
Εισήγηση 

Ζουμπά 

Γιώργου  ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ

Ανάπτυξη ή καταστροφή 

της Χαλκιδικής;

Συντονιστικό συλλόγων & φορέων Σταγείρων-Ακάνθου
 

 

Διαφάνεια 2 Η εικόνα της Ολυμπιάδας σήμερα

 

 

Διαφάνεια 3 Η εικόνα του Στρατωνίου και του Μαδέμ Λάκκου σήμερα

 

 



Διαφάνεια 4 

Από την εποχή του Φιλίππου μέχρι σήμερα

35.000.000 τόνους

Για τα επόμενα 15 χρόνια

170.000.000 τόνους

 

 

Διαφάνεια 5 

Τι πρόκειται να γίνει:

Ανοιχτή εξόρυξη στις Σκουριές (Μ. Παναγία)

 

 

Διαφάνεια 6 

Κατάσταση τοπίου περιοχής Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας

1ης εγκατάστασης απόθεσης – Καρατζά Λάκκου

837 στρέμματα
43.794.000 κυβικά μέτρα απόβλητα

ύψος φράγματος
143 μέτρα

Λίμνες αποβλήτων

 

 



Διαφάνεια 7 

Κατάσταση τοπίου περιοχής Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας

2ης εγκατάστασης απόθεσης - Λοτσάνικου

432 στρέμματα
22.344.000 τόνοι απόβλητα

ύψος φράγματος
131 μέτρα

επιφανειακή εξόρυξη
βάθος 220 μέτρα

διάμετρος 705 μέτρα

Λίμνες αποβλήτων

 

 

Διαφάνεια 8 

Κατάσταση τοπίου περιοχής Στρατωνίου κατά τη φάση λειτουργίας

του εργοστασίου μεταλλουργίας και της μονάδας θειικού οξέος

10.000.000 κυβικά μέτρα αποβλήτων

ύψος φράγματος
90 μέτρα

Λίμνες αποβλήτων

 

 

Διαφάνεια 9 
Βαριά χημική βιομηχανία

>  Μεταλλουργεία
χρυσού και χαλκού 

(με μέθοδο, που πρώτη φορά 

θα εφαρμοστεί παγκόσμια) 

>  χημική βιομηχανία
παραγωγής θειικού οξέως

1.000 τ. / ημέρα

Εκπομπές & άλλοι ρύποι

SO
2               

148    τ. / έτος

S 74,2 τ. / έτος

Αs, CN, βαριά μέταλλα

 

 



Διαφάνεια 

10 
κύριες δράσεις

ανάπτυξης μεταλλείων

ανάπτυξη

βεβαιωμένων

κοιτασμάτων

περαιτέρω

έρευνα

κοιτασμάτων

Διαπιστωμένα αποθέματα μεταλλεύματος στην ΒΑ Χαλκιδική

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

 

 

Διαφάνεια 

11 

 

 

Διαφάνεια 

12 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

 

 



Διαφάνεια 

13 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

υπόγεια και επιφανειακά νερά

 

 

Διαφάνεια 

14 

από την μεταφορά των 

τεραστίων όγκων 

μεταλλευμάτων, σε κάθε 

κατεύθυνση

από τη λειοτρίβηση του 

μεταλλεύματος

από τα εκρηκτικά & την 

επιφανειακή εξόρυξη

> 2.162 τόνοι σκόνης / ώρα

στους χώρους απόθεσης 

αποβλήτων 

> 954 τόνοι σκόνης / ώρα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ
τεράστια ποσότητα σωματιδίων και αερίων εκπομπών που θα προέρχονται:

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
αέριοι ρύποι (σκόνη)

 

 

Διαφάνεια 

15 

Οικότοπος προτεραιότητας 
“Δάση φαραγγιών” Οδηγία92/43/ΕΚ

Δάσος δρυός Δάσος οξιάς με υπεαιωνόβια δέντρα

Ίταμος, σε δάσος οξιάςκραυγαετός

μπούφος

λύκος

Οι Σκουριές και το δάσος του Κακκάβου σήμερα

 

 



Διαφάνεια 

16 

Όλα τα παραπάνω θα 

επηρεάσουν την

υγεία και το μέλλον των 

κατοίκων της Χαλκιδικής

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ανθρωπογενές περιβάλλον

 

 

Διαφάνεια 

17 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Μηδαμινά οφέλη για την εθνική 

οικονομία

• Υποβάθμιση άλλων δραστηριοτήτων

• Μείωση θέσεων εργασίας

• Αλλαγή του χαρακτήρα της περιοχής 

από αγροτουριστική σε βαριά 

βιομηχανική

 

 

Διαφάνεια 

18 Είναι μόνο δικές μας απόψεις;

ΌΧΙ!
Δημόσιες υπηρεσίες όπως:

• Δασαρχείο Αρναίας

• Διεύθυνση δασών Χαλκιδικής

• 10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

γνωμάτευσαν αρνητικά
 

 



Διαφάνεια 

19 Είναι μόνο δικές μας απόψεις;

ΌΧΙ!
Επιστημονικοί φορείς:

• Επιτροπή περιβάλλοντος ΑΠΘ

• ΤΕΕ Τμήμα ΚΜ

• Πλήθος ανεξάρτητων επιστημόνων 

ζήτησαν την μη έγκριση του σχεδίου

 

 

Διαφάνεια 

20 Είναι μόνο δικές μας απόψεις;

ΌΧΙ!
Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε 

το 2002 ανάλογο σχέδιο με κέντρο την 

Ολυμπιάδα:

Επειδή η ζημιά που θα 

επέλθει θα είναι πολύ 

μεγαλύτερη από το 

προσδοκώμενο όφελος.
 

 

Διαφάνεια 

21 Οι επιπτώσεις θα είναι μόνο στη 

βόρεια Χαλκιδική;

• Υπόγεια & επιφανειακά νερά 

(Χαβρίας, Συγγιτικός κόλπος)

• Σκόνη (βαριά μέταλλα)

• Όξινη βροχή, όξινη απορροή

• Πιθανή δυσφήμιση

 

 



Διαφάνεια 

22 ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

• Οι μελέτες δεν εφαρμόζονται!

- Μετροπόντικας Στρατονίκη

- Διερευνητική στοά Μ. Παναγία

• Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί

- πλημύρα Στρατωνίου (ΦΕΒ 2010)

 

 

Διαφάνεια 

23 Και όλα αυτά χωρίς τα 

ατυχήματα,

που όμως συμβαίνουν!

 

 

Διαφάνεια 

24 
Καταστροφή μονάδας επεξεργασίας νερών όξινης απορροής στοών,
Στρατώνι, 2002

 

 



Διαφάνεια 

25 

 

 

Διαφάνεια 

26 

Αστοχία μονάδας επεξεργασίας νερών όξινης απορροής στοών,
πλημμύρα Στρατωνίου, Φεβρουάριος 2010

 

 

Διαφάνεια 

27 

 

 



Διαφάνεια 

28 
Αστοχία φράγματος, Ουγγαρία - Οκτώβριος 2010

1.000.000 κυβικά μέτρα τοξικής λάσπης

 

 

Διαφάνεια 

29 

Αστοχία φράγματος - εθνικό πάρκο Ντονάνα, Ισπανία 1998
4-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τελμάτων με βαρέα μέταλλα
3 χρόνια & 240.000.000 ΕΥΡΩ η επιχείρηση καθαρισμού

 

 

Διαφάνεια 

30 

Αστοχία φράγματος στην Μπαία Μάρε, ΒΔ Ρουμανία, 2000
100.000 κυβικά μέτρα υγρών αποβλήτων - 100 τ. κυανία & βαρέα μέταλλα

 

 

 


