυχείου στην 
Ολυμπιάδα στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, στη βόρεια Ελλάδα. Η αναφέρουσα υποστηρίζει 
ότι δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου στο περιβάλλον και ότι, κατά 
συνέπεια, θα επέλθει εκτεταμένη καταστροφή και ρύπανση μιας περιοχής φυσικού κάλλους. 
Η αναφέρουσα επισημαίνει περαιτέρω ότι το σχέδιο αυτό θα έχει ως συνέπεια την παραγωγή 
τεράστιου όγκου τοξικών αποβλήτων, τα οποία θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία 
του τοπικού πληθυσμού. Αναφερόμενη στην παράλειψη της Ελλάδας να εφαρμόσει τη 
νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα και για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
γεγονός το οποίο έχει επίσης επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητεί από το 
Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη τη 10η Ιουνίου 2011.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την προγραμματισμένη ανάπτυξη νέου χρυσωρυχείου στην 
Ολυμπιάδα στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, στη βόρεια Ελλάδα. Το έγγραφο που έχει 
καταχωρηθεί από το Κοινοβούλιο ως αναφορά στην πραγματικότητα είναι μια επιστολή της 
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αναφέρουσας προς το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην οποία ζητεί να μην εγκριθεί 
αυτό το σχέδιο ανάπτυξης, και η οποία κοινοποιείται στους προέδρους της Βουλής των 
Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η περίληψη των ισχυρισμών της αναφέρουσας, 
όπως διαβιβάστηκε αρχικώς από το Κοινοβούλιο, δεν ανταποκρίνεται στις πληροφορίες τις 
οποίες περιλαμβάνει ο φάκελος. Ειδικότερα, η αναφορά σε δικαστική απόφαση σχετικά με 
την «παράλειψη της Ελλάδας να εφαρμόσει τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα και για τις 
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων» είναι ανακριβής· η απόφαση1 την οποία επικαλείται 
η αναφέρουσα αφορά την παράλειψη της Ελλάδας να μεριμνήσει ώστε οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις να λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία ΟΠΕΡ)2. Η γραμματεία της 
Επιτροπής Αναφορών ζήτησε διευκρινίσεις από την αναφέρουσα, η οποία απάντησε με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 27 Απριλίου 2011.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες πληροφορίες, οι ισχυρισμοί της αναφέρουσας μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής:

- Το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης ορυχείου χρυσού δεν έχει υποβληθεί σε εκτίμηση 
των επιπτώσεών του στο περιβάλλον και, κατά συνέπεια, θα επέλθει εκτεταμένη 
καταστροφή και ρύπανση μιας περιοχής φυσικού κάλλους·

- Η διαδικασία αδειοδότησης που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι παράνομη, δεδομένου ότι 
δεν έχει διενεργηθεί διαβούλευση με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία·

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι ισχυρισμοί της αναφέρουσας σχετίζονται με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ3, όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ4, 2003/35/ΕΚ5 και 2009/31/ΕΚ6, για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Η 
οδηγία αυτή είναι επίσης γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ). Δυνάμει της οδηγίας ΕΠΕ, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους τους 
ή της θέσεώς τους πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν 
χορηγηθεί η άδεια. Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των έργων για τα οποία απαιτείται 
να πραγματοποιηθεί υποχρεωτική ΕΠΕ («έργα του Παραρτήματος I», όπως αποκαλούνται) 
και των έργων για τα οποία οι αρχές του κράτους μέλους πρέπει να αποφασίσουν, στο 
πλαίσιο μιας διαδικασίας που ονομάζεται «διαλογή» (screening), εάν ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος II της οδηγίας
(«έργα του Παραρτήματος II», όπως αποκαλούνται)· εάν η απάντηση είναι καταφατική,
απαιτείται η διενέργεια ΕΠΕ. Τα υπαίθρια ορυχεία στα οποία η επιφάνεια της εγκατάστασης 
υπερβαίνει τα 25 εκτάρια περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I.19 της οδηγίας· οι 
εγκαταστάσεις που δεν υπερβαίνουν αυτό το κατώτατο όριο και οι εγκαταστάσεις υπόγειας 

                                               
1 Απόφαση της 2ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-534/09.
2 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
4 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
5 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
6 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 14.
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εξόρυξης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II.2.α και β της οδηγίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες παρείχε η αναφέρουσα, το νέο σχέδιο ορυχείου 
υπόκειται σε διαδικασία ΕΠΕ και η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Το στάδιο της 
δημόσιας διαβούλευσης έχει ολοκληρωθεί. Οι αρχές προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς (Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας – ΤΕΕ) έχουν υποβάλει τις παρατηρήσεις τους. Οι 
αρμόδιες αρχές καλούνται τώρα να αποφασίσουν αν θα χορηγηθεί άδεια κατασκευής. Αυτό 
μάλλον εξηγεί γιατί η αναφορά απευθύνεται στο ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο προς ενημέρωση.

Δεδομένου ότι διενεργείται ΕΠΕ, περιλαμβανομένης δημόσιας διαβούλευσης, οι ισχυρισμοί 
της αναφέρουσας διαψεύδονται.

Η Επιτροπή επιθυμεί να παραθέσει τις ακόλουθες συμπληρωματικές παρατηρήσεις:
i. Η οδηγία ΕΠΕ δεν απαγορεύει να χορηγείται άδεια σε ένα έργο, ακόμη και εάν έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η οδηγία ΕΠΕ δεν θεσπίζει υποχρεωτικά 
περιβαλλοντικά πρότυπα· ωστόσο, στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
την τελική απόφαση πρέπει να προτείνονται μέτρα πρόληψης, μείωσης και, ει 
δυνατόν, αντιστάθμισης σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον·

ii. Όσον αφορά τη δημόσια διαβούλευση, οι απόψεις και τα σχόλια που διατυπώνονται 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας, 
αλλά δεν είναι δεσμευτικές·

iii. Η οδηγία ΕΠΕ δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο ποιότητας. Δεδομένου ότι η οδηγία προβλέπει ουσιαστικά διαδικαστικές 
απαιτήσεις, ο έλεγχος της ουσίας της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της 
καταλληλότητας των τυχόν περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών.

iv. Η αρμόδια αρχή πρέπει να γνωστοποιήσει στο κοινό τους κύριους λόγους και το 
σκεπτικό της απόφασής της (για τη χορήγηση ή μη της άδειας).

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ΕΠΕ, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει 
περαιτέρω. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές πρέπει να λάβουν τελική απόφαση για τη χορήγηση 
ή μη της άδειας ανάπτυξης. Αυτό μάλλον εξηγεί γιατί η αναφορά απευθύνεται στο ελληνικό 
Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Αν η αναφέρουσα διαθέτει τυχόν περαιτέρω στοιχεία από τα οποία να προκύπτει παραβίαση 
της κοινοτικής νομοθεσίας, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να εξετάσει περαιτέρω την αναφορά. 
Η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι οι όποιες περαιτέρω καταγγελίες πρέπει να είναι αρκετά 
λεπτομερείς και συγκεκριμένες και να υποστηρίζονται από κατάλληλο υλικό (για 
παράδειγμα, αντίγραφα της αλληλογραφίας με την εθνική διοίκηση, των προσφυγών σε 
εθνικά δικαστήρια ή άλλων διαδικασιών, αντίγραφα των σχετικών κεφαλαίων της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Ελλείψει απτών και συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων 
που να καταδεικνύουν ότι οι αρχές υπέπεσαν σε πρόδηλη πλάνη εκτίμησης, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής δεν είναι σε θέση να διερευνήσουν με ουσιαστικό τρόπο την αναφορά.


