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ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ  
ΚΑΙ ΜΗΝΤΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ 

 
ΠΡΟ 

 ΕΛΧΑΓΓΕΟΕΑ ΥΦΩΨΣΔΛΞΩΡ ΑΠΦΛΧΧΑΧ 
 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

 ΧΨΣ ΧΩΡΘΓΣΦΣ ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ (Χατηθγιάννθ Πζξθ 5, Ακινα, ΨΞ: 11528, τθλ:210.7289600, 
Fax:210.7292129) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ 

 ΧΩΠΑ ΕΥΛΚΕΩΦΘΨΩΡ – ΕΟΕΓΞΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ (Οεωφ. Χυγγροφ 6, Ακινα, ΨΞ: 11742, 
τθλ: 213.2158800, 210.9981800) 

 ΧΩΠΑ ΔΛΩΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΓΞΟΘΠΑΨΣΧ (Υειραιϊσ 207 & Αλκφφρονωσ 92, Ακινα, ΨΞ: 
11853, τθλ: 210.3375276) 

 ΧΩΠΑ ΔΛΩΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΓΞΟΘΠΑΨΣΧ – ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΣΧ 
(τθλ: 22310.51381, Fax: 22310.51391) 

 ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΕΥΛΚΕΩΦΘΨΩΡ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ (Οεωφ. Ξθφιςίασ 1-3, Ακινα, ΨΞ: 11523, τθλ: 
210.8701800) 

 ΨΠΘΠΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ ΩΔΦΣΡΣΠΛΑΧ Υ.Ε.ΦΩΞΛΔΑΧ (ΞΑΛ ΓΛΑ Ξ.Ε.ΥΕ.) (Άμφιςςα, τθλ: 
22653.50515, 22650.79265) 

 Δ/ΡΧΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ Ω.ΥΕ.Ξ.Α. – ΨΠΘΠΑ ΓΕΡΛΞΩΡ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΩΡ 
ΚΕΠΑΨΩΡ (Υατθςιϊν 147, Ακινα, ΨΞ: 11251, τθλ: 210.8645125) 

 Δ/ΡΧΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ Ω.ΥΕ.Ξ.Α. – ΨΠΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΘΧΘΧ ΦΩΧΛΞΣΩ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ (Πεςογείων&Ψρικάλων, Ακινα, ΨΞ: 11526, τθλ:210.6917620) 

 Δ/ΡΧΘ ΠΕΨΑΟΟΕΩΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΣΦΩΞΨΩΡ Ω.ΥΕ.Ξ.Α. (Πεςογείων 119, Ακινα, ΨΞ: 
11526, τθλ: 210.6969316) 

 ΕΥΛΚΕΩΦΘΧΘ ΠΕΨΑΟΟΕΛΩΡ ΡΣΨΛΣΩ ΕΟΟΑΔΣΧ (Ουκοφργου 9, Ακινα, ΨΞ: 10551, τθλ: 
210.3240958) 

 ΓΕΡΛΞΘ Δ/ΡΧΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΥΟΣΩΨΣΩ ΩΥ.ΑΡ. (Πεςογείων 119, Ακινα, ΨΞ: 11526, τθλ: 
210.6969832) 

 Δ/ΡΧΘ ΑΛΧΚΘΨΛΞΩΡ ΔΑΧΩΡ, ΔΦΩΠΩΡ ΞΑΛ ΚΘΦΑΧ ΩΥ.ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ & ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
(Αχαρνϊν 2, Ακινα, ΨΞ: 10432, τθλ: 210.2124716) 

 Δ/ΡΧΘ ΧΩΦΣΨΑΛΑΧ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΩΥ.ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ & ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
(Αχαρνϊν 2, Ακινα, ΨΞ: 10432, τθλ: 210.2128176) 

 Δ/ΡΧΘ ΔΑΧΩΡ ΡΣΠΣΩ ΦΩΞΛΔΑΧ (Άμφιςςα) 

 ΕΥΛΚΕΩΦΘΧΘ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΠΦΛΧΧΑΧ (Άμφιςςα) 

 ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΦΩΞΛΔΑΧ (Άμφιςςα) 

 Ξα. ΑΦΦΣΔΛΨΘ ΥΑΥΑΚΑΡΑΧΘ, Βουλευτι Φωκίδασ (Άμφιςςα) 

 ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ΔΘΠΣΩ ΔΕΟΦΩΡ ΞΑΛ ΣΟΕΧ ΨΛΧ ΔΘΠΣΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΑΕΛΧ (Άμφιςςα) 

 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΞΑΧΨΕΟΟΛΩΡ (Ξαςτζλλια)  

 ΥΦΣΣΔΕΩΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ «ΨΑ ΞΑΧΨΕΟΟΛΑ» (Χίνα & Δαφνομιλθ 1Α, Ακινα, ΨΞ: 10680, τθλ: 
210.4122344) 

 ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΩΡΑΛΞΩΡ ΞΑΧΨΕΟΟΛΩΡ (Ξαςτζλλια) 

 Ρ.Ε. ΥΑ.ΧΣ.Ξ. ΦΩΞΛΔΑΧ (Άμφιςςα) 

 Ρ.Ε. ΡΕΑΧ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ ΦΩΞΛΔΑΧ (Άμφιςςα) 

 Ρ.Ε. Ξ.Ξ.Ε. ΦΩΞΛΔΑΧ (Άμφιςςα) 

 S&Β ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΑ ΣΦΩΞΨΑ (Α.Πεταξά 15, Ξθφιςιά, ΨΞ: 14564) 

 ΣΠΛΟΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΠΩΨΛΟΘΡΑΛΣΩ (Υατρόκλου 5-7,  Παροφςι, ΨΞ: 15125, τθλ: 210.6877400) 
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ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ ΠΥΑΞΑΧ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΣΧ ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ 
ΞΑΧΨΕΟΟΛΑ ΦΩΞΛΔΣΧ 
Ψθλ. 6948174206 – e-mail : dimitrisbks@yahoo.gr 

 
ΣΗΝ ΠΕΙΝΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΣΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΚΑΙ ΜΗΝΤΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ 

 

Θ μεταλλευτικι εταιρεία S&B Βιομθχανικά Σρυκτά Α.Ε. κερδίηει εκατομμφρια ευρϊ από τθν 
εξόρυξθ βωξίτθ ςτθν περιοχι τθσ Φωκίδασ αφοφ ΧΩΧΨΘΠΑΨΛΞΑ ΕΩΦΚΑΟΠΑ ΥΦΣΞΟΘΨΛΞΑ 
ΞΑΛ ΒΑΦΒΑΦΑ καταπατά εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, Ωπουργικζσ Αποφάςεισ, 
νόμουσ και διατάξεισ. 
Δεν πλθρϊνει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο οφτε ζνα ευρϊ για τθν αξία του μεταλλεφματοσ που 
εξάγει.  
Ειςπράττει από το Ελλθνικό Δθμόςιο εκατομμφρια για τθν αποκατάςταςθ του 
περιβάλλοντοσ τθν οποία οφτε ςτο ελάχιςτο δεν πραγματοποιεί, υπεξαιρϊντασ ςτθν ουςία 
δθμόςιο χριμα,  δθμιουργϊντασ μία μθ αναςτρζψιμθ και τρομακτικι υποβάκμιςθ του 
περιβάλλοντοσ. Δεν επενδφει ςτθν περιοχι τθσ Φωκίδασ οφτε ζνα ευρϊ. 
Πζροσ από αυτά τα υπερκζρδθ χρθςιμοποιείται για τθ ςτιριξθ τθσ παραπάνω παράνομθσ 
δραςτθριότθτασ, με τθ διαχείρθςθ ςυνειδιςεων και τθν άμβλυνςθ αντιςτάςεων, 
κοινωνικϊν και υπθρεςιακϊν παραγόντων, διάφορων υπθρεςιϊν, τοπικισ  αυτοδιοίκθςθσ, 
τοπικϊν ςυλλόγων κλπ., μθ αποκλείοντασ τον πλουτιςμό πολλϊν εξ’ αυτϊν και τθν 
ενκάρυνςθ διάφορων φαςιςτοειδϊν τραμποφκων για τθν απειλι και εκφοβιςμό κάκε 
πολίτθ που τολμά με κάποιο τρόπο να αντιςτακεί και να διαμαρτυρθκεί. 
 

 

659.246,50τ.μ 

υμφωνα με το Άρθρο 24 του υντάγματος, 

εξαγγέλεται η προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ το Κράτους 

υποχρεούται να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά 

και κατασταλτικά μέτρα για τη διαφύλαξή του. 
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Για τθν εκμετάλλευςθ κοιταςμάτων βωξίτθ ςτο Ρομό Φωκίδασ εκδόκθκε θ ΞΩΑ 
164818/2323/31.08.10 με κζμα «Εγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων για τα ακόλουκα ζργα 
και δραςτθριότθτεσ....» θ οποία τροποποίθςε τθν ΞΩΑ 176598/4445/22.12.03 με το ίδιο 
κεμα, θ οποία ίςχυε μζχρι τότε. 
 

 
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ 

ΤΠΕΥΩΔΕ – ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΤΠ. ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. 176598/4446  ΑΘΗΝΑ 22.12.03 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριζη περιβαλλονηικών όρων για ηα ακόλοσθα έργα και 

δραζηηριόηηηες. 

Α. Κύξην έξγν. 

Δθκεηάιιεπζε θνηηαζκάηωλ βωμίηε ζε ρώξνπο ζπλνιηθήο έθηαζεο 9.244.492,80 η.κ. 

… πνπ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηωλ θνηλνηήηωλ Αγ. Γεωξγίνπ, Αγ. Δπζπκίαο, 

Απνζηνιηάο, Βάξγηαλλεο, Γξαβηάο, Καινζθνπήο, Καζηειιίωλ, Οηλνρωξίνπ, 

Παλνπξγηά, Πξνζειίνπ, Καξνπηώλ θαη ηνπ Γήκνπ Άκθηζζαο θαη Ληδνξηθίνπ ηνπ 

Ννκνύ Φωθίδαο. 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ 

ΤΠΕΚΑ – ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΟΙΚ. 164818/2323 ΑΘΗΝΑ 31.08.10 

 

ΘΕΜΑ: Σροποποίηζη ηης σπ’ αριθμ. 176598/4446/ 22.12.03 ΚΤΑ ΤΠΕΥΩΔΕ – 

ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΤΠ. ΓΕΩΡΓΙΑ «Έγκριζη περιβαλλονηικών όρων για ηα 

ακόλοσθα έργα και δραζηηριόηηηες κλπ.» 

Απνθαζίδνπκε  

Αληηθαζίζηαηαη ην δηαηαθηηθό ηεο απόθαζεο 176598/4446/ 22.12.03 ωο αθνινύζωο: 

 Τελ έγθξηζε ηωλ παξαθάηω πεξηβαιινληηθώλ όξωλ θαη πεξηνξηζκώλ ε εθαξκνγή 

ηωλ νπνίωλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη βαξύλεη ηνλ θνξέα εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζώο πάληα 

θαηά λόκν ππόρξεν, γηα ην θύξην έξγν ηεο εθκεηάιιεπζεο θνηηαζκάηωλ βωμίηε ζε 

ρώξνπο ζπλνιηθήο έθηαζεο 8.888.057,82 η.κ. πνπ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα  

ηωλ Γ.Γ. Αγ. Δπζπκίαο Άκθηζζαο θαη Πξνζειίνπ ηνπ Γήκνπ Άκθηζζαο ηωλ Γ.Γ. 

Απνζηνιηάο, Βάξγηαλλεο, Γξαβηάο, Καινζθνπήο, Καζηειιίωλ θαη Οηλνρωξίνπ ηνπ 

Γήκνπ Γξαβηάο, ηωλ Γ.Γ. Καξνπηώλ θαη Ληδνξηθίνπ ηνπ Γήκνπ Ληδνξηθίνπ ηνπ 

Ννκνύ Φωθίδαο θαη ηωλ ζπλνδώλ απηώλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ από ηελ εηαηξία 

«S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΟΕΛΧΣΩΦΑ 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

ΕΞΨΑΧΘ 659.246,50 τ.μ. 
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Για όλθ τθ δραςτθριότθτα τθσ εξόρυξθσ και τθσ αποκατάςταςθσ ολόκλθρου του χϊρου επζμβαςθσ 
εκτόσ από τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ ΞΩΑ ζχουν εφαρμογι και οι παρακάτω τουλάχιςτον 
Ρόμοι και Ωπουργικζσ Αποφάςεισ. 

1. Ρ. 1650/86 «Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ». 
2. Ψθν ΞΩΑ 69269/53871 25-10-90 περιεχόμενο Π.Υ.Ε. κακοριςμόσ περιεχομζνου Ειδικϊν 

Υεριβαλλοντικϊν Πελετϊν. 
3. Ψα άρκρα: 45 παραγράφοσ 5 και 57 του Ρ. 998/79 «περί προςταςίασ των δαςϊν και δαςικϊν εν 

γζνει εκτάςεων τθσ χϊρασ». 
4. Ψισ διατάξεισ του κανονιςμοφ Πεταλλευτικϊν και Οατομικϊν Εργαςιϊν Απόφαςθ II-5n/Φ/17402 τθσ 

12/31.12.1984 ΦΕΞ 941Β’, και όπωσ ανακεωρικθκε με τθν απόφαςθ Δ7/Α/ΣΛΞ.12050/2223 
ΦΕΞ1227/14-6-2011. 

5. ΞΩΑ 39624/2209/Ε 103/25-9-09 «»Πζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείρθςθ των αποβλιτων 
τθσ εξορυκτικισ βιομθχανίασ ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2006/21/ΕΞ τθσ 15θσ 
Παρτίου 2006» 

6. Ρ. 3028/2002 «Για τθν προςταςία των αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ πόλιτιςτικισ κλθρονομιάσ» (ΦΕΞ 
153/1/28-6-02).  

 
Εδϊ κα αςχολθκοφμε προσ το παρόν με τα κοιτάςματα που βρίςκονται ςτα διοικθτικά όρια των 
Ξοινοτιτων Αποςτολιάσ, Σινοχωρίου και Ξαςτελλίων ζωσ το φψοσ που βρίςκεται το  Χάνι Ηαγγανά. 
Δθλαδι τα κοιτάςματα που βρίςκονται ςτον Αγιο Βαςίλθ, τθν Αλεφάντω και τον Υαλιοχλωμό, 
κοιτάςματα πολφ κοντά ςτα τρία χωριά και τα οποία επθρεάηουν άμεςα τθ φυςιογνωμία τθσ 
περιοχισ, τθ χλωρίδα, τθν πανίδα και γενικά όλο το οικοςφςτθμα, τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων και 
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ (γεωργία, κτνθνοτροφία, τουριςμόσ κλπ.), τθν διατιρθςθ των πθγϊν 
του νεροφ και τθν προςταςία από πλθμμφρεσ. 
Χτα κοιτάςματα που βρίςκονται πιο πάνω ςτθ Γκιϊνα θ κατάςταςθ είναι πολφ  χειρότερθ. 
Η περιοχι που ζκρεψε χιλιάδεσ κόςμο και ςποφδαςε εκατοντάδεσ. Σϊρα κατάντθςε κρανίου τόποσ. 

 
Αντιγράφουμε από τθν ΚΤΑ 164818/2323/ 31-8-2010 και τθν ΚΤΑ 176598/4446/22-12-03 (αυτά 
που δεν τροποποιικθκαν): 
δ1) τεχνικά ζργα και μζτρα αντιρρφπανςθσ ι γενικότερα αντιμετϊπιςθσ τθσ υποβάκμιςθσ του 
περιβάλλοντοσ που επιβάλλεται να καταςκευαςτοφν ι να λθφκοφν. 
Θ αποκατάςταςθ όλων των χϊρων επζμβαςθσ (τελικζσ βακμίδεσ εκμεταλλεφςεωσ, πλατείεσ 
εκμεταλλεφςεωσ, αποκζςεισ ςτείρων, πλατείεσ ειςόδου ςτοϊν κλπ.) να γίνει ςφμφωνα με τθ ΠΥΕ, 
τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και τα υπομνιματα που ςυνοδεφουν τθν με αρ. πρωτ. οικ. 
176598/4446/22-12-03 ΞΩΑ όπωσ τροποποιείται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ 
παραγράφου 16α του προοιμίου τθσ παροφςασ, κακϊσ και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του 
ςυμπλθρωματικοφ υπομνιματοσ τθσ παραγράφου 24 του προοιμίου τθσ παροφςασ και εφόςον τα 
ανωτζρω δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τουσ παρακάτω όρουσ: 
θμείωςθ: 
Φάκελοσ τθσ παραγράφου 16α του προοιμίου τθσ παροφςασ είναι το υπ’ αρικμ. 364/27-11-2007 
ζγγραφο τθσ εταιρίασ «S&B Βιομθχανικά Σρυκτά Α.Ε.» με το οποίο υποβλικθκαν: 
Α) φάκελοσ για τθν ανανζωςθ – τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρίκμ. 176598/4446/22-12-2003 ΞΩΑ ΩΥΕΧΩΔΕ 
– ΩΥ. ΑΡΑΥΨΩΘΧ – ΩΥ. ΓΕΩΦΓΛΑΧ. 
Β)Υρωτόκολλα παράδοςθσ και παραλαβισ οριςμζνων αποκαταςτακζντων μεταλλευτικϊν χϊρων. 
 
Χυμπλθρωματικό υπόμνθμα τθσ παραγράφου 24 του προοιμίου του παρόντοσ είναι το υπ’ αρικμ. 
171/3-11-2008 ζγγραφο τθσ εταιρίασ «S&B Βιομθχανικά Σρυκτά Α.Ε.» με το οποίο υποβλικθκε 
ςυμπλθρωματικό υπόμνθμα για το φάκελο του ωσ άνω αναφερκζντοσ ςθμείου με αα.16α. (αρ.προτ. 
ΔΥΧ 191250/4038/5-11-08).  
Όλα τα παραπάνω ζγγραφα πρζπει να βρίςκονται ςτο χϊρο εκμετάλλευςθσ διακζςιμα ςε κάκε 
αρμόδιο. 
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9. Ρα αρχίςουν άμεςα ι να ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ςε όλεσ  τισ εξοφλθμζνεσ 
εκμεταλλζυςεισ που δεν ζχουν αποκαταςτακεί ακόμθ. (απόφαςθ τθσ 22-12-2003).  

ΞΦΑΡΛΕΧ 

Σο «άμεσα... σε όλες...» μετά από 8 

χρόνια ακόμα περιμένουμε!... και θα 

περιμένουμε πολύ ακόμα αν δεν 

επέμβουμε. Οφείλει η πολιτεία να 

επιβάλλει κανόνες συμμόρφωσης. 

Μετά από 40 χρόνια... η 

αποκατάσταση ολοκληρώθηκε! 
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ΡΕΦΑ 8 – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ 

 

ΡΕΦΑ 8 – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ 

 

Πότε θα αρχίσει η αποκατάσταση στον Αγ. Αθανάσιο Οινοχωρίου; 

Η εταιρεία αντί να κάνει αποκατάσταση, καταστρέφει κάθε 

άλλη παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής (κτηνοτροφία, 

γεωργία, τουρισμό, βιολογικά προϊόντα) από τώρα και για 

πάντα. Έτσι μονοπωλεί τις θέσεις εργασίας για τον μόνιμα 

εγκατεστημένο πληθυσμό στη περιοχή και εκμεταλλεύεται αυτό 

το πλεονέκτημα με κάθε βάρβαρο τρόπο, εκβιασμούς, απειλές, 

χαφιεδισμό, διαστροφή συνειδήσεων, αλλά και άσκηση 

ασφυκτικής κοινωνικής και πολιτικής εξουσίας. 

Φρησιμοποιεί μειωμένα μέχρι ανυπαρξίας μέτρα για την ασφάλεια 

και την υγεία των εργαζομένων, με αποτέλεσμα τον μεγάλο 

αριθμό εργατικών ατυχημάτων, ακόμα και θανατηφόρων. Αλλά 

και εργασιακές σχέσεις τέτοιες (υπεργολαβίας), ώστε 

κατηγορούμενοι να μην είναι η εταιρεία και υψηλόβαθμα στελέχη 

της, αλλά οι γυναίκες των νεκρών εργαζομένων. 
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 ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

Πότε θα αρχίσει η αποκατάσταση; 

Έχει εξοφληθεί εδώ και πάνω από 

πέντε χρόνια. 

Φώμα ούτε για δείγμα! 

Μετά από πέντε 

τουλαχιστον χρόνια. 

Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την εργατική δύναμη 

των εργαζομένων, παρουσιάζει από τα 

μεγαλύτερα κέρδη ανά εργαζόμενο, με 

ελάχιστους μισθούς πείνας, συνθήκες γαλέρας, 

ασκώντας  πιέσεις και εκβιασμούς για απολύσεις. 

Δημιουργεί ομάδες πραιτοριανών ειδικά 

ευνοημένων ώστε να εξυπηρετούν την 

πολιτική και τα συμφέροντά της 

(αντισυγκέντρωση στην Αποστολιά). 
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 ΡΕΦΑ 2-3 

 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

«Πλήρης εφαρμογή» του Κ.Μ.Λ.Ε.  

Μνημείο Αποκατάστασης... μετά από 30 χρόνια! 

 

τόχος της εταιρείας είναι να αρπάξει με 

ληστρικό τρόπο το μετάλλευμα, το σχεδόν 

επιφανειακό με λίγα έξοδα και το πιο δύσκολα 

εξορυσσόμενο να μείνει ανεκμετάλλευτο. 

Όταν τα συμφέροντά της το απαιτούν, δε 

διστάζει να προχωρήσει σε ομαδικές 

απολύσεις, ακόμα και εργαζομένων που 

πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση. 
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ΨΧΑΞΡΛΑ ΠΑΡΨΦΛ   

 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

ΨΧΣΩΞΑ ΧΟΩΠΣΩ 

 

Η δράση, η πολιτική, η ευαισθησία στο περιβάλλον και ο βάρβαρος τρόπος 

εκμετάλλευσης που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εταιρεία είναι γνωστή και 

δεν είναι δύσκολο να την αντιληφθεί κάποιος αν από οποιαδήποτε 

κατεύθυνση στρέψει τα μάτια του στη Γκιώνα. Αν μπορεί να αντέξει το θέαμα 

του ξεκοιλιασμένου βουνού. 

έκταση 292.357,50τμ. 

Αυτό έχει αποκατασταθεί 

και έχει παραδοθεί! 

τα 60 χρόνια λειτουργείας της στην περιοχή των Καστελλίων, η εταιρεία, 

ενώ διέλυσε κάθε άλλη παραγωγική δραστηριότητα, ενώ χρησιμοποιήσε κατά 

κόρον ανειδίκευτο εργατικό προσωπικό από την περιοχή κατόπιν ενεργειών 

του εκάστοτε τοπικού βουλευτή, δε χρησιμοποίησε ποτέ επιστημονικό 

προσωπικό, αν και τα Καστέλλια φημίζονται για την πληθώρα επιστημονικού 

προσωπικού κάθε ειδικότητας. Ο λόγος φανερός! 
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ΞΟΕΛΧΣΩΦΑ   

 

ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 

 

«μετά την εξόφληση κάθε βαθμίδας να αρχίζει η 

αποκατάστασή της που θα ολοκληρώνεται μέσα 

σε ένα χρόνο»   

 

Δεν υπολογίζει την τεράστια και μη αναστρέψιμη 

καταστοφή του περιβάλλοντος και τις μελλοντικές 

οικονομίες της περιοχής, εκμεταλλευόμενη δωρεάν 

κάθε δημόσια περιουσία: εδάφη, δάση, δρόμους, 

μετάλλευμα, δημόσιο χρήμα... για την 

αποκατάσταση τάχα του περιβάλλοντος. 

Σα πρόστιμα αν επιβάλλονται, επιβάλλονται για να μην ξαναγίνει η παρανομία. 

Αν παρά τα προστιμα η παρανομία συνεχίζεται, τότε τα πρόστιμα  «χάδια» 

δουλεύουν για τη νομιμοποίηση της παρανομίας.  

Σί ενδιαφέρει τον πολίτη το πρόστιμο; Η καταστροφή τον ενδιαφέρει και για να 

μην γίνει αυτή επιβάλλεται το πρόστιμο. Ο νόμος εκτός από πρόστιμα οπλίζει 

τους ελεγκτές και με άλλα πολλά όπλα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν 

μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Γιατί όμως δεν τα χρησιμοποιούν;  Απ΄την 

καλή τους την καρδιά; Πάντως κανένας δεν είναι υπεράνω υποψίας! 

Παραβιάζει τον Κ.Μ.Λ.Ε. βάναυσα, θρασύτατα και εξόφθαλμα, μπροστά στα 

μάτια των τοπικών αρχών και των εντεταλμένων υπηρεσιών του κράτους 

που πρέπει να τους ελέγχουν με σκοπό το επιπλέον μεγάλο κέρδος. ε 

βάρος όμως της ορθολογικής εκμετάλλευσης, της μειωμένης ανάπτυξης 

ρίπων, των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για εργαζόμενους και 

περιβάλλον. Μηδενίζει κάθε πιθανότητα αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 
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ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 
 

ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 

 

Πότε θα αποκατασταθούν οι ιδερίτες;;; 

Κρύβει τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες, 

καλυπτόμενη από τις τοπικές, δημοτικές, πρώην νομαρχιακές 

και περιφερειακές αρχές, ώστε ανεξέλεγκτα να μην τις 

εφαρμόζει για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

 

Με δέλεαρ διάφορα δωράκια εξυπηρέτησης, κάποιες 

προσλήψεις, εκλογική υποστήριξη και διάθεση χρηματικών 

ποσών, επηρεάζει, μέχρι και εξουσιάζει κάποιους τοπικούς 

παράγοντες υπέρ των συμφερόντων της. 
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ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

ΧΨΦΛΦΑΦΛ - ΧΛΔΕΦΛΨΕΧ 

 

Κύριοι της επιθεώρησης Μεταλλείων 

Νοτίου Ελλάδος! Είστε ικανοποιημένοι από 

την εφαρμογή του Κ.Μ.Λ.Ε.; πόσα άρθρα 

του καταπατούνται βάρβαρα και 

εξόφθαλμα; Πόσες παρανομίες εντοπίζεται 

από αυτή τη φωτπγραφία;  

Τπάρχει μελέτη αποκατάστασης; Τπάρχει μελέτη 

μέτρων ασφαλείας και υγείας κατά την αποκατάσταση; 
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10. «Χτουσ χϊρουσ επζμβαςθσ που βρίςκονται πλθςίον και ςε οπτικι επαφι με οικιςμοφσ και το 
επαρχιακό οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ, να δθμιουργθκεί πράςινθ ηϊνθ προςταςίασ περιμετρικά των 
χϊρων αυτϊν, με τθ διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ φυςικισ βλάςτθςθσ και ςτα τμιματα ςτα οποία δεν 
υπάρχει υψθλι βλάςτθςθ να γίνουν φυτεφςεισ με αυτόχκονα είδθ τθσ περιοχισ.» (ΞΩΑ τθσ 31-8-
2010. Χτθν ΞΩΑ τθσ 22-12-2003 ιταν: να δθμιουργθκεί πράςινθ ηϊνθ προςταςίασ περιμετρικά των 
χϊρων επζμβαςθσ...) 

 

ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΞΑΟΣΧΞΣΥΘ 

 

ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΞΑΟΣΧΞΣΥΘ 

 

Θέα από το μπαλκόνι της Γκιώνας! 

ΑΟΕΦΑΡΨΩ 

 

ΧΛΔΕΦΛΨΕΧ 

 

ΑΘ ΒΑΧΛΟΘΧ 
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ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΞΑΧΨΕΟΟΛΑ 

 

ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΒΑΦΓΛΑΡΘ 

 

Για όποιον προκαλεί με τις πράξεις ή παραλείψεις του, 

ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον, προβλέπεται 

ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή κατά το άρθρο 

23 του Ν. 1650/1986. 
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ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΕΚΡΛΞΘ ΣΔΣ ΚΕΦΠΣΥΩΟΩΡ - ΑΡΨΛΦΦΛΣΩ 

 

ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΕΚΡΛΞΘ ΣΔΣ ΚΕΦΠΣΥΩΟΩΡ - ΑΡΨΛΦΦΛΣΩ 

 

Κύριοι της επιθεώρησης Μεταλλείων! Εσείς τι 

πρέπει να κάνετε; Γιατί πληρώνεστε από την 

ελληνική πολιτεία; Να βάλετε πρόστιμα; Αυτό θα 

το έκανε ένας υπάλληλος της μεταλλευτικής 

εταιρείας... Πόσο αποτιμάται η καταστροφή; 

αν καπέλο πάνω από το χωρίο! 

Αποκατάσταση τύπου «Βωξίται Παρνασσού» 

μετά από σαράντα χρόνια! 
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ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ: ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΕΥΑΦΧΛΑΞΘ ΣΔΣ ΠΑΦΛΣΟΑΨΑΧ - ΓΦΑΒΛΑΧ 

 

ΡΕΦΑ 2-3: ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΕΥΑΦΧΛΑΞΘ ΣΔΣ ΞΑΧΨΕΟΟΛΩΡ - ΣΛΡΣΧΩΦΛΣΩ 

 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 : ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΕΥΑΦΧΛΑΞΘ ΣΔΣ ΠΑΦΛΣΟΑΨΑΧ - ΓΦΑΒΛΑΧ 

 

Πράσινη Ζώνη Προστασίας ούτε για δείγμα! 

Αρχή της Αειφόρου Ανάπτυξης:  

Η αξιοποίηση  των φυσικών πόρων θα πρέπει να βρίσκεται σε 

αρμονία με την περιβαλλοντική προστασία. 

Ορισμός Αειφόρου Ανάπτυξης καθιερωμένης υνταγματικά:  

Η ανάπτυξη εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενεάς χωρίς να διακυβέβει 

την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 
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ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΕΥΑΦΧΛΑΞΘ ΣΔΣ ΞΑΧΨΕΟΟΛΩΡ - ΣΛΡΣΧΩΦΛΣΩ 

 

Αντικατέστησαν τις πράσινες ζώνες προστασίας με 

«σάρρες» στις οποίες δε φυτρώνει ούτε χορτάρι για 

χιλιάδες χρόνια και είναι επικίνδυνες και αδιάβατες 

για κάθε ζώο. 

 

Ο πρόεδρος της τοπίκης ενότητας Καστελλίων, λες και είναι εκπρόσωπος της εταιρείας,  

διαβεβαιώνει για την «πιο καλή» αποκατάσταση στην Σσούκα Άη Βασίλη, αλλά χωρίς να 

ξέρει ποια είναι αυτή η αποκατάσταση. Φαρακτηρίζει τη σκόπιμη υπεργόμωση στην ίδια 

κορυφή που είχε αποτέλεσμα την αποκοπή του βράχου, «τυχαίο γεγονός». Βλέπει την 

κορυφογραμμή, από τις πιο χαρακτηριστικές του χωριού, να καταστρέφεται, ξέρει ότι αυτό 

απαγορεύεται ρητά από την εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη και κομπορρημονεί ότι τα 

κεφαλάρια του χωριού είναι αδιαπραγμάτευτα. Λεονταρίζει παριστάνοντας το γνήσιο και 

μοναδικό εκπρόσωπο της κοινότητας και ταυτόχρονα εκποιεί την κληρονομιά του χωριού. 

Και όλα αυτά γιατί; Για μερικά χιλιάρικα τα οποία δώθηκαν χωρίς τους τύπους και την ουσία 

που τα καθιστούν νόμιμα. Για έργα τάχα στο χωριό. Με πόσα χιλιάρικα αποκαθίστανται τα 

κεφαλάρια; Με πόσα χιλιάρικα πούλησαν τη φυσιογνωμία και το μέλλον του χωριού; 
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ΡΕΦΑ 3 

 

ΡΕΦΑ 3 
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11. «Ρα οριοκετθκοφν οι χϊροι επζμβαςθσ με τεχνθτά και μόνιμα ορόςθμα εντόσ ενόσ 

ζτουσ από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.». (ΞΩΑ ττθσ 22-12-2003) 

 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 

...ούτε ένας δεν φαίνεται να έχει οριοθετηθεί! 

Υαίνεται όμως η ανεξέλεγκτη καταστροφή 

του δάσους. 
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ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 

ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 

Όρια είναι εκεί που το δάσος σταματά 

τις πέτρες. 

Η ΜΠΕ περιλαμβάνει: 

_πλήρη περιγραφή του έργου 

_περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος  

_πλήρη ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στον    

 άνθρωπο, στη φύση, στο έδαφος, στον αέρα, στα νερά, στο κλίμα κλπ. 

_περιγραφή των μέτρων που προβλέπεται να ληφθούν προκειμένου να 

αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, τόσο φάση της 

κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας. 
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12. «Πε τθν ζναρξθ των φυτεφςεων ςτουσ υπό εκμετάλλευςθ και εξοφλθμζνουσ επιφανειακοφσ 

χϊρουσ επζμβαςθσ, κακϊσ και ςτουσ χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ των υπόγειων εκμεταλλεφςεων, να γίνει 

περιμετρικι περίφραξθ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ ϊςτε να υπάρξει προςταςία των φυτϊν που κα 

φυτευτοφν από τθ βόςκθςθ.» (ΞΩΑ τθσ 22-12-2003) 

Αφού δεν κάνουμε φυτεύσεις, δεν κάνουμε και περίφραξη! 

 
 
13. «Ρα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα πυροπροςταςίασ.» (ΞΩΑ τθσ 22-12-2003) 

 

 
 

ΡΕΦΑ 2,3 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων: 

ΑΠΟΥΑΗ Δ7/Υ1/4817 της 15/21-3-90 (ΥΕΚ 188Β) 

Σο δάσος είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο φωτιάς! 

Σο Σμήμα Διαχείρησης Υυσικού Περιβάλλοντος 

έχει άποψη;;; 
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ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

Ξερόχορτα και εκτεθιμένες  δεξαμενές 

καυσίμων:  ιδανικός συνδιασμός 

«πυροπροστασίας»!  

Εξελιγμένη μέθοδος πυροπροστασίας: 

Δε φυτεύουμε για να μην κινδυνεύουν 

από πυρκαγιά! 
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14. «Ρα γίνει ςυλλογι και διαφφλαξθ του εδαφικοφ υλικοφ ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί κατά τθν 
αποκατάςταςθ.» (ΞΩΑ τθσ 22-12-2003) 

 

 
 

ΡΕΦΑ 8 

ΡΕΦΑ 5,6,7 

Πότε θα χρησιμοποιηθεί 

αυτό το ελάχιστο χώμα; 

Ούτε καν διάστρωση. 

Έτσι προβλέπεται στην Σεχνική Μελέτη; Τπάρχει 

Μ.Π.Ε.; Τπάρχει Μελέτη Αποκατάστασης; Ποιος 

πληρώνεται για να τα επιθεωρεί, να δίνει τις 

κατάλληλες εντολές και να επιβάλλει σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης των εκμεταλλευτών 

τις από το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις; 
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15. «Θ πορεία τθσ εκμετάλλευςθσ (ςτισ επιφανειακζσ εκμεταλλεφςεισ) να είναι από πάνω προσ τα 
κάτω. Θ εκμετάλλευςθ κα διενεργθκεί διαδοχικά από τθν ανϊτερθ βακμίδα μζχρι τθν τελικι 
πλατεία ι πλατείεσ.»  (ΞΩΑ τθσ 22-12-2003) 
 
 
16. «τθν περίπτωςθ των επιφανειακϊν εκμεταλλεφςεων, το ελάχιςτο πλάτοσ κάκε εξοφλθμζνθσ 
βακμίδασ να είναι 6 μζτρα και το μζγιςτο φψοσ 15 μζτρα. Μετά τθν εξόφλθςθ κάκε βακμίδασ να 
αρχίηει θ αποκατάςταςι τθσ που κα ολοκλθρϊνεται μζςα ςε ζνα χρόνο. Οόγω του τεκτονιςμοφ τθσ 
περιοχισ να εφαρμοςτοφν μζκοδοι εξόρυξθσ που να διαςφαλίηουν τισ καταπτϊςεισ των πρανϊν των 
βακμίδων εκμετάλλευςθσ.»  (ΞΩΑ τθσ 31-8-2010) ςτθν ΞΩΑ τθσ 22-12-2003 όριηε τθ γωνία πρανοφσ 
65ο  
 
 
17. «Χε όλεσ τισ επιμζρουσ επεμβάςεισ ςταδιακά όπωσ αυτζσ ολοκλθρϊνονται να γίνεται κατάλλθλθ 
διαμόρφωςθ του αναγλφφου με εξομάλυνςθ των βακμίδων και επαναφορά των φυςικϊν γραμμϊν 
του εδάφουσ με αξιοποίθςθ των πλεοναηόντων ςτείρων τθσ ίδιασ εκμετάλλευςθσ ι γειτονικισ.» (ΞΩΑ 
τθσ 22-12-2003) 
 
 
18. «Υριν από τθν αποκατάςταςθ, ςε κάκε τελικι βακμίδα εκμετάλλευςθσ να διαςτρϊνεται φυτικι 
γθ ι αργιλικό υλικό καλισ ποιότθτασ και κατάλλθλου πάχουσ για τθν ανάπτυξθ τθσ δενδρϊδουσ ι 
καμνϊδουσ βλάςτθςθσ, αφοφ προθγθκεί όπου κεωρθκεί απαραίτθτο, διάςτρωςθ ςτείρων (τυχόν 
πλεονάηοντα ςτείρα τθσ ίδιασ ι γειτονικισ εκμετάλλευςθσ). 

 

Έτσι γίνεται: 

ΞΟΕΛΧΣΩΦΑ  

Είναι φανερό: το πλάτος είναι τουλάχιστον 6 μέτρα 

και η γωνία   πρανούς 65ο  και όχι κατακόρυφη!!! 

Σο Σμήμα Περιβάλλοντος της 

Ν.Α.Υωκίδας δεν εξέφρασε απόψεις! 

Είναι φανερή η διάστρωση φυτικής γης καλής 

ποιότητας και καταλλήλου πάχους για την 

ανάπτυξη δενδρώδους βλάστησης. 
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Έτσι θα έπρεπε να γίνεται:  
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ΞΟΕΛΧΣΩΦΑ  

ΨΧΣΩΞΑ - ΧΟΩΠΣΩ 

 

Αυτό έχει αποκατασταθεί!!! 

Η μη τήρηση των όρων της παραγράφου 16-17-18 σε 

συνεργασία με τη βροχή, το ξέπλημα του χώματος 

και των όποιων σπόρων δεν επιτρέπει στον αιώνα 

τον άπαντα έστω και σε ένα φυτό να φυτρώσει. Και 

αποκατάσταση δεν είναι μόνο τα φυτά. 

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται 

τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων! 
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ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

 

υστηματική υποβάθμιση του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

Κίνδυνος για την δημόσια υγεία. 

Εφημερίδα ΠΡΨΣΟ ΘΕΜΑ: 

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 

σελ.41 

 

Σίτλος Άρθρου: Η ώρα της κρίσης 

για την S&B στη Μήλο. 

Τπότιτλος: Η ποινική δίωξη κατά 

της βιομηχανίας που ρυπαίνει. 

Νέες αποκαλύψεις για το 

οικολογικό εγκλημα. 

 

ΜΟΝΟΣΗΛΟ: ΜΕΣΑ ΣΗΝ 

ΜΑΥΙΟΖΙΚΗ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ 

ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ ΜΑΡΣΤΡΨΝ, 

ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΠΑΘΗΑΝ ΝΑ ΜΗ 

ΓΙΝΕΙ ΣΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΜΕ ΣΗΝ 

ΑΠΕΙΛΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΒΟΜΒΑ. 

ΠΑΝΣΟΤ Η ΙΔΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΤΧΗΛΟΤ ΚΤΡΟΤ S&B. 
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ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

 

ΡΕΦΑ 8 
 

Αν εφαρμοστούν οι περιβαλλοντικοί 

όροι θα δημιουργήσουν θέσεις 

εργασίας, θα ανακάμψει το 

περιβάλλον θα ωφεληθεί ο τόπος. 

Από τη μη εφαρμογή οφελούνται οι 

μέτοχοι της S&B και τα κάθε είδους 

λαμόγια. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε; 

Να κλάψουμε; ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΣΗΝ 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΨΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΟΡΨΝ. 

Αν πέσεις και σκοτωθείς, εσύ θα φταις γιατί πλησίασες. 

Η επιθεώρηση εργασίας πέρασε ποτέ από εδώ; 
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ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

 

Σα κόμματα εξουσίας, πλήρως υποταγμένα στο κεφάλαιο και την 

εξυπηρέτησή του, όχι μόνο δεν αντιδρούν, αλλά οι εκπρόσωποί τους 

κόπτονται να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της εταιρίας, ελπίζοντας και 

διεκδικώντας και προσωπικό όφελος. Σα άλλα κόμματα όμως  και με ισχυρή 

εκπροσώπηση στα Καστέλλια γιατί δεν αντιδρούν;  Έστω και μια 

ανακοίνωση. 

Σο μετάλλευμα είναι δημόσια περιουσία 

που χαρίζεται σε πολυεθνικές εταιρείες 

καμιά φορά και ελληνικής καταγωγής. Αν 

μείνουμε από μετάλλευμα το πολύ κάποιες 

άλλες πολυεθνικές να μην μπορούν να 

παράγουν όπλα ή άλλα «αγαθά». 

Σο περιβάλλον είναι επίσης δημόσια περιουσία πολύ 

υψηλότερης συμπυκνωμένης αξίας. Αν μείνουμε από 

περιβάλλον δε θα έχουμε τροφή, θα έχουμε όμως 

χημικά. Άρα πεθαίνουμε. Φωρίς ενεργό περιβάλλον, 

ακόμα και με σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής, 

πάλι ο λαός θα πεθαίνει από την πείνα. Οι 

περιβαλλοντικοί όροι είναι καρπός πάλης του λαού. 

Όλου του παγκόσμιου πληθυσμού. Αξίζει λοιπόν 

συγκεκριμένες θέσεις και αγώνες για το περιβάλλον 

και δεν αποπροσανατολίζεται κανένας. 

Αποπροσανατολίζεται από την πολιτική «του 

στρίβειν δια του αρραβώνος». 

Ο ΑΓΨΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 

ΑΓΨΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΖΨΗ, ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΣΑΛΛΕΤΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΛΑΩΚΟ ΑΓΨΝΑ, 

ΕΝΣΟΝΑ ΣΑΞΙΚΟ. 
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ΡΕΦΑ 8 

 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

Από την ίδρυσή του, κάθε Αύγουστο ο πολιτιστικός σύλλογος 

διοργανώνει καλές εκδηλώσεις και πάντα οι χωριανοί αλλά και οι 

επισκέπτες με τη συμμετοχή τους και την πληρωμή του εισητηρίου 

στήριζαν τις εκδηλώσεις. Γιατί χρειαζόμασταν τη χορηγία; Γιατί να 

νιώσουμε αυτήν την ξεφτίλα; Γιατί να επικρατήσει διχόνοια στο χωριό;  

Ποιός επιδίωξε το «τζάμπα»; Είναι φανερό. 

Αυτοί που ήθελαν να χρυσωθεί το χάπι της 

καταστροφής των όψεων του χωριού. 

Προσβάλει να λένε ότι ο τόπος, το χωριό 

θα αναπτυχθεί, θα γίνει βιώσιμο με την 

κατασκευή γηπέδων 5x5, καφετέριας και 

ξενοδοχείου, με αντάλλαγμα την 

καταστροφή όλων των όψεων του χωριού 

και τη μη αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος σε όλες τις εκμεταλλεύσεις. 
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ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

Ο προοδευτικός σύλλογος «Σα Καστέλλια» νομίζω πρέπει να πάψει την κριτική εξ’ απαλών ονύχων 

και να αρχίσει συγκεκριμένες ενέργειες. Έχει υποχρέωση, και αν θέλει έχει και τη δυνατότητα, να 

ξεκινήσει διαδικασίες. Να αξιοποιηθεί όλο το δυναμικό του χωριού, επιστημονικό και 

επαγγελματικό στην κατεύθυνση να εφαρμοστούν άμεσα οι περιβαλλοντικοί όροι της Κ.Τ.Α.  

Σο επτέμβριο του 2005 ενημέρωσα τον προοδευτικό σύλλογο «Σα Καστέλλια» με κείμενο που είχε 

τίτλο: «Πόσο αδίστακτα και προκλητικά μεθοδεύεται εδώ και χρόνια η ισοπέδωση του Άη Βασίλη 

και στη συνέχεια της Αλεφάντως. Άμεσος ο κίνδυνος. Ο αχαρακτήριστος ρόλος των τοπικών 

υπευθύνων.» Σους ζητούσα με συγκεκριμένες ενέργειες να ανακόψουμε αυτή την πορεία για να μη 

φτάσουμε στα σημερινά. Αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για να ξεχαστούν την άλλη μέρα. Ας 

αναλάβουμε ο καθένας τις ευθύνες του. Όταν αντιμετωπίζεις το κεφάλαιο, το κέρδος, το χρήμα, δεν 

το κάνεις με ευχές, συγκινητικά σχόλια και κοινωνικές επαφές. Σο πολεμάς με ό,τι μέσα διαθέτεις 

και τουλάχιστον με τους τρόπους που και εκείνο χρησιμοποιεί. Με το όποιο κόστος. 
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ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

ΨΧΑΞΡΛΑ - ΠΑΡΨΦΛ 

 

Η Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θύρας του Τπ. 

Αγρ. Ανάπτυξης & Σροφίμων δεν εκφράζει αντιρρήσεις! 

Οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια του καποδιστριακού και του 

καλλικρατικού Δήμου υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να διαβάσουν  

τους περιβαλλοντικούς όρους, ότι αυτή είναι δουλειά των υπηρεσιών 

του δημοσίου. Παίρνουν τις κατευθυντήριες αποφάσεις ή το παίζουν 

αναρμόδιοι και αφήνουν τη βρώμικη δουλειά στα τοπικά συμβούλια. 

Είναι υποχρεωμένοι και υπεύθυνοι όμως για την προστασία της 

δημόσιας και δημοτικής περιουσίας στα όρια του Δήμου. 
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ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 

 

ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 

 

υνεδρίαση 7/2004, 22/6/2004 Δ.. Δήμου Γραβιάς. 

Δήμαρχος: Και το θέμα, αφού το πάτε πάλι στο περιβάλλον, είναι 

κάτι που δε μας απασχολεί. 

 

υνεδρίαση 3/2004, 21/2/2004 Δ.. Δήμου Γραβιάς. 

Δήμαρχος: Περιβάλλον, Φωροταξικό, μπορείτε να μου απαντήσετε 

από αυτά τα δύο θέματα πώς θα επέλθει ανάπτυξη του Δήμου. 

 

υνεδρίαση  11/2003, 26/9/2003 Δ.. Δήμου Γραβιάς. 

Δήμαρχος: Δεν τα έλεγξε η κυβέρνηση και οι δημόσιοι οργανισμοί. Εμείς 

πώς θα τα ελέγξουμε; 

Σο Δ.. αποφασίζει κατά πλειοψηφία: 

1)Ση διεκδίκηση ανταποδοτικότητας για τον Δήμο Γραβιάς από την 

επιχειρησιακή δραστηριοποίηση τη μεταλλευτικής εταιρείας 

εκμετάλλευσης κοιτασμάτων βοξύτη στην περιφέρεια του Δήμου. 

2)Σην παρακολούθηση των εργασιών επιφανειακής εξόρυξης βοξύτη που 

γίνονται και να ζητηθούν όλες οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

για ενημέρωση του Δήμου. 

3) Σην απαίτηση για αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

ΟΤΣΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΕ, ΟΤΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕ, ΟΤΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕ, ΔΕΝ ΚΟΤΝΗΕ 

ΟΤΣΕ ΣΟ ΔΑΦΣΤΛΑΚΙ ΣΟΤ, ΑΠΛΨ ΣΙ ΠΗΡΕ ΣΙ ΑΠΟΥΑΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙ 

ΘΑΧΕΙ.  

ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΡΑΙΝΟ ΥΨ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. ΔΟΤΛΕΧΣΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΑ, ΟΠΨ Α ΤΜΥΕΡΕΙ. ΕΜΕΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΝΑ Α 

ΕΝΟΦΛΗΟΤΜΕ. 
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ΨΧΣΩΞΑ - ΧΟΩΠΣΩ 

 

ΧΛΔΕΦΛΨΕΧ 

 

Και αυτό έχει αποκατασταθεί!!! 

υνεδρίαση  11/2003, 26/9/2003 Δ.. Δήμου Γραβιάς. 

Κοινωφελής μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΑ ΥΨΚΙΔΑ». 

Δήμαρχος: Μας προέκυψε η ανάγκη σχεδιασμού και ίδρυσης ενός νέου φορέα, 

υψηλού κύρους στην περιοχή με ευρύτερους αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς σκοπούς. ... Αν διαβάσετε και τα ποσοστά παρακάτω έχει το 

μεγαλύτερο ποσοστό (όχι απλώς το μεγαλύτερο, σχεδόν πλειοψηφικό). Δική της ιδέα 

ήτανε, αυτή βάζει τα χρήματα, αυτή βάζει την τεχνογνωσία, αυτή τα βάζει όλα.  

Πρόεδρος Δ.. Γραβιάς: ε αυτή την εταιρεία βλέπουν 30 χρόνια μπροστά από μας. 

ΠΡΑΓΜΑΣΙ ΑΠΟ ΣΟΣΕ ΟΡΓΑΝΨΕ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ ΣΨΝ ΟΧΕΨΝ ΣΟΤ 

ΦΨΡΙΟΤ. ΣΑ 8 ΦΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟΣΕ ΑΡΦΙΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΡΕΥΕΙ ΣΑ ΚΕΥΑΛΑΡΙΑ ΣΨΝ 

ΚΑΣΕΛΛΙΨΝ ΦΨΡΙ ΚΑΝ Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΧΗΛΟΤ ΚΤΡΟΤ ΝΑ ΚΟΤΝΗΕΙ ΣΟ ΔΑΦΣΤΛΑΚΙ ΣΗ. 

ΚΡΑΣΗΕ ΟΜΨ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΑΡΦΟΝΣΕ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ε ΣΑΗ ΟΥΤΟΚΑΜΧΙΑ. ΝΑ 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΕ. 
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18. ... (ςυνζχεια) 
 Τμοια ςτισ τελικζσ αποκζςεισ των ςτείρων που κα προκφψουν είτε από επιφανειακι είτε από 
υπόγεια εκμετάλλευςθ (βακμίδεσ, πρανι) πριν από τθν αποκατάςταςθ να διαςτρϊνεται αργιλικό 
υλικό καλισ ποιότθτασ και κατάλλθλου πάχουσ για τθν ανάπτυξθ τθσ δενδρϊδουσ ι καμνϊδουσ 
βλάςτθςθσ. Ψο ελάχιςτο πλάτοσ κάκε τελικισ βακμίδασ των ςτείρων να είναι 8 μζτρα, τα δε πρανι 
των βακμίδων των ςτείρων να ζχουν φψοσ που να διαςφαλίηει τθν ευςτάκειά τουσ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των υλικϊν που αποτίκενται και ςε καμία περίπτωςθ να μθν 
υπερβαίνει τα 10 μζτρα.» ΞΩΑ τθσ 31-8-2010. Χτθν ΞΩΑ τθσ 22-12-2003 προβλζπεται θ διάςτρωςθ 
φυτικισ γθσ πάχουσ τουλάχιςτον 1,00μ., διάςτρωςθ ςτείρων υποχρεωτικά τουλάχιςτον 1,00μ. και 
όμοια ςτισ αποκζςεισ ςτείρων να διαςτρϊνεται αργυλικό υλικό τουλάχςτον 1,00μ. 

 

 

Έτσι θα έπρεπε να γίνεται: 
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Έτσι γίνεται: 

 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

 

ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 

 

Είναι προκλητικό να λέγεται δημόσια από 

εκπροσώπους της εταιρείας ότι οι όλοι οι 

κάτοικοι του χωριού συμφωνούν με τα έργα 

της και κάποιοι αντιδρούν για να 

επιβεβαιώσουν τον κανόνα. 
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ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 

 

ΧΛΔΕΦΛΨΘΧ 

 

Πότε θα αρχίσει η αποκατάσταση στους ιδερίτες; 

 

Σο Κράτος έχει την πρωταρχική συνταγματική υποχρέωση 

και ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Με τη Διεθνή ύμβαση του Αάρχους: 

Αφενώς ο πολίτης έχει δικαίωμα να πληροφορείται και 

αφετέρου η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να διαδίδει με δική 

του πρωτοβουλία τις κρίσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες, 

να διευκολύνει το κοινό στην αναζήτησή τους και να 

ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους. 
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ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

 

ΨΧΑΞΡΛΑ ΠΑΡΨΦΛ 

 

ΨΧΑΞΡΛΑ ΠΑΡΨΦΛ 

 

Αυτοί που ελέγχουν, αυτοί που παραλαμβάνουν την απο-

κατάσταση είδαν έστω και μια εκμετάλλευση να γίνεται έτσι, 

όπως η παράγραφος 18 ορίζει; 

 

Σώρα που η S&B θα πουλήσει στην ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ Α.Ε. τη 

δραστηριότητά της στο βωξίτη, θα πουλήσει και τους μη 

αποκατεστημένους τόπους εκμετάλλευσης και την «τεχνογνωσία» 

της ΜΗ αποκατάστασης ή και το μηχανισμό στήριξής της για τη ΜΗ 

εφαρμογή Τπουργικών Αποφάσεων και Νόμων;  

 

έκταση 259.664,50τμ. 

 

Όπως αναφέρεται και στο από Υεβρουάριο 2011 πρακτικό 

Σ.Κ. Καστελλίων: θα γίνει άμεση αποκατάσταση του 

τόπου με το πέρας των εργασιών. 
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ΞΑΡΛΑΡΘ 
 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

μεταλλευτικών εταιρειών πώς 

δουλεύει; Οι άλλες γιατί δεν το 

καταγγέλουν; Ή δουλεύει ποιος θα 

καταστρέψει περισσότερο; 

 

Πρωταρχική η μέριμνα για το περιβάλλον! 

 

Σο δικαίωμα στο περιβάλλον έχει στοιχεία συγχρόνως 

ατομικού, κοινωνικού και πολιτικού δικαιώματος (Άρθρο 

24 του υντάγματος) ο κάθε πολίτης μπορεί να προσφύγει 

στα αρμόδια δικαστήρια προκειμένου να εξασφαλίσει την 

προσήκουσα δικαστική προστασία για την πρόληψη και 

την αποκατάσταση των προσβολών του περιβάλλοντος. 
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ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

Η μη τήρηση των άρθρων 16, 17, 18 δεν προκαλλεί 

μόνο μη αναστρέψιμη ζημιά στο περιβάλλον, προκαλλεί 

το ΘΑΝΑΣΟ του, το  ΘΑΝΑΣΟ του τόπου και της 

περιοχής! Δείχνει τη βαρβαρότητα και την αναισχυντία 

της συγκεκριμένης εταιρείας αλλά και το αίσχος του 

κεφαλαίου για περισσότερο χρήμα! Γιατί εδώ δε μιλάμε 

για κέρδος αλλά για κατάχρηση δημοσίου χρήματος μιας 

και πληρώνεται για την αποκατάσταση! 

 

Πότε θα αρχίσει η αποκατάσταση της Κάνιανης; 

 



41 

 

19. «Θ φόρτωςθ, μεταφορά και αποκικευςθ προϊόντων και ςτείρων υλικϊν να γίνεται με τρόπο 

ϊςτε να αποφεφγεται θ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ.». ΞΩΑ 22-12-2003 

 

 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

 

Πώς θα μπορούσε να γίνει χειρότερα για το περιβάλλον;;; 

 

Με σεβασμό στο περιβάλλον την 

πράσινη και την αειφόρο ανάπτυξη! 
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20. «Χτα τελικά πρανι των δρόμων προςπζλαςθσ προσ τουσ χϊρουσ επζμβαςθσ, κακϊσ και ςτα 
τελικά πρανι των ςτείρων υλικϊν να γίνει φφτευςθ δζντρων ι κάμνων και να λθφκεί μζριμνα για 
τθν προςταςία των φυτϊν από βόςκθςθ. Χτα πρανι όπου οι κλίςεισ είναι μεγάλεσ να γίνουν ςπορζσ 
ποωδϊν με αχυροκάλυψθ.» 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

Σα στείρα σκεπάζουν τη φυσική βλάστηση, 

οπότε στην άκρη έχουμε έτοιμα δέντρα! 

 

Δεν φυτεύουμε καθόλου: Είναι η πιο εξελιγμένη 

μέθοδος προστασίας φυτών από βόσκηση! 
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21. «Σι διανοίξεισ των δρόμων να γίνονται ςτα απολφτωσ αναγκαία μεγζκθ (μικθ και πλάτθ) και να 

αποφεφγεται θ διάνοιξθ δρόμων μζςα από ευαίςκθτεσ περιβαλλοντικζσ κζςεισ.» 

 

 
22. «Ρα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα περιβαλλοντικά μζτρα, ϊςτε να μθν προκφψουν αλλοιϊςεισ 
ςτο υφιςτάμενο ανάγλυφο των περιοχϊν επζμβαςθσ από τυχόν κακίηθςθ ορόφων των ςτοϊν, 
ολιςκιςεισ κλπ.» 
 
 
23. «Ρα γίνει αποκατάςταςθ των πρανϊν των ριγμάτων με τθν εφαρμογι τθσ τεχνθτισ παλαίωςθσ 
των μετϊπων ςε ςυνδιαςμό με τθν υδροςπορά με ςπόρουσ κρθμνόφυλλων ειδϊν για τθν 
αποκατάςταςθ ςτισ ορκοπλαγιζσ και τισ βραχϊδεισ εκτάςεισ.» 
 
Φωρίς ομαλή κλίση στα πρανή δε στέκεται σπόρος ούτε για δείγμα! Σην τεχνητή παλαίωση θα 

την κάνει η βροχή! 

 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

Τποβάθμιση του περιβάλλοντος κατ’ εξακολούθηση! 

 

ΡΕΦΑ  3 

 

ΡΕΦΑ  3 
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24. «Σι τελικζσ αποκζςεισ των ςτείρων (βακμίδεσ, πρανι) να διαμορφϊνονται με αλλεπάλλθλεσ 
επιφάνειεσ, επίπεδεσ και κεκλιμζνεσ, με ςκοπό να εξαςφαλίηεται θ προςπζλαςθ των διαφόρων 
κζςεων για τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ και θ ιςορροπία των αποτικζμενων ςτείρων απο 
ολιςκίςεισ, κατακριμνιςεισ κλπ. και γενικά να επιδιϊκεται θ προςαρμογι του αναγλφφου των 
αποκζςεων ςτο υφιςτάμενο ανάγλυφο τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.» 
 

 
 
 
25. «Ρα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να μθ μεταβλθκεί το υδρολογικό και 
υδρογεωλογικό κακεςτϊσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.» 
 
 
26. «Χε όςεσ από τισ παλαιότερεσ ι τισ υφιςτάμενεσ εκμεταλλεφςεισ λόγω φαινομζνων 
κατακριμνιςεων των βακμίδων ζχουν δθμιουργθκεί ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ θ αποκατάςταςθ είναι 
ιδιαίτερα δυςχερισ να εφαρμοςτεί θ διάταξθ τθσ παρ. 4 του Ρ.998/79, θ οποία προβλζπει ςτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, ότι θ Δαςικι αρχι τθσ περιοχισ δφναται να υποχρεϊνει τον εκμεταλλευτι, αντί 
τθσ αποκατάςταςθσ του χϊρου που ζγινε επζμβαςθ, να αναδαςϊςει ςτθν ευρφτερθ περιοχι άλλθ 
ζκταςθ μζχρι και πενταπλάςια από αυτιν τθσ αρχικισ εκμετάλλευςθσ.» 

  

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

Εδώ τηρούνται κατά γράμμα... γίνεται όμως και κανένα «ατύχημα»! 

Τποδομή για την προώθηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης της 

περιοχής! 



45 

 

27. «Σι τελικζσ βακμίδεσ εκμετάλλευςθσ ςτείρων να ζχουν μικρι εςωτερικι κλίςθ προσ το 
εςωτερικό του χϊρου επζμβαςθσ 2-3%.» 
 
Αν κάναμε βαθμίδες θα δίναμε και κλίσεις! Σόσο απαραίτητες όμως για τη συγκράτηση 

χώματος και σπόρων. 

 
 
28. «Για οποιοδιποτε επζμβαςθ ςε εκτάςεισ με δαςικό χαρακτιρα, κα πρζπει προθγουμζνωσ να 
ηθτθκεί και να ζχει εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ ζγκριςθσ επζμβαςθσ από τθν αρμόδια δαςικι 
υπθρεςία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τθ 
δαςικι νομοκεςία.» 
 
Για την Σσούκα του Άϊ Βασίλη και την όμορφη πλαγιά έχει εκδοθεί σχετική απόφαση;;; 

 
 
29.» Ρα εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ άρςθσ αναδάςωςθσ, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ 
επζμβαςθ κα ςυμπεριλάβει αναδαςωτζεσ εκτάςεισ, πριν τθ λιψθ τθσ άδειασ ζγκριςθσ επζμβαςθσ.» 
 
30. «Ρα μθ γίνει εναπόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ ςε ρζματα και χείμαρρουσ για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ελεφκερθσ ροισ των νερϊν τουσ, κακϊσ και ςε δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ εκτόσ 
των εν κζματι χϊρων επζμβαςθσ. Για τα ρζματα που υπάρχουν εντόσ ι πλθςίον των χϊρων 
επζμβαςθσ τθσ εν κζματι δραςτθριότθτασ να εφαρμοςκοφν οι διατάξεισ του άρκρου 5 του Ρ. 
3010/2002 για τθν οριοκζτθςι του. Χε περίπτωςθ που από τισ εν λόγω οριοκετιςεισ προκφψουν νζα 
δεδομζνα που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τουσ τικζμενουσ δια τθσ παροφςθσ απόφαςθσ 
Υεριβαλλοντικοφσ Τρουσ κα πρζπει να ακολουκθκεί θ προβλεπόμενθ από τθ περιβαλλοντικι 
νομοκεςία διαδικαςία για τθ ςυμπλιρωςθ – τροποποίθςθ τθσ παροφςασ.» 
 
 

ΦΕΠΑ ΧΟΛΒΛΡΑΧ 

 

το ρέμα της Κλεισούρας ή της Φλιβίνας έγινε οριοθέτηση;;; 
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31. «Θ αρμόδια περιφερειακι δαςικι υπθρεςία να μεριμνιςει για τθν κιρυξθ των περιοχϊν ωσ 
αναδαςωτζων μετά το πζρασ των εργαςιϊν, κακϊσ και για τθν ζκδοςθ δαςικισ απαγορευτικισ 
διάταξθσ βοςκισ εφόςον πρόκειται για δαςικζσ εκτάςεισ.» 
 
Αν πλησιάσουν ζώα για βοσκή ή θα γκρεμιστούν στα ορύγματα ή θα τα πλακώσουν οι βράχοι 

από τις αποθέσεις στείρων! 

 
32. «Σα φυτευτικά είδθ που κα επιλεγοφν να είναι αυτόχκονα είδθ τθσ περιοχισ, προςομοιάηοντα 
ςτισ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ και με γνϊμονα και τθν κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν τθσ 
πανίδασ τθσ. Σι φυτεφςεισ να γίνουν χωρίσ εφαρμογι κανονικϊν φυτευτικϊν ςυνδζςμων, ςτθν 
προοπτικι τθσ μελλοντικισ αποκατάςταςθσ τθσ φυςικισ ςυνζχειασ των οικοςυςτθμάτων.» 

 
 

ΑΞΑΞΛΕΧ 

 

ΧΥΑΦΨΑ 

 

Οι ακακίες και τα σπάρτα είναι τα αυτόχθονα είδη 

της περιοχής; Με απόφαση ποιου; 

 

Ζητούμε το αυτονόητο: να εφαρμοστούν οι 

περιβαλλοντικοί όροι τους οποίους ορίζει η ΚΤΑ 

που τους παραχωρεί την εκμετάλλευση. 
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33. «Ψα φυτευτικά είδθ να ςυντθροφνται (πότιςμα, ςκάλιςμα, λίπανςθ) και να αντικακίςτανται όςα 
από αυτά για οποιοδιποτε λόγο καταςτρζφονται, μζχρι να ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπτυχκοφν 
χωρίσ φροντίδα. Ψο ποςοςτό επιτυχίασ των φυτεφςεων να είναι τουλάχιςτον 80% θ ςυντιρθςθ των 
φυτϊν κα γίνει με ευκφνθ τθσ εταιρίασ για τρία τουλάχιςτον χρόνια μετά τθ λιξθ τθσ εξορυκτικισ 
δραςτθριότθτασ.» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 
5,6,7 

 

Αν το ποσοστό επιτυχίας είναι τουλάχιστον 

80% τότε πόσα φυτεύτηκαν; 
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34. «Η εναπόκεςθ των ςτείρων κα γίνεται μόνο μζςα ςτουσ χϊρουσ επζμβαςθσ. Εκεί όπου οι 
κλίςεισ είναι μεγάλεσ να λθφκεί μζριμνα ϊςτε να αποφευχκοφν πικανζσ κατολιςκιςεισ. Η 
εναπόκεςθ αυτι να γίνεται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι δυνατι θ ςταδιακι αποκατάςταςθ. 
τισ υφιςτάμενεσ εκμεταλλεφςεισ κακϊσ και ςτισ νζεσ εκμεταλλεφςεισ να λθφκεί μζριμνα ϊςτε θ 
εναπόκεςθ των ςτείρων να γίνεται ςε υφιςτάμενα ορφγματα (εςωτερικι απόκεςθ τθσ ίδιασ 
ζκταςθσ ι παραπλιςιασ τοιαφτθσ) με ςκοπό τθν πλιρθ ι μερικι πλιρωςθ αυτϊν και να 
περιοριςτεί θ εναπόκεςθ των ςτείρων ςε νζουσ χϊρουσ (εξωτερικι απόκεςθ).» 

 
 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

ΞΑΡΛΑΡΘ 
 

100% τα αντίθετα! Είναι προκλητικό! ε 

ποιον δείχνουν ότι δεν τον λογαριάζουν; 

το Νόμο; τους Τπουργούς που 

αποφασίζουν ή τους υπαλλήλους που 

ελέγχουν και υπογράφουν;;; 

 

Τψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία! 
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35. «Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ εκμετάλλευςθσ για οποιοδιποτε λόγο, κα γίνει πλιρθσ 
αποκατάςταςθ των χϊρων που ζχουν διαταραχκεί.» 
 
Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα πλήρης αποκατάσταση και πρωτόκολλα παραλαβής και όλα 

έγιναν καλώς! 

 
 
36. «Σι δρόμοι μεταφοράσ κατά τθν ξθρά περίοδο να καταβρζχονται για τον περιοριςμό τθσ τυχόν 
εκλυόμενθσ ςκόνθσ.» 
 
 
37. «Χτθν υφιςτάμενθ επιφανειακι εκμετάλλευςθ του κοιτάςματοσ «ΑΓ. ΨΦΛΑΔΑ Α, Γ, Δ, Ε – ΑΥΣΧΞΛΣ 
2» να λθφκοφν μζτρα περιοριςμοφ τθσ ςκόνθσ ϊςτε να μειωκεί θ όχλθςθ ςτον γειτονικό οικιςμό 
Ξαροφτεσ κατά τθ κερινι περίοδο που κυρίωσ κατοικείται.» 
 
 
38. «Για τθν αντιμετϊπιςθ των αυξθμζνων αναγκϊν ςε φυτάρια, ςε ςυνεργαςία με τθ Δαςικι 
Ωπθρεςία τθσ περιοχισ να αναπτυχκεί ςτο φυτϊριο τθσ εκμεταλλεφτριασ εταιρίασ ο αναγκαίοσ 
αρικμόσ φυταρίων. Ρα γίνει προςπάκεια παραγωγισ φυταρίων Juniperus foetidissima και να 
χρθςιμοποιθκεί δοκιμαςτικά ςτισ αποκαταςτάςεισ των μεταλλείων του Ρότιου Ψομζα.» 
 
 
39. «Ψα διατρθτικά φορεία που χρθςιμοποιοφνται για τθ διάνοιξθ των διατρθμάτων να είναι 
εφοδιαςμζνα με κονιοςυλζκτεσ ϊςτε αν μθ διαχζεται ςκόνθ ςτο περιβάλλον.» 
 

 

ΞΑΡΛΑΡΘ 

 

ΨΧΣΩΞΑ – ΑΓΛΣΧ ΒΑΧΛΟΘΧ – ΡΕΦΑ 5,6,7 

 

Δεν είναι σκόνη από φουρνέλα!  

Είναι σκόνη από το χορό που γινόταν στο χωριό 

την ίδια ώρα! Είχαμε χορηγό στα όργανα και 

χόρευε ο Δήμαρχος με το επιτελέιο του! 

το καταστατικό του Πολιτιστικου υλλόγου 

Καστελλίων στους σκοπούς αναφέρεται η 

προστασία του περιβάλλοντος. Η διαχείρηση μη 

νόμιμων και αμφιβόλου προέλευσης και σκοπού  

χρημάτων δεν αναφέρεται πουθενά! 
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40. «Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των οχλιςεων να χρθςιμοποιοφνται για τθν πυροδότθςθ των 
διατρθμάτων θλεκτρικά καψφλλια μικροεπιβραδφνςεωσ.» 
 
41. «α. Χτισ εγκαταςτάςεισ των ςυνεργείων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ οχθμάτων να λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και ιδιαίτερα  μζτρα για τθν αποφυγι 
διαρροισ ποςότθτασ λιπαντικϊν ςτο υπζδαφοσ και τθν ανεξζλεγκτθ απόρριψθ χρθςιμοποιθμζνων 
και φκαρμζνων  υλικϊν/ ανταλλακτικϊν. 
 
β. Απαγορεφεται θ κάκε μορφισ καφςθ υλικϊν ςτθν περιοχι του ζργου κακϊσ και θ απόρριψθ 
μεταχειριςμζνων ορυκτελαίων επί του εδάφουσ. Θ αλλαγι των μεταχειριςμζνων ορυκτελαίων να 
γίνεται ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο ςτον οποίο να υπάρχει πρόβλεψθ αποφυγισ ρφπανςθσ του εδάφουσ 
με τςιμεντόςτρωςθ και δίκτυο ςυλλογισ των διαρροϊν. Θ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων 
ορυκτελαίων να γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Υ. Δ/γματοσ 82/2004 (ΦΕΞ 64/Α/04). 
Ειδικότερα για τα επικίνδυνα απόβλθτα (χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων, πετρελαιοειδι 
κατάλοιπα, υδραυλικά υγρά κλπ.) να εφαρμοςτοφν άμεςα τα ακόλουκα: 

 Ρα ςυλλζγονται ςε κατάλλθλεσ δεξαμενζσ και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Ρα καταςκευαςτεί κατάλλθλο προςτατευτικό τοιχίο/ ανάχωμα γφρω από τισ δεξαμενζσ που 
περιζχουν τα παραπάνω υγρά. 

 Ρα καταςκευαςτοφν ςτεγανά δάπεδα ςτισ περιοχζσ όπου γίνεται διαχείριςθ των παραπάνω υγρϊν 
και οι απορροζσ να οδθγοφνται ςε ειδικι δεξαμενι ςυλλογισ. 

 Ρα ςυλλζγονται τυχόν διαρροζσ πετρελαιοειδϊν από όλεσ τισ δεξαμενζσ κατακράτθςθσ και τουσ 
χϊρουσ από τισ δεξαμενζσ που περικλείονται με τοιχία/ αναχϊματα και πριν τθν τελικι διάκεςι 
τουσ να υφίςτανται επεξεργαςία μζςω ελαιοδιαχωριςτι υψθλισ απόδοςθσ. 

 Ωλικά ρυπαςμζνα από επικίνδυνα απόβλθτα, να ςυλλζγονται χωριςτά ςε κάδουσ και να διατίκενται 
ςε εταιρίεσ οι οποίεσ διακζτουν ςχετικι άδεια για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςφμφωνα 
με τθν ΞΩΑ 13588/725/2006 (ΦΕΞ 383/Β/06). 
 
γ. Ψα ςτερεά απόβλθτα που μπορεί να προζρχονται από τθ χριςθ – αντικατάςταςθ αναλϊςιμων 
υλικϊν που εμπίπτουν ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ, όπωσ τα ελαςτικϊν τροχοφόρων μθχανθμάτων, 
οι χρθςιμοποιθμζνεσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ, τα υλικά ςυςκευαςίασ των αναλωςίμων 
κλπ., κα πρζπει να ςυλλζγονται και διατίκενται προσ ανακφκλωςθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ (Ρ.2939/01 και τα κατ’ επιταγι αυτοφ εκδοκζντα Υ.Δ.). 
 
δ. Ψα μθ επικίνδυνα ςτερεά απόβλθτα (παλιά ανταλλακτικά, μθχανιματα κλπ.) να ςυλλζγονται και 
να απομακρφνονται. Θ διάκεςι τουσ να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΞΩΑ 
50910/2727/03 (ΦΕΞ 1909/Β). 
 
ε. Σι ςυλλζκτεσ – μεταφορείσ που κα παραλαμβάνουν τα παραπάνω απόβλθτα κα πρζπει να είναι 
κατάλλθλα αδειοδοτθμζνοι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.ςτ. Χτισ υπζργειεσ δεξαμενζσ 
υγρϊν καυςίμων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και 
ιδιαίτερα μζτρα για τθν αποφυγι εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ  κακϊσ και διαρροισ ποςότθτασ καυςίμων 
ςτο υπζδαφοσ από οποιαδιποτε αιτία.» 
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Ο Δήμος γνωρίζει πώς διαχειρίζονται τα απόβλητα της 

εξορυκτικής δραστηριότητας, πώς γίνεται η συλλογή, η 

αποκομιδή, η διάθεση ή η ταφή τους και πού; Γνωρίζει 

αν είναι ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες, 

και διαβρωτικές ουσίες, απόβλητα προερχόμενα από 

εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών 

πόρων και αν διέπονται από ειδικές υγειονομικές 

διατάξεις; ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΜΕ ΑΠΑΝΣΗΗ. 

ύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας 

του Δήμου Δελφών, η απόρριψη από 

πεζούς ή εποχούμενους καθ’οδόν 

άχρηστων χαρτιών, πακέτων κλπ. δεν 

επιτρέπεται. ε όσους παραβιάσουν τη 

διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο! 

ε αυτούς που επιτρέπουν τη λειτουργεία της παράνομης και ανεξέλεγκτης 

χωματερής στην Κερατόραχη. ε αυτούς που κατευθύνουν τα λήματα της 

αποχέτευσης των κωμοπόλεων Γραβιάς, Μαριολάτας, Πολυδρόσου, 

ανεξέλεγκτα στο Βοιοτικό Κηφισσό, θα επιβληθεί κάποιο πρόστιμο; Θα 

σταματήσει αυτό το επικίνδυνο και για την υγεία αίσχος; Οι υπηρεσίες 

περιβάλλοντος, οι υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου του Δήμου, της 

Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας, τί θέλουν για να κινηθούν; Δεν είναι 

αυτεπάγγελτη η ενεργοποίησή τους για να σταματήσει αυτή η κατάντια;  
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42. Θ εταιρία υποχρεοφται να κατακζτει ετιςια ζκκεςθ ςυνοδευόμενθ από τοπογραφικά 
διαγράμματα κλίμακασ 1:1000 ι 1:2000 για όλουσ τουσ μεταλλευτικοφσ χϊρουσ, τον πρϊτο μινα 
κάκε ζτουσ, αρχισ γενομζνθσ ζνα ζτοσ από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςτο Ψμιμα 
Υεριβάλλοντοσ τθσ Ρομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Φωκίδασ και ςτθ Δ/νςθ Υερ/κοφ Χχεδιαςμοφ του 
Ω.ΥΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Θ ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τθν πορεία τθσ εκμετάλλευςθσ και προτάςεισ διορκωτικϊν 
επεμβάςεων εφ’ όςον αυτό απαιτείται. Ψο Ψμιμα Υεριβάλλοντοσ τθσ Ρομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ 
Φωκίδασ οφείλει να παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων, τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ. 
 
την πορεία της εκμετάλλευσης η έκθεση πρέπει να περιέχει και την πορεία των 

Αποκαταστάσεων. Τπήρχε, υπάρχει τμήμα περιβάλλοντος στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Υωκίδας ή τώρα στην περιφερειακή ενότητα Υωκίδας, στην περιφέρεια τερεάς Ελλάδας; 

Έχει υπαλήλους αυτό το τμήμα με μάτια, τσίπα και επάρκεια; 

 
 
43. Ψο κόςτοσ εφαρμογισ των περιβαλλοντικϊν όρων να περιλθφκεί ςτον προχπολογιςμό του ζργου 
εξϋαρχισ. 
 
44. Λςχφουν οι περιβαλλοντικοί όροι, μζτρα και περιοριςμοί που προτείνονται ςτθν ΠΥΕ και τα 
ςυμπλθρωματικά αυτισ ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τθν ΞΩΑ τθσ παραγράφου 13 του προοιμίου τθσ 
παροφςασ, ςτα ςτοιχεία του φακζλου που ςυνοδεφει το ζγγραφο τθσ παραγράφου 14 του 
προοιμίου τθσ παροφςασ, ςτα ςτοιχεία του φακζλου τθσ παραγράφου 16α του προοιμίου τθσ 
παροφςασ, κακϊσ και ςτα ςτοιχεία του ςυμπλθρωματικοφ υπομνιματοσ τθσ παραγράφου 24 του 
προοιμίου τθσ παροφςασ και εφόςον δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ 
παροφςασ. 
 
Αν υπήρχε τρόπος να ξεπεράσουμε τα στεγανά  θα ήταν χρήσιμο να μαθαίναμε τι 

περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί προτείνονται  στη Μ.Π.Ε. και τα συμπληρωματικά 

αυτής στοιχεία; Σα στεγανά είναι κάποιος αρμόδιος να ζητήσει τα στοιχεία. 

 
 
7. το κεφάλαιο (δ1) και μετά τον περιβαλλοντικό όρο με α.α 44 προςτίκενται νζοι 
περιβαλλοντικοί όροι με α.α από 45 ζωσ και 64 ωσ ακολοφκωσ: 
 
45. Υριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα πρζπει να εξεταςκεί, από τθν αρμόδια τοπικι Δαςικι 
Ωπθρεςία, ο χαρακτιρασ τθ ζκταςθσ, κακϊσ και θ δυνατότθτα ζγκριςθσ επζμβαςθσ εφ’ όςον 
πρόκειται για ζκταςθ υπαγόμενθ ςτισ διατάξεισ τθσ Δαςικισ Ρομοκεςίασ. 
 
46. Θ οποιαδιποτε φκορά τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ να περιοριςτεί ςτθν ελάχιςτθ δυνατι. 
 
47. Θ αποκατάςταςθ τθσ περιοχισ να γίνει βάςει αναλυτικοφ προγράμματοσ αναδάςωςθσ, που κα 
υποβάλλει ο φορζασ εκμετάλλευςθσ και κα εγκρικεί από τθν αρμόδια δαςικι αρχι, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία. 
 
Έγιναν αυτα τα στις παραγράφους 45, 46, 47 οριζόμενα για την Σσούκα του Άϊ Βασίλη και την 

όμορφη πλαγιά; Τπάρχουν γραπτά; 

 
48. Ξαμία εργαςία, οικοδομικι, εκςκαφικι, διάνοιξθ δρόμων, διαμορφωτικι κτλ. δεν κα 
παργματοποιείται χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Αρχαιολογικισ Ωπθρεςίασ. Χε περίπτωςθ που 
κρικοφν αναγκαίεσ ανάλογεσ εργαςίεσ, κα πρζπει να λθφκεί εκ νζου γνωμοδότθςθ από τισ 
ςυναρμόδιεσ Εφορείεσ (Γ ΕΥΞΑ – 24θ ΕΒΑ), αφοφ κατατεκοφν οι απαραίτθτεσ μελζτεσ προσ ζγκριςθ. 
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49. Τλεσ οι απαιτοφμενεσ ςκαπτικζσ εργαςίεσ κα εποπτζυονται από υπάλλθλο Αρχαιολογικισ 
Ωπθρεςίασ, τθν οποία οι αρμόδιοι υλοποίθςθσ του ζργου οφείλουν να ενθμερϊςουν εγκαίρωσ και 
εγγράφωσ, τουλάχιςτον πζντε μζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. 

 
Θα μπορούσαμε να μάθουμε ποιος υπάλληλος της Αρχαιολογικής Τπηρεσίας εποπτεύει τις 

σκαπτικές εργασίες; 

 
 

50. Εάν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου εντοπιςτοφν άγνωςτεσ ωσ ςιμερα αρχαιότθτεσ, οι 
αρμόδιοι εκτζλεςθσ του ζργου και κάκε εντεταλμζνοσ ςε αυτό, υποχρεοφνται να προβοφν άμεςα 
ςτθν διακοπι κάκε εργαςίασ και να ειδοποιιςουν τθν Αρχαιολογικι Ωπθρεςία για τθ διενζργεια 
αναςκαφικισ ζρευνασ, από τα αποτελζςματα τθσ οποίασ κα εξαρτθκεί ι όχι θ ςυνζχιςθ των 
εργαςιϊν. Θ δαπάνθ των αναςκαφικϊν εργαςιϊν κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζργου, όπωσ 
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 37 του Ρόμου 3028/2002 «Ρόμου για τθν Υροςταςία 
των αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ». Θ Αρχαιολογικι Ωπθρεςία ζχει επίςθσ 
το δικαίωμα να διακόψει τισ εργαςίεσ και να διενεργιςει δοκιμαςτικζσ τομζσ και ςτθν περίπτωςθ 
που δεν ζχουν βρεκεί αρχαία, αλλά ζχουν εντοπιςτεί παλαιότερα αρχαιότθτεσ. Ξαι ςτισ δυό 
περιπτϊςεισ, θ αναςκαφικι ζρευνα μπορεί να προχωριςει ςε ζκταςθ και βάκοσ μεγαλφτερο από το 
προβλεπόμενο ςτθ μελζτθ, εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο. Από τα αποτελζςματα τθσ αναςκαφικισ 
ζρευνασ κα κρικεί θ περαιτζρω ςυνζχεια του ζργου κατόπιν γνωμοδότθςθσ των αρμόδιων οργάνων 
του Ωπ. Υολιτιςμοφ. 
 
 
51. Ξαμία εργαςία δεν επιτρζπεται ςτισ αρχαιολογικζσ κζςεισ τθσ περιοχισ όπου ζχουν εντοπιςτεί 
αρχαιολογικά κατάλοιπα, κυρίωσ των προχριςτιανικϊν περιόδων και ειδικότερα ςτισ κζςεισ: α) 
«Υφργοσ Υίνδοσ Οογγιζσ», β) Δραγάςια, γ) Υαλαιοχλωμόσ, δ) Χάνι Ηαγγανά και ε) Πάνου Ξοράκι, οι 
οποίεσ βρίςκονται πλθςίον εν ενεργεία μεταλλείων. Ϊςτερα από ςυνεννόθςθ και ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Γ ΕΥΞΑ, κα πρζπει να λθφκοφν τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να μθν προκλθκεί 
βλάβθ ςτισ αρχαιότθτεσ που ζχουν εντοπιςτεί ςε αυτζσ τισ περιοχζσ. 
 
 
52. Χε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των προαναφερκζντων όρων δ1.48 δ1.49 δ1.50 και δ1.51, οι εργαςίεσ 
κα διακοποφν και οι υπζυκυνοι του ζργου κα υφίςτανται τισ προβλεπόμενεσ εκ του νόμου 
κυρϊςεισ. 

 
 

53. Χτθν υφιςτάμενθ υπόγεια εξοφλθμζνθ εκμετάλλευςθ του κοιτάςματοσ «ΧΛΟΑ ΛΒ 1.2.3.4.6.11 - 
ΕΡΑΕΦΛΣΧ» δφναται να ςυνεχιςτεί θ υπόγεια εκμετάλλευςθ για τθν απόλθψθ τθσ επζκταςθσ του 
κοιτάςματοσ που εντοπίςτθκε. 
 
 
54. Θ απόλθψθ του εναπομείναντοσ κοιτάςματοσ «ΑΧΦΑΞΣΟΟΑΞΑ (ΧΩΠΥΟΘΦΩΠΑΨΛΞΘ ΕΞΨΑΧΘ)» 
να γίνει με υπόγεια εκμετάλλευςθ. 
 
 
55. Χτθν υφιςτάμενθ εξοφλθμζνθ εκμετάλλευςθ του κοιτάςματοσ «ΒΑ ΡΕΦΑ 7» δφναται να 
ςυνεχιςτεί θ επιφανειακι ι υπόγεια εκεμτάλλευςθ για τθν απόλθψθ του τμιματοσ 2 του 
κοιτάςματοσ που δεν ζχει εξοφλθκεί. 
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56. Για τθν υπόγεια εκμετάλλευςθ του κοιτάςματοσ «ΣΔΣΧ 3Α - 4(ΨΠΘΠΑ 1)» να γίνει αξιοποίθςθ 
και τθσ ςτοάσ 1325μ. που βρίςκεται ςτον χϊρο Α τθσ εκμετάλλευςθσ του κοιτάςματοσ 
«ΧΛΔΘΦΣΥΣΦΨΣ 1.2.3.4.5.6.7.10 ΧΛΟΑ ΧΨΣΑ 1240/3Ε». 
 
 
57. Θ απόλθψθ του κοιτάςματοσ «ΩΥΣΟΣΛΥΑ ΨΦΣΩΥΑΧ» να γίνει με υπόγεια εκμετάλλευςθ, με 
ςτοζσ που κα ξεκινοφν από τθν εκςκαφι τθσ υφιςτάμενθσ επιφανειακισ εξοφλθμζνθσ 
εκμετάλλευςθσ του κοιτάςματοσ «ΣΔΣΧ 4».  
 
 
58. Θ απόλθψθ του υπολοίπου του κοιτάςματοσ «ΞΣΩΞΣΩΒΛΧΨΑ Α5» να γίνει με υπόγεια 
εκμετάλλευςθ, με ςτοζσ που κα ξεκινοφν από τουσ χϊρουσ των υφιςτάμενων επιφανειακϊν 
εξοφλθμζνων εκμεταλλεφςεων των κοιταςμάτων «ΞΣΩΞΣΩΒΛΧΨΑ Α5» και «ΥΕΦΛΣΧΘ ΞΣΛΨΑΧΠΑΨΣΧ 
6788». 
 
 
59. Η απόλθψθ του κοιτάςματοσ «ΝΕΡΑ 9» να γίνει με υπόγεια εκμετάλλευςθ, με ςτοζσ που κα 
ξεκινοφν από τθν εκςκαφι τθσ υφιςτάμενθσ επιφανειακισ εκμετάλλευςθσ του κοιτάςματοσ 
«ΝΕΡΑ 8». 
 
 
60. Η απόλθψθ του κοιτάςματοσ «ΝΕΡΑ 11» να γίνει με υπόγεια εκμετάλλευςθ, με ςτοζσ που κα 
ξεκινοφν από το χϊρο επζμβαςθσ που προοριηόταν για τθν επιφανειακι εκμετάλλευςθ του 
κοιτάςματοσ αυτοφ. 
 
 
61. Για το χϊρο που προοριηόταν για τθν επιφανειακι εκμετάλλευςθ του κοιτάςματοσ «ΡΕΦΑ 9» και 
ο οποίοσ κα παραμείνει άκικτοσ κακϊσ και... 
 
 
62. Ρα μθν πραγματοποιθκεί καμία επζμβαςθ ςτουσ νζουσ χϊρουσ που ηθτοφνται ςφμφωνα με τα 
ςτοιχεία του φακζλου τθσ παραγράφου 16α του προοιμίου τθσ παροφςασ για τθν εκμετάλλευςθ 
οριςμζνων νζων κοιταςμάτων, εφ’ όςον οι χϊροι αυτοί δεν ζχουν εγκρικεί με τθν ΞΩΑ τθσ 
παραγράφου 13 του προοιμίου τθσ παροφςασ. 
 
 
63. Σ φορζασ του ζργου να υποβάλλει ςτθν κακ’ φλθν αρμόδια Ωπθρεςία, ετιςια ζκκεςθ εκλφςεων 
ςτον αζρα και ςτα νερά και μεταφοράσ αποβλιτων ςφμφωνα με τον κανονιςμό 166/2006/ΕΞ’’ για τθ 
ςφςταςθ ευρωπαϊκοφ μθτρϊου ζκλυςθσ και μεταφοράσ ρφπων για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 
91/689/ΕΣΞ και 96/61/ΕΞ του Χυμβουλίου’’. 
 
 Για να υποβάλλει έκθεση πρέπει να γίνονται μετρήσεις. Σις είδε κάποιος στα εργοτάξια; 

 

 
64. Σ φορζασ του ζργου να υποβάλλει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθν ΞΩΑ 
με αρ. 39624/2209/Ε103/25-9-09 (ΦΕΞ 2076/Β/25-9-09) «Πζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ 
διαχείρθςθ των αποβλιτων τθσ εξορυκτικισ βιομθχανίασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 
οδθγίασ 2006/21/ΕΞ τθσ 15θσ Παρτίου 2006». 
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8. Αντικακίςτανται τα αναγραφόμενα ςτο κεφάλαιο (δ2) ωσ ακολοφκωσ: 
δ2 Ξόςτοσ ζργων αποκατάςταςθσ 
α) Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου: εννζα εκατομμφρια (9.000.000) ευρϊ. 
β) Ζργων κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςθσ απόφαςθσ: τζςςερα εκατομμφρια πεντακόςιεσ χιλιάδεσ 
(4.500.000) ευρϊ. 
Υριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα πρζπει να υπάρξει εγγφθςθ για τθν αποκατάςταςθ των χϊρων 
επζμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι νομοκεςία. 
 
Εισπράχθηκαν αυτά τα χρήματα; Για ποιο λόγο; Για τις αποκαταστάσεις; Και με ποιες 

υπογραφές; 

 

Η κυρία βουλευτής του Νομού Υωκίδας αναπτύσσει δραστηριότητα να ενταχθούν στο ΕΠΑ 

και άλλα προγράμματα οι αποκαταστάσεις των λατομείων εξόρυξης. Εδώ η συγκεκριμένη 

εταιρεία αμοίβεται για τις αποκαταστάσεις και έχει καταθέσει (ελπίζουμε) εγγυητικές 

επιστολές. Σι προτείνει; Να τα παραβλέψουμε και να πληρώσουμε και άλλα για τις 

αποκαταστάσεις;  

Θα έπρεπε να ασκήσει την επιρροή της για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. Αυτό 

όμως θα την έκανε δυσάρεστη στην εταιρεία S&B. Διαλέγουμε και πέρνουμε. Δεν 

δυσανασχετούμε όμως όταν μας αποδοκιμάζουν, ενώ τάχα μου ενδιαφερόμαστε για το 

περιβάλλον (τρώμη, Οκτώβριος 2011). 

 
 
10. Αντικακίςτανται τα αναγραφόμενα ςτο κεφάλαιο (ςτ) ωσ ακολοφκωσ: 

ςτ) Χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ των περιβαλλοντικϊν όρων 
Σι ανωτζρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ιςχφουν μζχρι 31-12-2015 και με τθν 
προχπόκεςθ ότι: 

1. Κα τθροφνται επακριβϊσ τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν ΠΥΕ και τα ςυμπλθρωματικά αυτισ 
ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τθν ΞΩΑ τθσ παραγράφου 13 του προοιμίου τθσ παροφςασ, τα ςτοιχεία 
του φακζλου που ςυνοδεφει το ζγγραφο τθσ παραγράφου 14 του προοιμίου τθσ παροφςασ, τα 
ςτοιχεία του φακζλου τθσ παραγράφου 16α του προοιμίου τθσ παροφςασ, κακϊσ και τα ςτοιχεία 
του ςυμπλθρωματικοφ υπομνιματοσ τθσ παραγράφου 24 του προοιμίου τθσ παροφςασ, που 
ςυνοδεφουν τθν παροφςα απόφαςθ και ςφμφωνα με τθν παράγραφο (δ1,44) τθσ παροφςασ. 

2. Δε κα υπάρξουν επιφυλάξεισ από τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ. 

3. Για ςυνζχιςθ των εργαςιϊν πζραν τθσ παραπάνω θμερομθνίασ, ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει να 
εφοδιαςτεί με νζα απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε κείμενεσ 
διατάξεισ. 
 
 
11. Σο κεφάλαιο (η) καταργείται και τίκενται μετά το κεφάλειο (ςτ), νζα κεφάλαια  (η1),   (η2),   (η3) 
και  (η4),   ωσ ακολοφκωσ: 
η1) Αλλαγι βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθ Π.Υ.Ε. και τα 
ςυμπλθρωματικά αυτισ ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τθν ΞΩΑ τθσ παραγράφου 13 του προοιμίου τθσ 
παροφςασ, ςτα ςτοιχεία του φακζλου που ςυνοδεφει το ζγγραφο τθσ παραγράφου 14 του 
προοιμίου τθσ παροφςασ, ςτα ςτοιχεία του φακζλου τθσ παραγράφου 16α του προοιμίου τθσ 
παροφςασ, κακϊσ και ςτα ςτοιχεία του ςυμπλθρωματικοφ υπομνιματοσ τθσ παραγράφου 24 του 
προοιμίου τθσ παροφςασ και με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ παροφςασ είναι δυνατι μόνο 
εφόςον δεν επζρχονται ουςιαςτικζσ διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, και 
μόνο φςτερα από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Υεριβάλλοντικοφ Χχεδιαςμοφ του ΩΥΕΞΑ. Χε κάκε 
άλλθ περίπτωςθ απαιτείται τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. 
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η2) Χε περίπτωςθ που δθμιουργθκοφν ςοβαρά προβλιματα υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσι ςτθν 
περίπτωςθ που παρατθρθκοφν επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφκεί και 
αντιμετωπιςκεί από τθν παροφςα απόφαςθ, τθ Π.Υ.Ε. και τα ςυμπλθρωματικά αυτισ ςτοιχεία που 
ςυνοδεφουν τθν ΞΩΑ τθσ παραγράφου 13 του προοιμίου τθσ παροφςασ, τα ςτοιχεία του φακζλου 
που ςυνοδεφει το ζγγραφο τθσ παραγράφου 14 του προοιμίου τθσ παροφςασ, τα ςτοιχεία του 
φακζλου που ςυνοδεφει το ζγγραφο τθσ παραγράφου 16α του προοιμίου τθσ παροφςασ κακϊσ και 
τα ςτοιχεία του ςυμπλθρωματικοφ υπομνιματοσ τθσ παραγράφου 24 του προοιμίου τθσ παροφςασ, 
επιβάλλονται πρόςκετοι περιβαλλοντικοί όροι ι μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ. 
1650/86 και τισ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ (Ρ.3010/2002). 
 
Μετά την πτώση του βράχου στην Σσούκα Άι Βασίλη εκτιμήθηκαν τα προβλήματα 

υποβάθμισης; Αντιμετωπίστηκαν όπως ορίζεται; 
 
η3) Θ μθ υλοποίθςθ όρου ι όρων τθσ παροφςασ απόφαςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα εκτόσ των άλλων, 
τθν επιβολι διοικθτικϊν (πρόςτιμα) και ποινικϊν κυρϊςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 
28, 29 και 30 του Ρόμου 1650/86 και τισ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ (Ρ.3010/2002), όπωσ 
ιςχφουν. 
 
η4) Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχουν εγκρικεί ιδθ οι τεχνικζσ μελζτεσ εκμετάλλευςθσ των 
μεταλλευτικϊν ζργων και ο προβλεπόμενοσ  ςε αυτζσ τρόποσ ανάπτυξθσ των εργαςιϊν 
εκμετάλλευςθσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τουσ παρόντεσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, θ εκμεταλλεφτρια 
εταιρία υποχρεοφται ςτθν υποβολι τροποποιθτικοφ τεφχουσ τθσ τεχνικισ μελζτθσ ςτθν αρμόδια 
υπθρεςία του ΩΥΕΞΑ ϊςτε να εναρμονίηεται θ τεχνικι μελζτθ με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ. 
 
12. Αντικακίςτανται τα αναγραφόμενα ςτο κεφάλαιο (θ) ωσ ακολοφκωσ:  
θ) Θ ΞΩΑ τθσ παραγράφου 13 του προοιμίου τθσ παροφςασ (δθλαδι θ ΞΩΑ 176598/4446 
22.12.2003), θ Π.Υ.Ε. και τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία που τθ ςυνοδεφουν, θ παροφςα απόφαςθ, 
τα ςτοιχεία του φακζλου που ςυνοδεφει το ζγγραφο τθσ παραγράφου 14 του προοιμίου τθσ 
παροφςασ, τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ παραγράφου 16α του προοιμίου τθσ παροφςασ, κακϊσ και 
τα ςτοιχεία του ςυμπλθρωματικοφ υπομνιματοσ τθσ παραγράφου 24 του προοιμίου τθσ παροφςασ, 
κα πρζπει ςε κάκε ζλεγχο να βρίςκονται ςτο χϊρο που αναπτφςςεται θ δραςτθριότθτα και να 
επιδυκνείονται ςε κάκε αρμόδιο ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
 
Δε μας κάνουν τη χάρη να δώσουν τους περιβαλλοντικούς όρους. Είναι υποχρεωμέοι! 

Δημοτικοί άρχοντες το βλέπετε; 
 
13. Αντικακίςτανται τα αναγραφόμενα ςτο κεφάλαιο (κ) ωσ ακολοφκωσ:  
κ) Σ ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των περιβαλλοντικϊν όρων τθσ παροφςασ απόφαςθσ γίνεται ςφμφωνα με 
τισ εκάςτοτε κείμενεσ διατάξεισ. 
 
 
14. Απαλείφεται το κεφάλαιο (ιγ)  
Πε τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσπαφει θ ιςχφσ του εγγράφου τθσ παραγράφου 14 του 
προοιμίου τθσ παροφςασ. 
Θ Δ/νςθ Δαςϊν Ρ. Φωκίδασ, ςτθν οποία κοινοποιείται θ παροφςα απόφαςθ, παρακαλζιται να 
μεριμνιςει για τθν εφαρμογι των διατάξεων που προβλζπονται από τθ Δαςικι Ρομοκεςία ωσ προσ 
τθν άςκθςθ τθσ εν κζματι δραςτθριότθτασ. 
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 
Άρκρο 1. κοπόσ 
Σι διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ είναι υποχρεωτικζσ για εκμεταλλευτζσ, εργοδότεσ, μελετθτζσ, 
επιβλζποντεσ μθχανικοφσ και εργαηομζνουσ, από τουσ οποίουσ απαιτείται ςχολαςτικι τιρθςι τουσ. Θ 
παράβαςθ των διατάξεων αυτϊν επιςφρει τισ από το Ρόμο προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 
Άρκρο 3. Κρατικόσ Έλεγχοσ 
Σ ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ αςκείται από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ 
Πεταλλείων που οφείλει να επικεωρεί όλα τα ζργα, να δίνει τισ κατάλλθλεσ εντολζσ και να επιβάλλει ςε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τισ από το Ρόμο προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
Ειδικότερα ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ο ζλεγχοσ αυτόσ διενεργείται και από τισ κακ’ φλθν 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (επικεωρθτζσ περιβάλλοντοσ, κλιμάκια ελζγχου περιβάλλοντοσ κλπ.). 
 
Άρκρο 4. Γενικζσ Τποχρεϊςεισ Εκμεταλλευτι και Εργοδότθ 
Σ εκμεταλλευτισ μεταξφ των άλλων, ζχει και τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 
Α) να οριοκετιςει με τεχνθτά και μόνιμα ορόςθμα το μεταλλευτικό ι λατομικό χϊρο και να φροντίςει για τθ 
διαςφάλιςι τουσ. 
Β) να καταρτίηει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια Ωπθρεςία του ΩΥΕΞΑ πριν τθν ζναρξθ μεταλλευτικϊν ι 
λατομικϊν εργαςιϊν ςε  νζο ζργο ι νζο μζτωπο του ζργου, τεχνθτι μελζτθ του ζργου. 
Ψα κριτιρια που πρζπει να ικανοποιοφνται ςτισ παραπάνω μελζτεσ είναι θ οικονομία του κοιτάςματοσ ςε 
ςυνδυαςμό με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων κακϊσ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και γενικότερα θ 
ελαχιςτοποίθςθ του κοινωνικοφ κόςτουσ ςτα πλαίςια των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 
Επίςθσ ο εκμεταλλευτισ κα πρζπει να διακζτει εγκεκριμζνθ Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για το 
μεταλλευτικό ζργο και να τθρεί τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, κακϊσ και τθν εγκεκριμζνθ 
ωσ άνω τεχνικι μελζτθ.  
Απαγορεφεται θ ζναρξθ μεταλλευτικϊν εργαςιϊν πριν τθν ζγκριςθ τθσ τεχνικισ μελζτθσ και τθν ζγκριςθ 
περιβαλλοντικϊν όρων. 
ΧΨ) Χε περίπτωςθ εργολαβικισ ανάκεςθσ του ςυνολικοφ ι μζρουσ του ζργου, να υπογραφεί ςχετικι ςφμβαςθ 
με τον εργολάβο ςτθν οποία να ςτοιχειοκετείται θ υποχρζωςθ του τελευταίου για τθν τιρθςθ των διατάξεων 
του παρόντοσ κανονιςμοφ κλπ. όμωσ και ςτθν περίπτωςθ που ζχει υπογραφεί θ ςχετικι ςφμβαςθ, ο 
εκμεταλλευτισ δεν απαλλάςςεται των ευκυνϊν του, κακϊσ υποχρεοφται  να ελζγχει και να λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μζτρα για τθν πιςτι υλοποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και των διατάξεων του ΞΠΟΕ από τον 
εργολάβο. 
 
Άρκρο 24. 
Σι μετριςεισ και τα αποτελζςματα των μετριςεων που προβλζπονται από το άρκρο 21 για τθν προςταςία των 
εργαηομζνων από τουσ κορφβουσ, από το άρκρο 22 για τθν προςταςία των εργαηομζνων από αιωροφμενεσ 
ςκόνεσ, αζρια, ατμοφσ, καπνοφσ και λοιποφσ χθμικοφσ παράγοντεσ από το άρκρο 23 για τθν προςταςία των 
εργαηομζνων από κερμικι καταπόνθςθ για κάκε κζςθ εργαςίασ και θμερομθνία πρζπει να καταχωροφνται 
ενυπόγραφα μαηί με τα λοιπά ςτοιχεία (μζκοδοι, όργανα, χρόνοι μετριςεων κλπ.) ςε ειδικά κεωρθμζνα από 
οποιαδιποτε δθμόςια αρχι βιβλία. 

 
τις θέσεις εργασίας δεν είδαμε όργανα μετρήσεων. Σώρα που γίνονται οι μετρήσεις ... ; 
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Άρκρο 82. (78) 
Ξάκε επιφανειακι εκςκαφι που εντάςςεται ςε ζργο εντοπιςμοφ κοιτάςματοσ ι εκμετάλλευςθσ κακϊσ και θ 
λιψθ μζτρων για τθν αςφάλεια τθσ επιφάνειασ και τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον που 
ςχετίηονται με τθ λειτουργία του ζργου, πρζπει να αποτελοφν αντικζιμενο ειδικισ μελζτθσ που 
περιλαμβάνεται ανάλογα με τθν περίπτωςθ ςτο αντίςτοιχο μζροσ τθσ τεχνικισ μελζτθσ του άρκρου 4. 
 
Εδώ μας έδωσαν έγκριση τεχνικής μελέτης πριν από 23 χρόνια και στο 1/3 της έκτασης. Ειδική μελέτη 

ψάχνουμε;;; Ούτε στα χαρτιά δεν είναι σύννομοι! 

 
Άρκρο 83. (79) 
Θ γωνία πρανοφσ τθσ εκςκαφισ για ςυνεκτικά και υγιι πετρϊματα δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 60ο. 
Ξατ’  εξαίρεςθ θ γωνία αυτι μπορεί να αυξάνεται μζχρι 70ο, εφόςον εφαρμόηονται ειδικά μζτρα ι μζκοδοι 
(πχ. πρότμιςθ, απαλι όρυξθ κλπ.) με βάςθ τθν εγκεκριμζνθ τεχνικι μελζτθ του άρκρου 4. 
 

ε ποια θέση εκσκαφής τηρήθηκε αυτό το άρθρο; 
 
ΝΟΜΟ 998/79 
Περι προςταςίασ των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων 
 
Άρκρο 1.  
1. Ψα δάςθ και οι δαςικζσ εν γζνει εκτάςεισ ςυνιςτοφν εκνικό κεφάλαιο, θ δε προςταςία τουσ αποτελεί 
υποχρζωςιν τόςο των κρατικϊν οργάνων εν τθ αςκιςει των αρμοδιοτιτων των, όςο και των πολιτϊν. 
2. ουδενόσ ιδιωτικοφ δικαιϊματοσ θ άςκθςισ δφνται να ενεργείται κατά παράβαςθ τθσ ωσ άνω υποχρεϊςεωσ 
πλθν αν άλλωσ κατ’ εξαίρεςιν ορίηει ο νόμοσ και εντόσ των ορίων τθσ εξαίρεςθσ ταφτθσ. 
 
Άρκρο 57. Μεταλλευτικζσ και Λατομικζσ Εργαςίεσ 
Υαρ.3 
Θ εκμετάλλευςθ των μεταλλευτικϊν και λατομικϊν ορυκτϊν ενεργείται υποχρεωτικϊσ κατά τρόπο μθ 
καταςτρζφοντα τθ δαςικι βλάςτθςθ, ει μθ εισ το απολφτωσ απαραίτθτο μζτρο. 
Θ απόκεςθ και μεταφορά ςτείρων και καταλοίπων εκ των εξορυςςόμενων μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν 
ορυκτϊν ενεργείται εισ ειδικοφσ προσ τοφτο χϊρουσ κατά τουσ όρουσ τθσ εν άρκρο 45 παρ.4 μελζτθσ (Π.Υ.Ε.) 

Τπάρχει περίπτωση οι εδικοί χώροι για την 

απόθεση των στείρων να είναι αυτοί που 

φαίνονται; Είναι οριοθετημένη η πλαγιά;  

Έχει γίνει αποψίλωση στο τμήμα που 

προβλέπεται η απόθεση;  Σο προβλέπει η ΜΠΕ 

 

Γιατί είναι απαραίτητο να καταστραφεί 

η δασική βλάστηση εδώ; 
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Υαρ.4 
Υάςα εκ των ερευνϊν ι εκ των εκμεταλλζυςεων προκαλοφμενθ εισ δάςοσ ι δαςικζσ εκτάςεισ ηθμιά 
αποκακίςταται ςφμφωνα κατά το άρκρο 45 παρ.4 μελζτθ και τισ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ. Θ ζχουςα τθν 
εκμετάλλευςθ επιχείρθςθ υποχρεοφται να προβαίνει περιοδικϊσ εισ αποκατάςταςιν του τοπίου και τθσ 
δαςικισ βλάςτθςθσ διά τθσ εφαρμοφισ προγράμματοσ αναδάςωςθσ εγκρινόμενο υπό τθσ δαςικισ αρχισ.. 
Θ μθ ςυμμόρφωςισ του υπόχρεου προσ τα ανωτζρω ςυνεπάγεται τθν επιβολιν εισ αυτόν των οικείων 
δαπανϊν διά τθν υπό τθσ δαςικισ υπθρεςίασ αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ του δαςικοφ περιβάλλοντοσ ι τθ 
διενζργεια των ρθκειςϊν αναδαςϊςεων κλπ. 
 
Αυτό το άρθρο εφαρμόστηκε στο κατ’ ελάχιστο. Τπάρχει εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης για το 

συγκεκριμένο σημείο που είναι και ορατό από παντού. 

 
Υαρ.5 
Θ παραχϊρθςισ δθμοςίων δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων διά τθν διενζργειαν των εν τω παρόντι άρκρο 
εργαςιϊν επιτρζπεται: 
Α) κατά χριςιν και άνευ ανταλλάγματοσ, εφόςον πρόκειται περί διενζργειασ μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν 
ερευνϊν διά γεωτριςεων και διανοίξεωσ φρεάτων ι περί διανοίξεωσ οδϊν προςπελάςεωσ. 
Β) κατά χριςιν και επ’ ανταλλάγματι εφόςον οι παραχωρθμζναι εκτάςεισ πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν διά 
τθν εκμετάλλευςιν των εν αυτζσ ορυκτϊν ι τθ δθμιουργία πρόχειρων εγκαταςτάςεων. 
Γ) κατά κυριότθτα και επ’ ανταλλάγματι εφόςον ... Διά τον κακοριςμόν του ανταλλάγματοσ απαιτείται θ 
ςφμφωνθ γνϊμοδότθςισ τθσ κατά άρκρον 10 παρ.3 επιτροπισ ι καταβολι δε των οικείων χρθματικϊν ποςϊν 
ενεργείται προσ το Ξεντρικόν Ψαμείον Γεωργίασ, κτθνοτροφίασ και δαςϊν και ... 

 
Αυτά είναι τα μόνα χρήματα που πληρώνει ο εκμεταλλευτής στο ελληνικό δημόσιο, μέσω του Σαμείου 

Γεωργίας και Κτηνοτροφίας για την εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου! 

Για έκταση εκμετάλλευσης εννέα χιλιάδων στρεμμάτων πόσο να πλήρωσε άραγε; 

Τπάρχει εμφανής 

καταστροφή του δάσους! 

Προέρχεται από την 

ανεξέλεγκτη πτώση των 

βράχων. 

Μήπως η καταστροφή 

προέρχεται και από χρήση 

χημικών; Η Δασική 

Τπηρεσία πιστεύουμε θα 

απαντήσει. 
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Ψο αλιςβερίςι «θ καλι ςυνεργαςία ςτα πλαίςια τθσ ανταποδοτικότθτασ» του Χυμβουλίου τθσ 
Ψοπικισ Ξοινότθτασ Ξαςτελλίων του Διμου Δελφϊν με τθν «S&B Βιομθχανικά Σρυκτά Α.Ε.».  
 

1. Διευκολφνει αφάνταςτα τθν εταιρεία αφενόσ να καταπατιςει εμφανϊσ και απροκάλυπτα όλουσ 
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που επιβάλλει θ ΞΩΑ για ςυνζχιςθ τθσ εξόρυξθσ βωξίτθ, αφετζρου 
να ειςπράξει καταχρθςτικά τα χριματα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου για τθν αποκατάςταςθ που δεν 
κάνει, και να γλυτϊνει τισ καταπτϊςεισ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν και τα πρόςτιμα που ζπρεπε να 
επιβλθκοφν. 

2. Αποτελεί φοβερά μεγάλο κίνδυνο για αλλοίωςθ του τοπίου ςε μορφι, χρϊμα και κλίμα, απειλεί τθ 
φυςιογνωμία του χωριοφ Ξαςτζλλια και καταςτρζφει ι κάνει απαγορευτικι κάκε άλλθ οικονομικι 
δραςτθριότθτα. 

3. Υζρα από τα ςυναιςκιματα απογοιτευςθσ και αναςφάλειασ που γεννά θ όλθ πολιτικι και 
οικονομικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, επιπλζον ςυναιςκιματα κλίψθσ, απογοιτευςθσ,  αγανάκτιςθσ 
και αθδείασ προςτίκενται από τθν επιφανειακι εξόρυξθ ςτα Ξεφαλάρια του χωριοφ, τα οποία 
δεκαπζντε (15) και πλζον χρόνια ομόψυχα το χωριό βάςταγε ανζπαφα. Ιρκαν τϊρα οι μπράβοι με 
απειλζσ «κα χυκεί αίμα» και «θ καλι ςυνεργαςία...»και άρχιςαν να γκρεμίηουν. 

4. Ξαταςτρζφει ολοκλθρωτικά και ανεπανόρκωτα το περιβάλλον, εξαφανίηει τθ βλάςτθςθ, φζρνει 
ριγματα ςυνζχειασ ςτουσ βιότοπουσ. 

5. Αποτελεί καταλφτθ για τθ δθμιουργία μθ νόμιμου χριματοσ. 
 

Σι αρμοδιότθτεσ του Υροζδρου και του Χυμβουλίου Ψοπικισ Ξοινότθτασ είναι ςυγκεκριμζνεσ βάςει 
του Ρόμου  και για αυτζσ ψθφίςτθκε  από τουσ δθμότεσ και για τίποτα παραπάνω. 
Τταν ψθφίηεςαι για καντθλαναφτθσ δεν κάνεισ και τον δεςπότθ. 
Υζρα λοιπόν από τισ αρμοδιότθτεσ για τθ λειτουργία του δικτφου φδρευςθσ, αποχζτευςθσ – αν 
υπάρχει – άρδευςθσ, θλεκτροφωτιςμοφ και κακαριότθτασ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και όποιεσ 
άλλεσ, ςτισ αρμοδιότθτεσ του Υροζδρου Ψοπικισ Ξοινότθτασ αναφζρεται:  
«Είναι υπεφκυνοσ για τθν προςταςία τθσ δθμοτικισ περιουςίασ ςτα όρια τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ και 
αναφέρει τυχόν ηθμιζσ ι προςβολζσ των ιδιοκτθςιακών δικαιωμάτων του Διμου». 
 
Ανζφερε λοιπόν το Χυμβοφλιο τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ Ξαςτελλίων προσ το Δθμοτικό Χυμβοφλιο του 
Διμου Δελφϊν τθ ηθμιά που γίνεται ςτα Ξεφαλάρια του χωριοφ και τθν προςβολι των δικαιωμάτων 
του Διμου ι κεωρεί ότι δε γίνεται τίποτα το επιλιψθμο. Αυτό είναι που δθμιουργεί το αίςκθμα τθσ 
αθδείασ ςτθν πλειονότθτα των Ξαςτελλιωτϊν. Ξαι πωσ αντζδραςε ο πρόεδροσ του Δθμοτικοφ 
Χυμβουλίου ι ο Διμαρχοσ. Ζφεραν το κζμα ςτο Δθμοτικό Χυμβοφλιο. 
Αντί αυτισ τθσ μόνθσ πράξθσ που είχε δικαίωμα και υποχρζωςθ να κάνει το Χυμβοφλιο και ο 
Υρόεδροσ τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ Ξαςτελλίων προχϊρθςε ςε ςυνεννοιςεισ, παραχωριςεισ, 
ανταλλαγζσ χριματοσ πάνω-κάτω ςτο τραπζηι. 
 
Ασ τα δοφμε από τα πρακτικά 1/2011, 4/2011, 5/2011 Χυνεδρίαςθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ 
Ξαςτελλίων... 
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Πρακτικά 1/2011 - 23/2/2011 
Θζμα 1ο «Επί εγγράφου τθσ μεταλλευτικι εταιρείασ S&B Βιομθχανικά Ορυκτά Α.Ε.». 

 
Παρατιρθςθ 1 
Αυτό το Χυμβοφλιο και αυτόσ ο πρόεδροσ που διάλεξαν να ξεκινιςουν τθν κθτεία τουσ με κζμα που 
αφορά τα ςυμφζροντα εταιρείασ. Υριν ακόμα ςυηθτιςει τι χωριό κζλει, τι δρόμο κζλει να 
ακολουκιςει, ποια είναι τα ςυμφζροντα του χωριοφ, θ εταιρεία ζιχε ςτείλει ζγγραφο από τισ 
25/1/2011 , με δφο βαςικά χαρακτθριςτικά (αντιγραφι από πρακτικά):  
Α) «Χτο ζγγραφο αυτό παρουςιάηονται οι κζςεισ τθσ εταιρείασ αναφορικά με τθν απόλθψθ 
επιφανειακοφ τμιματοσ βωξίτθ κλπ.» 
Β) «Χρθματοδότθςθ ζργων (άμεςθ χοριγθςθ 50.000,00 ευρϊ) που κα εκτελεςτοφν ςτα Ξαςτζλλια 
ςτα πλαίςια τθσ παροχισ από τθν εταιρεία ανταποδοτικϊν οφελϊν προσ το χωρίο μασ, από τθν 
προκαλλοφμενθ γενικά επιβάρυνςθ τθσ περιοχισ μασ λόγω των μεταλλευτικϊν δραςτθριοτιτων». 

 
Παρατιρθςθ 2 
Θ εταιρεία δεν ζχει κζςεισ για τθν εξόρυξθ τισ οποίεσ ςυηθτεί με τοπικά  ςυμβοφλια που δεν ζχουν 
καμία αρμοδιότθτα, ζχει αποφάςεισ, περιβαλλοντικοφσ όρουσ και εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τισ οποίεσ 
πρζπει αυςτθρά να εφαρμόςει. 
 
Παρατιρθςθ 3 
Υοιοσ παραχϊρθςε  το δικαίωα ςτο τοπικό Χυμβοφλιο να αλλάξει τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ που 
προζρχονται από Ξοινζσ Ωπουργικζσ Αποφάςεισ και τισ Π.Υ.Ε. που εγκρίνονται από  αρμόδιεσ 
Ωπθρεςίεσ και Ρομαρχιακά Χυμβοφλια. 
Υάντωσ ςε καμία περίπτωςθ οι δθμότεσ με τθν ψιφο τουσ. 
 
Παρατιρθςθ 4 
Θ εταιρεία αναγνωρίηει τθν προκαλοφμενθ γενικά επιβάρυνςθ τθσ περιοχισ λόγω τθσ μεταλλευτικισ 
δραςτθριότθτασ και ότι πρζπει να υπάρχουν ανταποδοτικά οφζλθ. Άρα είναι ϊριμο το αίτθμα για 
ςυγκεκριμζνα ανταποδοτικά με ζνα εφλογο ποςό για κάκε τόνο μεταλλεφματοσ, ποςό που κα 
διαχειρίηεται αποκλειςτικά ο Διμοσ με διαφανι τρόπο όπωσ τα δθμόςια ζςοδα. Θ φπαρξθ των 
ανταποδοτικϊν ςε καμία περίπτωςθ και οφτε ςτο ελάχιςτο διαφοροποιεί τουσ περιβαλλοντικοφσ 
όρουσ τθσ ΞΩΑ, τθν εγκεκριμζνθ ΠΥΕ και τεχνικζσ εκκζςεισ. 
 
Παρατιρθςθ 5 
«... άμεςθ χοριγθςθ 50.000,00 ευρϊ για ζργα...» 
Ψα χριματα δόκθκαν; Υόςα δόκθκαν; Υϊσ δόκθκαν; Υάνω ςτο τραπζηι με δωρεά προσ το Διμο;  
Ζγινε αποδοχι δωρεάσ  από τθν οικονομικι επιτροπι του Διμου; (το τοπικό δεν ζχει δικαίωμα 
απόφαςθσ αποδοχισ δωρεάσ). Χτο δθμόςιο δίκαιο αντλοφμε ακόμθ διδάγματα από τον Ψρωϊκό 
πόλεμο. Εκδόκθκαν παραςτατικά; Υλθρϊκθκε ο φόροσ δωρεϊν;  Αν δεν ζγιναν όλα αυτά, ςτο 
ςφνολό τουσ τα χριματα αυτά δεν είναι νόμιμα. 
 
Παρατιρθςθ 6 
Θ διαχείρθςθ δθμόςιου χριματοσ πρζπει να είναι διαφανισ και να ανταποκρίνεται ςε νόμιμεσ 
δαπάνεσ. Σι τοπικοί άρχοντεσ και διάφοροι πρόεδροι ζχουν τθν εντφπωςθ ότι τα χριματα είναι δικά 
τουσ προςωπικά και ζχουν δικαίωμα να τα διαχειρίηονται ςτο ςκοτάδι. Ξάνουν ςκόπιμα λάκοσ. 

 
Παρατιρθςθ 7 
Σποιοδιποτε δθμόςιο ι δθμοτικό ζργο ζςτω και ευτελοφσ ποςοφ, ακόμα και άμεςθσ ανάγκθσ, 
πρζπει να αποφαςίηονται, να εγκρίνονται, να ελζγχονται, να παραλαμβάνονται από τα κεςμικά 
όργανα που ζχουν από το νόμο αυτζσ τισ αρμοδιότθτεσ που ςίγουρα δεν είναι το ςυμβοφλιο τοπικισ 
κοινότθτασ. 
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Παρατιρθςθ 8 
Ψα χριματα αυτά και όςα θ εταιρεία τουσ ζταξε για το μζλλον από που προζρχονται και γιατί θ 
εταιρεία άρχιςε αμζςωσ διαδικαςία για να τουσ τα δϊςει; Γιατί με τθν εκλογι του Ψοπικοφ 
Χυμβουλίου ζτρεχαν να τουσ παςςάρουν το Δοφρειο Μππο; 
Ψα χριματα δεν προζρχονται από τα κζρδθ τθσ εταιρείασ λόγω τθσ ορκολογικισ εξόρυξθσ. 
Υροζρχονται από τα χριματα που παίρνει θ εταιρεία για τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ 
ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ ι από χριματα που γλυτϊνει θ εταιρεία λόγω μθ εφαρμογισ των 
περιβαλλοντικϊν όρων και μθ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ. Εφόςον τα χριματα δεν είναι 
νόμιμα μποροφμε να ποφμε ότι θ εταιρεία χρθματίηει το τοπικό ςυμβοφλιο, το οποίο από τισ 
υποχρεϊςεισ του είναι φρουρόσ του περιβάλλοντοσ και τθσ περιουςίασ του Διμου ςτθν Ξοινότθτά 
του, να μθν αναφζρει, να μθ διαμαρτφρεται και το χειρότερο να ςτζλνει διάφορα ζγγραφα με τθ 
ςτρογγυλι ςφραγίδα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ότι όλα βαίνουν καλϊσ, ότι οι νόμοι εφαρμόηονται, 
ότι θ ςυνεργαςία είναι καυμάςια. 
 
Παρατιρθςθ 9 
Άρα το χριμα που δίνεται προσ διάφορουσ παράγοντεσ τθσ κοινότθτασ, προζδρουσ και ςυμβοφλουσ 
τοπικισ κοινότθτασ, προζδρουσ τοπικϊν ςυλλόγων, εκκλθςιαςτικό ςυμβοφλιο κλπ δεν είναι χριμα 
απλϊσ που ζβγαλε από το ταμείο τθσ θ εταιρεία (υπάρχουν παραςτατικά; Υλθρϊκθκε φόροσ;) αλλά 
προζρχονται από τθ διαςπάκθςθ των χρθμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου τα οποία κακϊσ 
ειςπράχκθκαν, αν ειςπράχκθκαν, και καλό είναι να δίνει και λίγα από αυτά ωςτε να ζχουμε καλζσ 
ςχζςεισ και να μθν προκφψει καταγγελία (δθλαδι τα χριματα δίνονται ςίγουρα με δόλο). 
 
Παρατιρθςθ 10 
Τταν ςτθ ςυναλλαγι υπάρχει χριμα τότε από τθ φφςθ του χριματοσ υπάρχει αγορά ι πϊλθςθ. 
Εκτόσ αν είναι χαρτηιλίκι. Ψϊρα οι τοπικοί άρχοντεσ ασ διαλζξουν. Ψουσ αγόραςε θ εταιρεία με 
παράνομο χριμα ι αυτοί ποφλθςαν το περιβάλλον και τα ςυμφζροντα του χωριοφ με παράνομο 
χριμα. Δε κα διαφωνιςουμε με ό,τι διαλζξουν. Ψο ςίγουρο είναι ότι προςωπικά ποφλθςαν ι 
αγόραςαν. Ψο Χυμβοφλιο δεν ζχει τζτοια αρμοδιότθτα, άρα κάκε ςχετικι απόφαςθ είναι άκυρθ. Σ 
τφποσ ςτα δθμόςια οικονομικά είναι ουςίασ, πολφ μεγάλθσ ουςίασ.  
 
Παρατιρθςθ 11. 
Θ κορυφι τθσ Ψςοφκασ ςτον Αϊ Βαςίλθ (Ρερά 5,6,7) ςτα ζγγραφα που ςυνοδεφουν τθν ΞΩΑ 
164818/2323/31-8-10 αναφζρεται ρθτϊσ και με φωτογραφία ότι δεν πρζπει να πειραχκεί. Ψο 
Χυμβοφλιο τθσ τοπικισ κοινότθτασ, ι τουλάχιςτον ο Υρόεδροσ, αυτό το γνωρίηει. Θ κορυφι όχι 
απλϊσ πειράχκθκε αλλά κατακρεουργικθκε. Θ εταιρία εξαργφρωςε τισ χάντρεσ και τα κακρεφτάκια. 
Ψο Χυμβοφλιο είναι υπεριφανο για τα ζργα που ζγιναν. 

 

 

Αφού κατέστρεψε τη Γκιώνα, έβαλε μπροστά 

να καταστρέψει τα κεφαλάρια του χωριού. 
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Παρατιρθςθ 12 
Χτθν εταιρία ζχουν παραχωρθκεί με τθν ΞΩΑ τρεισ νζεσ κζςεισ εξόρυξθσ ςτθν περιοχι Αλεφάντω. 
Είναι οι τρεισ κζςεισ με τθν ζκταςι τουσ που φαίνονται ςτθ φωτογραφία. 

 
Σι περιβαλλοντικοί όροι που πρζπει να εφαρμοςτοφν κάνουν τθν εκμετάλλευςθ ςχετικά δαπανθρι. 
Αν με νζεσ χάντρεσ πειςκοφν οι ικαγενείσ να μθν αντιδράςουν και παρκεί και κάποιο ζγγραφο με 
ςτρογγυλι ςφραγίδα για ενθμζρωςθ  ότι όλα είναι καυμάςια, τότε εκμετάλλευςθ κα ‘ναι τςάμπα. 
Ψο ότι κα ζχει ξεκοιλιαςτεί το πιο όμορφο κεφαλάρι του χωριοφ, θ καταςτροφι του περιβάλλοντοσ 
κα είναι τεράςτια, οι πλθμμφρεσ και οι καταςτροφζσ κα ζρκουν ςίγουρα, κακόλου δεν 
προβλθματίηουν τουσ μετόχουσ τθσ S&B και τουσ επί τόπου εκφραςτζσ των ςυμφερόντων τουσ. Τλοι 
με το αηθμίωτο βζβαια. Μόνο ο τόποσ και ο λαόσ πλθρϊνουν. 
Επίςθσ υπάρχουν δφο κζςεισ ςτον Αϊ Βαςίλθ (Ρερά 9 και Ρερά 11) όπωσ φαίνονται ςτθ φωτογραφία, 
ςτθν προθγοφμενθ ΞΩΑ.  
Θ άδεια ιταν για επιφανειακι εξόρυξθ. Χτθν νζα ΞΩΑ του 2010 ςε αυτζσ τισ κζςεισ θ άδεια για 
εκμετάλλευςθ είναι αυςτθρά υπόγεια. Χρειάηεται μεγάλθ προςοχι ςτθν «καλι ςυνεργαςία». 

 
 
 

ΑΟΕΦΑΡΨΩ 730-770-780 
ΕΞΨΑΧΘ 33936,50Π

2 

ΕΥΛΦΑΡΕΛΑΞΘ ΡΕΑ 
ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘ 

 

ΑΟΕΦΑΡΨΩ 690-700 
ΕΞΨΑΧΘ 32205,50Π

2 

ΕΥΛΦΑΡΕΛΑΞΘ ΡΕΑ 
 ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘ  

 

ΑΟΕΦΑΡΨΩ 660 
ΕΞΨΑΧΘ 9753,00Π

2 

ΕΥΛΦΑΡΕΛΑΞΘ ΡΕΑ 
 ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘ  

 

ΡΕΦΑ 11 
ΠΕ ΨΘΡ ΞΩΑ 2003 ΕΥΛΦΑΡΕΛΑΞΘ ΕΞΨΑΧΘΧ 80.000 Π

2 

ΠΕ ΨΘΡ ΞΩΑ 2010 ΩΥΣΓΕΛΑ 

 

ΡΕΦΑ 9 
ΠΕ ΨΘΡ ΞΩΑ 2003 ΕΥΛΦΑΡΕΛΑΞΘ 
ΕΞΨΑΧΘΧ 98.509 Π

2 

ΠΕ ΨΘΡ ΞΩΑ 2010 ΩΥΣΓΕΛΑ 
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Παρατιρθςθ 13. 
Θ ίδια εταιρία, ςτθ Πιλο που εκμεταλλεφεται λατομείο βιομθχανικϊν ορυκτϊν πλθρϊνει ειδικό 
τζλοσ υπζρ ΣΨΑ. 
Ρόμοσ 1828/89 «Αναμόρφωςθ τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ» 
Ξεφάλαιο Δ’: Σικονομικοί Υόροι τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
Άρκρο 26: τροποποιιςεισ τθσ Ρομοκεςίασ για ζςοδα των Διμων και Ξοινοτιτων. 
Υαράγραφοσ 15: Σι εκμεταλλευτζσ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, που λειτουργοφν ςτθν 
περιφζρεια τθσ επαρχίασ Πιλου, υποχρεοφνται να καταβάλουν ετθςίωσ ειδικό τζλοσ υπζρ των ΣΨΑ 
ςτθν περιφζρεια των οποίων λειτουργεί το λατομείο. Ψο τζλοσ ορίηεται ςε δφο τα εκατό (2%) επί τθσ 
αξίασ των λατομικϊν προϊόντων που εξάγονται ςτθν εξωτερικι και εςωτερικι αγορά. Σ 
προςδιοριςμόσ των ποςοτιτων που εξάγονται μπορεί να γίνει με βάςθ τα τιμολόγια και κάκε άλλθ 
πρόςφορθ μζκοδο καταμζτρθςθσ. Ψα ποςά που προζρχονται από το ανωτζρω τζλοσ διατίκενται για 
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν εκτζλεςθ κοινωφελϊν ζργων. 
 
Παρατιρθςθ 14. 
Ωπάρχει και άλλοσ τρόποσ διεκδίκθςθσ των ανταποδοτικϊν που όλοι ςυμφωνοφν πωσ πρζπει να 
δοκοφν. Σ δρόμοσ τθσ διαφάνειασ, τθσ ενότθτασ, τθσ διεκδίκθςθσ. Ζχπυμε χίλιουσ λόγουσ να 
ςτθρίξουμε τθ διεκδίκθςθ προσ κάκε κατεφκυνςθ. 
Υότε το Ψοπικό Χυμβοφλιο χωρίσ αρμοδιότθτα αποφάςιςε να ακολουκιςει το δρόμο τθσ 
αδιαφάνειασ και τθσ ςυναλλαγισ; Ψο Δθμοτικό Χυμβοφλιο ενθμερϊκθκε; Αποφάςιςε ςχετικά; Ψουσ 
παραχϊρθςε αρμοδιότθτεσ; Είχε δικαίωμα να τισ παραχωριςει; 
 
Πρακτικό τθσ αρικ. 4/2011/16-6-2011 υνεδρίαςθσ υμβουλίου Σοπικισ Κοινότθτασ Καςτελλίων. 
Θζμα 1ο: «Επιφανειακζσ αποκαλφψεισ μεταλλείων ςτθν περιοχι τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ 
Καςτελλίων – Θζςεισ Νερά 5-6-7.» 
Αντιγράφουμε από τα πρακτικά: 
Α. «Θ εταιρεία μασ είπε προφορικά ότι προτίκεται να αποκαταςτιςει το πίςω μζροσ του νταμαριοφ. 
εκίνθςε τθν αποκατάςταςθ με προοπτικι ότι δε κα πειραχκεί θ εμφανισ προσ το χωριό πλευρά και 
από εκεί κα ζπαιρνε «τραβθχτά» τα μπάηα. Τμωσ πάρκθκαν μπάηα και πετρϊματα εμφανι χωρίσ να 
ζχουμε εμείσ δϊςει καμία γνωμοδότθςθ.»  
(…) 

 
Β. Ακολοφκωσ λαμβάνει το λόγο ο Χφμβουλοσ κ. Υ. Ρ. Πακρισ ο οποίοσ αναφερόμενοσ από ιδίου 
αυτοφ χειρόγραφου είπε τα εξισ: 
«Ξατ’ αρχάσ κζλω να εκφράςω τθ δυςαρζςκειά μου γιατί τθν Ψετάρτθ 8/6/2011 ςτο άτυπο 
ςυμβοφλιο που ζγινε και ςυηθτικθκε  το εν λόγω κζμα, αμζςωσ μετά, ςυγγενικό μου πρόςωπο 
δζχκθκε τθλζφωνο από εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, ότι ο Χφμβουλοσ Πακρισ διαφωνεί ενϊ ο 
Υρόεδροσ Χουλιάρασ ςυμφωνεί.» 

 
Γ. Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία. 
Ηθτάει από τθν εταιρεία «S&B Βιομθχανικά Σρυκτά Α.Ε.» να γνωςτοποιιςει άμεςα και εγγράφωσ 
ςτθν Ψοπικι Ξοινότθτα Ξαςτελλίων το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ των μεταλλευτικϊν εργαςιϊν και 
των αντίςτοιχων αποκαταςτάςεων περιβάλλοντοσ χϊρου για τθν επόμενθ 2ετία ςτθν περιφζρεια 
τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ Ξαςτελλίων. 
 
Παρατιρθςθ1: Θ εταιρεία, αφοφ τθσ άνοιξε τθν κερκόπορτα το Ψοπικό Χυμβοφλιο για τα δικεν 3 
ςτρζμματα χωρίσ περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ ζβαλε μπροςτά τισ κορυφογραμμζσ και τα κεφαλάρια. 
Σι διαβεβαιϊςεισ δόκθκαν αλλά δεν τθρικθκαν. Θ τακτικι τθσ εδϊ και 50 χρόνια είναι ίδια. Πόνο οι 
οψίμωσ εκλεγμζνοι δεν «κζλουν» να το καταλάβουν. Σ Υρόεδροσ προτείνει να τθν καλζςουμε να 
μασ ενθμερϊνει που κα καταςτρζφει. Σ Χφμβουλοσ τθσ μειοψθφίασ αφοφ ζχει κλείςει 
επαγγελματικι δουλειά με τθν εταιρεία δθλϊνει ότι ςυμφωνεί με τθν ειςιγθςθ και πρόταςθ του 
Υροζδρου.  



65 

 

Θ κορυφογραμμι και τα κεφαλάρια καταςτρζφονται, θ φφςθ ξεκοιλιάηεται χωρίσ καμία ελπίδα 
αποκατάςταςθσ και οι Χφμβουλοι προςζχουν αν μθν πουν κάτι που υπάρχει περίπτωςθ να κίξει τθν 
εταιρεία. Ψζτοια αβρότθτα. 
 
Παρατιρθςθ 2: Ωπάρχει μία πάρα πολφ ςοβαρι καταγγελία εκβιαςμοφ ότι θ εταιρεία επεμβαίνει με 
ακζμιτο, φαςιςτικό και τραμπουκικό τρόπο να επθρεάςει τθν ψιφο τοπικοφ Χυμβοφλου υπζρ των 
ςυμφερόντων τθσ. Ψο τθλζφωνο προσ το ςυγγενικό πρόςωπο δεν ιταν αβρότθτα αλλά 
προειδοποίθςθ παφςθσ ςυνεργαςίασ ςε επαγγελματία υποκζτω. Χτθ μικρι κοινωνία όλα λίγο-πολφ 
είναι γνωςτά. Αν υπιρχε θ ελάχιςτθ αξιοπρζπεια, αν αυτοί οι άνκρωποι είχαν τθν παραμικρι 
αίςκθςθ τι εκπροςωποφν, ζπρεπε άμεςα να ςταματιςουν τθ ςυηιτθςθ με τθν εταιρεία και να 
ηθτιςουν ςτα πλαίςια τθσ «καλισ ςυνεργαςίασ» εξθγιςεισ και τθν άμεςθ αποπομπι του 
ςυγκεκριμζνου υπαλλιλου τουλάχιςτον. Αν ιταν πρωτοβουλία του. 
Σ Υρόεδροσ και ο Χφμβουλοσ μειοψθφίασ, από ό,τι φαίνεται ςτα πρακτικά ουδόλωσ ζκιξαν το 
ηιτθμα (είναι φανερό ότι οι ίδιοι μετζδειδαν τα νζα ςτθν εταιρεία για να αποκτιςουν τθν εφνοιά τθσ 
και το αποκλειςτικό δικαίωμα του ςυνομιλθτι). 

 
 

Από το Πρακτικό τθσ αρικ. 5/2011/21-6-2011 Έκτακτθσ υνεδρίαςθσ υμβουλίου Σοπικισ 
Κοινότθτασ Καςτελλίων. 
Αντιγράφουμε από τα πρακτικά: 
Α. Ακολοφκωσ ο Υρόεδροσ αναφερόμενοσ επί του κζματοσ αυτοφ είπε τα εξισ:  
«Πετά το ατυχζσ ςυμβάν ςτισ 17/6/2011 τθσ κατολίςκθςθσ βράχων από τισ μεταλλευτικζσ εργαςίεσ  
αποκατάςταςθσ και εξόρυξθσ κλπ….» 
Υροτείνω τα εξισ: Ψο Ψοπικό Χυμβοφλιο είναι εκλεγμζνο όργανο και είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί  
για τα αιτιματα που κζτει θ εταιρεία και κάκε εργαςία που μπορεί να γίνεται  ςτο χϊρο τθσ τοπικισ 
κοινότθτασ… 
Δεν επικυμοφμε τθν εμπλοκι άλλων φορζων (οικολόγων κλπ.) για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ διότι εμείσ ηοφμε εδϊ και ζχουμε ευαιςκθςίεσ μεγαλφτερεσ από τον οποιοδιποτε 
κλπ.» 
Σ Χφμβουλοσ τθσ πλειοψθφίασ ζλαβε το λόγο και είπε τα εξισ: 
«Παηευτικαμε ςιμερα εδϊ να ςυηθτιςουμε ζνα ατυχζσ γεγονόσ που ςυνζβθ και εισ βάροσ τθσ 
εταιρείασ και πολφ περιςςότερο εισ βάροσ του χωριοφ μασ κλπ.» 
κατόπιν το λόγο ζλαβε ο τοπικόσ Χφμβουλοσ τθσ αντιπολίτευςθσ  ο οποίοσ είπε ότι ςυμφωνεί με τα 
όςα ανζφερε ο Υρόεδροσ. 
Β. Αποφαςίηει ομόφωνα. 
Γνωμοδοτεί υπζρ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρείασ «S&B Βιομθχανικά Σρυκτά Α.Ε.» 
ςτθν εν λόγω περιοχι ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ τθσ εταιρείασ και αντιτίκεται ςτθν εμπλοκι 
οποιονδιποτε τρίτων πζραν των εκλεγμζνων εκπροςϊπων τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ Ξαςτελλίων . 
Αντίγραφο τθσ παροφςασ απόφαςθσ να κοινοποιθκεί ςτθν ωσ άνω εταιρεία προσ ενθμζρωςθ. 

 
Παρατιρθςθ 1: Ατυχζσ ςυμβάν ςτισ 17/6/2011 ποιο είναι; Ττι ζςπαςε ζνασ ςωλινασ μεταφοράσ 
νεροφ; Ι ότι από ανεξζλεκτθ χριςθ εκρθκτικϊν αποκόπθκε ζνα μεγάλο μζροσ τθσ κορυφισ τθσ 
Ψςοφκασ (αυτισ που ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ τουσ δεν πρζπει να πειρητεί ςτο ελάχιςτο) και 
μαηί με άλλα ςτείρα που ςκόπιμα ρίχονται προσ τθν ορατι πλευρά του βουνοφ ζχουν δθμιουργιςει 
δφο τεράςτιεσ ςάρρεσ. Θ αποκατάςταςθ είναι αδφνατθ. Θ κατολίςκθςθ με τισ ςυνκικεσ αυτζσ είναι 
ςυνεχισ. Ζχει καταςτρζψει όλθ τθν όμορφθ πλαγιά και είναι φυςικο να ςπάςει και αρδευτικό 
αυλάκι το οποίο είναι ςτθ βάςθ τθσ. αςχολοφμαςτε με το πρϊτο για να καλφψουμε το δεφτερο. 
 
Παρατιρθςθ 2: Υου είδε ο Υρόεδροσ και οι Χφμβουλοι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ; Ξαι μάλιςτα να 
γίνονται με χριςθ εκρθκτικϊν (φουρνζλα); Ζλεοσ! 
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Παρατιρθςθ 3:  
Γνωμοδότθσ: Αυτόσ που διατυπϊνει γνϊμθ ωσ ειδικόσ για ηθτιματα τθσ αρμοδιότθτάσ του. 
Γνωμοδότθςθ: Ζκφραςθ ζγκυρθσ γνϊμθσ. 
Θ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρείασ ςτθν εν λόγω περιοχι ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ που τθσ 
δίνει τθν άδεια δραςτθριότθτασ εξαρτάται από τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων που ορίηει θ 
ΞΩΑ. Δυςτυχϊσ δεν εξαρτάται από τθ γνωμοδότθςθ του Ψοπικοφ Χυμβουλίου. Ψο Ψοπικό Χυμβοφλιο 
ζχει διαβάςει ζςτω από περιζργεια αυτοφσ τουσ όρουσ; Πε τί επιςτθμονικι κατάρτιςθ και με τί 
ειδικότθτα διατυπϊνει ζγκυρθ γνϊμθ και μάλιςτα όταν δε δίνεται για αυτό το λόγο; 
Ψο τοπικό τι γνϊμθ ζχει: Χτθν εν λόγω περιοχι τθροφνται οι περιβαλλοντικοί όροι και θ νομοκεςία. 
Σι δεςμεφςεισ τθσ εταιρείασ είναι προσ το τοπικό Χυμβοφλιο και τουσ Χυμβοφλυουσ ι απζναντι 
ςτουσ Ρόμουσ και τισ Ωπουργικζσ αποφάςεισ; Δυςτυχϊσ θ χειρότερθ γνωμάτευςθ και άκρωσ 
επικίνδυνθ είναι αυτι που γίνεται ανάλογα με πόςα χριματα μπαίνουν ςτο ταμείο. Ζςτω και από 
τθν καλι ςου τθν καρδιά. 
 
Παρατιρθςθ 4: Αντιτίκεται ςτθν εμπλοκι τρίτων πζραν των τριϊν τουσ. Χιγά ρε παλλθκάρια! Ζτςι 
ςασ είπαν να λζτε; Τςον αφορά τουσ πολίτεσ ο κακζνασ ζχει δικαίωμα και υποχρζωςθ να επεμβαίνει 
όχι μόνο οι κάτοικοι του χωριοφ αλλά και οι περαςτικοί του δρόμου Κερμοπυλϊν – Αντιρίου που 
βλζπουν αυτό το χάλι. Τλεσ οι οργανϊςεισ – περιβαλλοντικζσ, κομματικζσ, ςφλλογοι – όλοι ζχουν 
λόγο. Σι άλλοι εκλεγμζνοι; Δθμοτικοί, περιφερειακοί Χφμβουλοι, βουλευτζσ, αυτοί επιτρζπεται; 
Ψουσ ζχετε ςτείλει εξϊδικο για ςυμμόρφωςθ. Σι υπζυκυνοι των υπθρεςιϊν που είναι υπεφκυνοι για 
τθν τιρθςθ τθσ ΞΩΑ και των Ρόμων, κα πάρουν τθν άδειά ςασ; Σ ειςαγγελζασ αν χρειαςτεί, που κα 
χρειαςτεί και ςε ποιουσ να απευκυνκεί αν του επιτρζπεται ι όχι; 
 
Παρατιρθςθ 5: «Εμείσ ηοφμε εδϊ και ξζρουμε. Εςείσ ηείτε αλλοφ και δε ςασ πζφτει λόγοσ.»: Πία 
αιςχρι προπαγάνδα διαίρεςθσ του χωριοφ ςε μόνιμουσ κατοίκουσ και τουσ άλλουσ. 
Ψο χωριό ανικει ςε όλουσ και αυτοφσ που ζμειναν και δουλεφουν ςτο χωριό και αυτοφσ που 
δουλεφουν ςε άλλεσ πόλεισ. Πε αυτό το ςκεπτικό τθσ διαίρεςθσ το χωρίο αποβάλει όλουσ τουσ 
επαγγελματίεσ που αναπτφχκθκαν ανά τθν επικράτεια και τον κόςμο και τουλάχιςτον όλο το 
πολυπλθκζσ επιςτθμονικό του προςωπικό για το οποίο είναι υπεριφανο. Αυτοφσ τουσ πτυχιοφχουσ 
Υανεπιςτθμίων που οι μανάδεσ και οι πατεράδεσ μασ ζγιναν ζνα με τθ γθ για να τουσ καμαρϊςουν.  
Ξαι ζρχονται τϊρα κάποιοι εκφραςτζσ ςυμφερόντων, κάποιοι υπάλλθλοι πολυεκνικϊν, κάποιοι 
ςυγχωριανοί που δεν ζχουν ξοδζψει μία δραχμι για ςπουδζσ, ζγιναν όμωσ πρόκυμα παπαγαλάκια 
να ςπείρουν δοιχόνια ςτθν κοινωνία μασ. Αίςχοσ! 
 
Παρατιρθςθ 6: 
Γιατί το τοπικό Χυμβοφλιο ζνιωςε τθν ανάγκθ να κοινοποιιςει τθν απόφαςι του για ενθμζρωςθ 
ςτθν ωσ άνω εταιρεία με απόφαςι του ενϊ ιταν παροφςα θ εταιρεία με εκπρόςωπό τθσ ςτθ 
ςυνεδρίαςθ. Ι κα μποροφςε με αίτθςι τθσ να ηθτιςει αντίγραφο των πρακτικϊν. 
Είναι φανερό: θ απόφαςθ είναι κομμζνθ και ραμμζνθ ςτισ κελιςεισ τθσ εταιρείασ και βιάηεται να τθ 
χρθςιμοποιιςει ςε κάκε κατεφκυνςθ μετά το ςάλο που δθμιουργικθκε από τθν ζκταςθ που πιρε το 
κζμα, μετά τισ καταγγελίεσ του ςυμπολίτθ μασ Υ. Πακρι. 

 
Παρατιρθςθ 7: Ψον Λοφνιο 2011 ηιτθςα από τθν Ψοπικι Ξοινότθτα τθν Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων, τθν τεχνικι μελζτθ του άρκρου 4 του ΞΠΟΕ και ό,τι άλλο ζγγραφο προςδιορίηει τθ 
νομιμότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ τουλάχιςτον ςτο ςθμείο κατάπτωςθσ του βράχου. Αυτι για πρϊτθ 
φορά ηιτθςε από τθν εταιρεία τα ζγγραφα αυτά.  
Ψθσ δόκθκε (ι τουλάχιςτον ςε εμζνα εκδόκθκε από τθν κοινότθτα): 
Α) Θ πρϊτθ ςελίδα τθσ ΞΩΑ 164818/2323/31-8-10. 
Β) Σι ςελίδεσ 29,30,31 τθσ ίδιασ ΞΩΑ ςτισ οποίεσ φαίνονται οι ορκογϊνιεσ αηιμουκιακζσ 
ςυντεταγμζνεσ των χϊρων εκμετάλλευςθσ ΡΕΦΑ 5,6,7. 
Γ) Θ ςελίδα 63, όπου φαίνονται οι υπογραφζσ των Ωπουργϊν ςτθν ΞΩΑ. 
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Θ εταιρεία ςτα πλαίςια τθσ διαφάνειασκαι τθσ καλισ ςυνεργαςίασ απζκρυψε από τθν Ξοινότθτα τισ 
ςελίδεσ από 52 ζωσ και 62 τθσ ΞΩΑ που κατά τφχθ περιζχουν τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ που κζτει 
θ ΞΩΑ και όλεσ οι υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ τθσ εταιρείασ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 
εκμετάλλευςθσ. 
Ψο ότι δεν δόκθκαν οι ςελίδεσ είναι φανερό ότι είναι ςκόπιμο και με δόλο. 
Ψο ότι ο Υρόεδροσ και οι Χφμβουλοι τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ δεν το κατάλαβαν είναι μια άποψθ, θ 
οποία όμωσ εκφράηει και πωσ βλζπουν οι τθσ εταιρείασ τουσ «ςυνεργάτεσ τουσ», «για το καλό 
όλων». 
Θ άλλθ άποψθ λζει ότι οι αιρετοί δεν είναι ότι δεν το κατάλαβαν, απλϊσ και αυτοί κζλθςαν να το 
κρφψουν όπωσ ζκρυψαν τθ φωτογραφία τθσ Ψςοφκασ με τθ ςθμείωςθ ότι δεν πρζπει να πειραχτεί. 
Τποια εξιγθςθ δεκτι. 
Επίςθσ, αυτι θ ΞΩΑ είναι τροποποιθτικι τθσ ΞΩΑ 176598/4446/22-12-03. Σφτε αυτι εδόκθ, ςκόπιμα. 
Ψο ότι ζχει τίτλο «Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων για τα ακόλουκα ζργα και δραςτθριότθτεσ» δεν 
είναι απλά τυχαίο. 
 
Παρατιρθςθ 8: Αντί για Ψεχνικι Πελζτθ του Άρκρου 4 του ΞΠΟΕ, μασ γνωςτοποίθςαν το ζγγραφο 
κεϊρθςθσ Ψεχνικισ Πελζτθσ εκμετάλλευςθσ μεταλλευτικοφ ζργου ΒΨ2 Ρ.Φωκίδασ ςε ςυνολικι 
ζκταςθ επζμβαςθσ 1116,163 ςτρζμματα προσ τθν ΑΕΠ ΒΩΛΨΑΛ ΥΑΦΡΑΧΧΣΩ/8-5-1987. 
Υαρατθροφμε ότι ςτθν ΞΩΑ 164818/2323/31-8-10 το μεταλλευτικό ζργο ΒΨ 2/Λ εκτάςεωσ 
1468997,50m2 και το ΒΨ2/ΛΛ εκτάςεωσ 1838624,50m2, ςυνολικά δθλαδι 3307,622 ςτρζμματα, 
τριπλάςια ζκταςθ από ό,τι αναφζρεται ςτο ζγγραφο κεϊρθςθσ τεχνικισ μελζτθσ. Πε τθν ΞΩΑ 
ορίηονται οι περιβαλλοντικοί όροι τον Αφγουςτο του 2010. Είναι ίδιοι με αυτοφσ του 1987, 23 χρόνια 
πριν; Ψότε και οι παραλαβζσ να γίνουν με τθ νζα ΞΩΑ. 
Χτο κεφάλαιο η4 τθσ ΞΩΑ του 2010 ορίηεται τι πρζπει να γίνει. Αν είχαν γίνει κα μασ ζδιναν τθ νζα. 
Αρα;  
Τςο για τθν ίδια τεχνικι μελζτθ ι για Π.Υ.Ε. οφτε κουβζντα. 

 
Παρατιρθςθ 9: 
Πασ ζδωςαν επίςθσ απόφαςθ Διευκυντι Δαςϊν Ρ. Φωκίδασ (Αρ. Υρωτ. 1665/1-12-2010): 

«Αποφαςίηουμε: 
1) Εγκρίνουμε τθν παράταςθ ιςχφωσ τθσ υπ’ αρικμ. 1152/25-10-2000 απόφαςισ μασ για τθ 

ςυνζχιςθ των εργαςιϊν τθσ υφιςτάμενθσ εκμεταάλλευςθσ κοιταςμάτων βωξίτθ ςε δθμόςια 
δαςικι ζκταςθ ςυνολικοφ εμβαδοφ 898,880 ςτρ. ςτθ κζςθ ΡΕΦΑ 2Α 3 3Α, ΡΕΦΑ 4,5,6,7 και Δ 
ΡΕΦΑ 4 του Δ. Δ. Ξαςτελλίων και Σινοχωρίου του Δ. Γραβιάσ Ρ. Φωκίδασ και κακορίηουμε όπωσ: 
a. ... 
b. Χτθ κζςθ ΡΕΦΑ 4,5,6,7 εμβαδοφ 737,719 ςτρ. θ εκμετάλλευςθ είναι επιφανειακι και θ 

εταιρεία διατθρεί δικαίωμα χριςθσ  ςε ζκταςθ εμβαδοφ 332,506 ςτρ. θ οποία αποτελεί το 
υπόλοιπο τθσ αρχικά παραχωρθκείςασ αφοφ αφαιρεκεί τμιμα ςυνολικοφ εμβαδοφ 405,213 
ςτρ. που ζχουν παραδοκεί ωσ αποκατεςτθκζντα.» 

 
Χτθν ΞΩΑ όμωσ (ςελ. 29) θ επιφάνεια του κοιτάςματοσ ςτα ΡΕΦΑ 4,5,6,7 είναι 815.764,00m2. Δθλαδι 
ο Διευκυντισ Δαςϊν ζχει δόςει άδεια για 815.764,00 – 737,719=78,045 m2 λιγότερα. 
Επειδι όλεσ οι άλλεσ εκτάςεισ ζχεουν καλυφκεί από εκςκαφζσ ι προϊόντα εκςκαφισ. 
Ερϊτθμα θ όμορφθ πλαγιά ζχει άδεια επζμβαςθσ από το Διευκυντι Δαςϊν ι που αλλοφ είναι τα 78 
ςτρζμματα; 
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Παρατιρθςθ 10: 
Χτο Δθμοτικό Χυμβοφλιο του Διμου Γραβιάσ ςτισ 12-9-2004 εγκρίκθκε θ οριςτικι μελζτθ φδρευςθσ 
του Διμου Γραβιάσ. Θ μελζτθ προβλζπει εκτόσ των άλλων, τθν αντικατάςταςθ του δικτφου 
φδρευςθσ ςε όλα τα χωριά του Διμου εκτόσ των χωριϊν Ξαςτζλλια και Αποςτολιά, χωριά που 
ενδιαφζρουν τθ μεταλλευτικι εταιρεία. 
Αυτι θ προκλθτικι και ανεξιγθτθ για όλουσ απόφαςθ πάρκθκε από το Διμαρχο και τον Υρόεδρο 
του Δ.Χ. Γραβιάσ ςκόπιμα, προμελετθμζνα και κραςφτατα και επικυρϊκθκε με απόφαςθ του Δ.Χ. 
Γραβιάσ. 
Ιταν μια προθλθμμζνθ απόφαςθ θ οποία προςαρμοηόταν ςτθν όλθ μεκόδευςθ τθσ εταιρείασ για να 
πάρει τθν άδεια κατεδάφιςθσ του Άϊ Βαςίλθ, θ οποία άδεια είχε αφαιρεκεί μετά τισ κινθτοποιιςεισ 
των κατοίκων του χωριοφ. 
Ψθν όλθ μεκόδευςθ είχα καταγγείλει με κείμενο – καταγγελία το Χεπτζμβριο του 2005 το οποίο είχε 
τίτλο: «ΥΩΧ ΑΔΛΧΨΑΞΨΑ ΞΑΛ ΥΦΣΞΟΘΨΛΞΑ ΠΕΚΣΔΕΩΕΨΑΛ ΕΔΩ ΞΑΛ ΧΦΣΡΛΑ Θ ΛΧΣΥΕΔΩΧΘ ΨΣΩ ΑΝ ΒΑΧΛΟΘ ΞΑΛ 

ΧΨΘ ΧΩΡΕΧΕΛΑ ΨΘΧ ΑΟΕΦΑΡΨΩΧ. ΑΠΕΧΣΧ Σ ΞΛΡΔΩΡΣΧ. Σ ΑΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΣΧ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΨΣΥΛΞΩΡ 

ΩΥΕΩΚΩΡΩΡ».Εκεί αναλφεται ο ρόλοσ του τότε Διμου, του τότε Ψοπικοφ και θ όλθ μεκόδευςθ μζχρι 
το Χυμβοφλιο τθσ Επικρατείασ. 
 
Περικά χαρακτθριςτικά γεγονότα: 
Σι αποφάςεισ του Ψοπικοφ παίρνονταν και διακινοφνταν με κάκε μυςτικότθτα, κοινοποιοφνταν 
χωρίσ τθν ζγκριςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου και ιρκαν ςτα χζρια μασ μετά από πολλι 
προςπάκεια. 
Χτισ 5 Λουλίου 2005 ο Υρόεδροσ του Ψοπικοφ Χυμβουλίου Ξαςτελλίων καλεί Ψοπικό Χυμβοφλιο με 
κζμα: «Ωποβολι αιτιματοσ προσ τθν S&B Βιομθχανικά Σρυκτά Α.Ε. για μελζτθ – καταςκευι 
εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Δ.Δ. Ξαςτελλίων». Θ απόφαςθ ιταν κετικι και λζει: «εγκρίνει τθν 
υποβολι αιτιματοσ» κλπ. και όχι «αποφαςίηουμε τθν υποβολι αιτιματοσ». Από που ιρκε το 
αίτθμα. 
Χτον ζγγραφο προσ τθν S&B Βιομθχανικά Σρυκτά Α.Ε. με το οποίο ο Διμαρχοσ Γραβιάσ μεταβιβάηει 
το αίτθμα του Ψοπικοφ Χυμβουλίου (Αρ. Υρωτ. 2198/11/7/05) αναφζρει: «Ψο πιο πάνω δίκτυο είναι 
πεπαλαιωμζνο ςχεδόν ςτο ςφνολό του, παρουςιάηει  αρκετζσ φκορζσ και ομολογουμζνωσ χριηει 
αντικατάςταςθσ». 
Χωςτά. Ψότε γιατί δεν το ςυμπεριλαμβάνει ςτθ μελζτθ και καταςκευι φδρευςθσ του Διμου; Ζχουμε 
δίκιο όταν λζμε ότι θ απόφαςθ εκείνθ τθσ 12-9-2004 ιταν ςκόπιμθ, προμελετθμζνθ, προκλθτικι και 
ανεξιγθτθ. 

 
Γιατί εδϊ και επτά χρόνια θ εταιρεία ζχει φαγωκεί να μασ αλλάξει το δίκτυο φδρευςθσ, εμείσ 
κζλουμε, αλλά δεν τελειϊνει; Ξάκε κορυφι από τα κεφαλάρια και πζντε μζτρα ςωλινεσ. 
 
Χυμπζραςμα: Ψο Χυμβοφλιο τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ Ξαςτελλίων δεν κάνει τίποτα καινοφριο αλλά με 
τθν ανοχι και τθν κακοδιγθςθ του Διμου Δελφϊν εφαρμόηει τθν ίδια πολιτικι εξυπθρζτθςθσ των 
ςυμφερόντων τθσ μεταλλευτικισ εταιρείασ με το τοπικό Χυμβοφλιο του Δ. Δ. Ξαςτελλίων του Διμου 
Γραβιάσ.  
Ψίτλουσ αλλάξαμε, οργάνωςθ αλλάξαμε, θ πολιτικι μία και διαχρονικι. Πθ αναςτρζψιμθ 
καταςτροφι του περιβάλλοντοσ. Ξαταςτροφι τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ περιοχισ. Ξαταπάτθςθ 
Ρόμων και Ωπουργικϊν Αποφάςεων. Υαράνομα κζρδθ για τθν εταιρεία. Χάντρεσ και κακρεφτάκια 
για τουσ ικαγενείσ. 
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Παρατιρθςθ 11: 
«Θ εταιρεία μασ δίνει κζςεισ εργαςίασ τόςο αναγκαίεσ ςτισ παροφςεσ ςυνκικεσ!» 
Ζνασ μεγάλοσ μφκοσ και ζνασ πιο μεγάλοσ εκβιαςμόσ με ξφλινα πόδια. 
Θ εταιρεία δίνει τθ δουλειά ςε εργολάβουσ. Ωπάρχουν εργολάβοι που δεν ζχουν κανζναν 
εργαηόμενο από τθ Φωκίδα.  
Θ εταιρεία πρζπει να αποδείξει ότι ζχει καλι ςυνεργαςία με τθν τοπικι κοινωνία και όχι το 
αντίςτροφο. Άρα αυτι κα ζπρεπε να βρει εργαηόμενουσ από το χωριό και όχι εμείσ να παρακαλάμε. 
Χτον εκβιαςμό που κάνει «Χυμφωνείτε ι κάνω απολφςεισ» θ μόνθ απάντθςθ κα πρζπει να είναι «Αν 
τολμάσ κάνε απολφςεισ και ζλα να εξετάςουμε αν θ εκμετάλλευςθ είναι νόμιμθ και να μπορεί να 
ςυνεχιςτεί». Εμείσ κα κινιςουμε τθ διαδικαςία ελζγχων των περιβαλλοντικϊν όρων. Θ ίδια ζχει 
ανοίξει ζνα επικίνδυνο για αυτι παιχνίδι. Εμείσ βλζπουμε το τυρί ςτθ φάκα και ςυηθτάμε να μθν το 
χάςουμε. Δε ςυηθτάμε για τον εγκλωβιςμό μασ μζςα ςτθ φάκα. 
Ξαι μερικά ςτοιχεία από τθν Ε.Χ.Ω.Ε. με ςτοιχεία από τθν απογραφι του 2001. 
Από τον οικονομικά ενεργό πλθκυςμό του Διμου Δελφϊν, το 1,94% αςχολείται ςε όλεσ τισ 
επιχειριςεισ Πεταλλικϊν Πεταλλευμάτων (9 τον αρικμό) και ςε επιχειριςεισ με λατομικζσ 
δραςτθριότθτεσ (5 τον αρικμό). Τλθ δε θ οικονομικι δραςτθριότθτα αυτϊν των επιχειριςεων  είναι 
το 0,31% τθσ οικονομικισ δραςτθριόττασ του Διμου. 
Σ Ρομόσ Φωκίδασ είναι ζνασ από τουσ τελευταίουσ Ρομοφσ τθσ χϊρασ ςτο δθλωκζν ατομικό 
ειςόδθμα, ςτο τοπικό ΑΕΥ είναι πάνω από το 65% του μζςου όρου και δεν εντάςςεται ςτουσ νόμουσ 
που ενιςχφονται οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ με τουσ κατά καιροφσ αναπτυξιακοφσ νόμουσ κατά 
15% αλλά με 5%. 
Σ Ρομόσ Φωκίδασ ζχει μεγάλο ΑΕΥ διότι το προϊόν που παράγεται ςτουσ βωξίτεσ μετράει ςε αυτόν 
(!!!) άςχετα αν του μζνει τελικά μόνο θ ολοκλθρωτικι καταςτροφι του περιβάλλοντοσ και τα μπάηα. 
Οθςτεφεται ο πλοφτοσ τθσ περιοχισ όχι απλά χωρίσ κανζνα όφελοσ αλλά και με ηθμία. 
Αν εξετάςουμε τισ επιπτϊςεισ από τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα, ςτθ γεωργία, τθν κτθνοτροφία, 
τον εναλλακτικό τουριςμό, τθν υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ, το απροςπζλαςτο τθσ περιοχισ, τθ 
ριξθ τθσ ςυνζχειασ των βιοτόπων, τι άλλεσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφςαν να αναπτυχκοφν, 
αειφόρου ανάπτυξθσ, πράςινθσ ανάπτυξθσ και όχι καταςτροφισ, το ιςοηφγιο βγαίνει όχι αρνθτικό 
αλλά πολφ αρνθτικό. Ανα υπολογίηουμε και το μζλον τότε μιλάμε για καταςτροφι. 

 
  

Σα Καστέλλια, χωριό κύρια επιβαρυμμένο 

από την εξόρυξη βωξίτη,αλλά και ο 

Αποστολιάς είναι τα μόνα χωριά που δεν 

έγινε αναδασμός, δεν έγιναν αρδευτικά έργα 

ώστε κάθε γεωργική εκμετάλλευση  να είναι 

αδύνατη. Η  κτηνοτροφία καταστράφηκε. 

 

ΞΑΠΥΣΧ ΞΑΧΨΕΟΟΛΩΡ 
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Επειδι θ εφαρμογι περιβαλλοντικϊν όρων και περιοριςμϊν που εγκρίκθκαν με τθν Ξ.Ω.Α. 
176598/ 4446 – 22/12/03 και με τθν τροποποιθτικι Ξ.Ω.Α. 164818/ 2323 – 31/08/10 
αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ και 
βαραίνει τον φορζα εκτζλεςθσ και λειτουργίασ του κακϊσ και πάντα κατά νόμο υπόχρεο. 
 
Επειδι θ προςταςία του περιβάλλοντοσ αποτελεί δικαίωμα μου. 
 
ΥΦΣΒΑΛΡΩ ΧΨΘΡ ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ ΞΑΛ ΠΘΡΩΨΘΦΛΑ ΑΡΑΦΣΦΑ ΞΑΨΑ ΥΑΡΨΩΧ ΩΥΕΩΚΩΡΣΩ.  
 
ΗΘΨΩ από κάκε αρμόδιο και υπεφκυνο να αςκιςει τα κακικοντά του και να διαλευκανκεί 
αν γίνεται ορκι αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ, γιατί δεν τθροφνται οι περιβαλλοντικοί 
όροι που κζτει θ εκάςτοτε Ξ.Ω.Α. και ποιοσ επωφελείται από αυτό. 
 

ΗΘΨΩ να διαλευκανκεί αν εκταμιεφτθκαν τα χριματα του κεφαλαίου δ2 και αν αυτό ζγινε 
νόμιμα για τθν αποκατάςταςθ των χϊρων επζμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςχετικι νομοκεςία. 
 
ΗΘΨΩ επίςθσ, τθν τιμωρία του κακζνα που δεν άςκθςε τα κακικοντά του και επζτρεψε τθν 
καταςτροφι, του κακζνα που πλοφτιςε ςε βάροσ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ και του τόπου. 
 
ΗΘΨΩ τζλοσ, να διαλευκανκεί ο τρόποσ διάκεςθσ χρθμάτων τθσ εταιρείασ προσ τθν Ψοπικι 
Ξοινότθτα Ξαςτελλίων και διάφορουσ Χυλλόγουσ, πολιτιςτικοφσ και μθ, με τι όρουσ και 
προχποκζςεισ διατζκθκαν αυτά τα χριματα και αν υποκρφπτουν παράνομεσ πράξεισ. 
 
 

Λανουάριοσ 2012 
Δθμιτριοσ Ππάκασ 

 


