
 

 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: Σκουριές, Χαλκιδικής: Η κυβέρνηση παγώνει για 2 χρόνια την εφαρμογή 
της απόφασης του ΣτΕ για την μεταλλουργία. 

Σε συνέχεια των προηγούμενων επίκαιρων ερωτήσεών μου με α.π. 152/29.10.2019, 
233/19.11.2019 και 679/11.5.2020 επανέρχομαι στο θέμα λόγω των σοβαρών και επικίνδυνων 

εξελίξεων. 

Η Απόφαση 223/2020 του Ε’ τμήματος του ΣτΕ δικαίωσε μερικώς το ελληνικό δημόσιο για 
την υπόθεση μεταξύ της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της 

μεταλλουργικής μεθόδου της ακαριαίας τήξης στα εμπλουτίσματα των κοιτασμάτων των 
μεταλλείων Ολυμπιάδας και Σκουριών. Σύμφωνα με αυτήν η Διοίκηση ορθώς απέρριψε (ως 
ανεπαρκή και ανακριβή) την τεχνική μελέτη ως προς σημαντικά και θεμελιώδη για τη 
σύμβαση ζητήματα και κατέρριψε και τη μόνιμη επωδό της εταιρείας για το “δεδικασμένο” 

στη βάση των προηγούμενων αποφάσεων του ΣτΕ. 

Στις 5.2.21 η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε σε τροποποίηση της τρέχουσας σύμβασης. Στα 

έντυπα μέσα διαβάζουμε «στο αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο που συνοδεύει τη 

σύμβαση, ενσωματώνουν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις πλέον σύγχρονες 

τεχνολογίες για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και σταθερά 

έσοδα 2 δισ. ευρώ για τα κρατικά ταμεία τα επόμενα 25 χρόνια». Βεβαίως η κυβέρνηση 

έσπευσε να «καθιερώσει νομικές δικλείδες που θωρακίζουν την επένδυση απέναντι σε 

απρόβλεπτους, ανασταλτικούς παράγοντες τόσο από την πλευρά του επενδυτή, όσο και από 

την πλευρά του Δημοσίου, κατά τα πρότυπα των μεγαλύτερων διεθνών συμβάσεων». 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Είναι δικαιοπρακτικό θεμέλιο της νέας σύμβασης η καθετοποιημένη παραγωγή; 

Αποτελεί προϋπόθεση για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ α.π. 

201745/2011); Ποια είναι η ζημία του δημοσίου από τη μη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης η οποία αναφερόταν σε αποζημιώσεις σε περίπτωση μη 

εκπλήρωσης του όρου της καθετοποιημένης παραγωγής; Ποιες είναι οι «δικλείδες που 

θωρακίζουν την επένδυση» και ποιες οι προβλέψεις που ελήφθησαν για τη διασφάλιση 

των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου;  

2. Για ποιο λόγο αυξάνεται κατά 3 εκ. κ.μ. η χωρητικότητα του Χώρου Υγειονομικής 

Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη θέση Κοκκινόλακκα που  βρίσκεται σε 

μεγάλο ενεργό σεισμικό ρήγμα, όπως επισήμανε επανειλημμένα ο καθηγητής 

γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστα Παπαζάχος. 
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