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Π.Τ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 28/10.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
Αριθμ. Απόφασης 572/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έκδοση ψηφίσματος για την μεταλλευτική
δραστηριότητα στη Β.Χαλκιδική

Καλαμαριά, 10.12.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου
των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
48034/05.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταύρου Ζαμπέτογλου και το υπ’ αριθμ.
48366/07.12.2012 συμπλήρωμα αυτής που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41)
μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα έξι (36), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγούλα Αγγελική
1. Κογκαλίδου Βασιλική
2. Αμπατζίδης Ματθαίος
2. Μακαντάσης Ιωάννης
3. Αντωνάκης Βικέντιος
3. Τριανταφυλλίδης Βασίλειος
4. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία
4. Φακίρη Αναστασία
5. Γεωργιάδης Σωτήριος
5. Χαραλαμπίδης Ιωάννης
6. Δαρδαμανέλης Ιωάννης
7. Ζαμπέτογλου Σταύρος
8. Ζαχαριάδης Νικόλαος
Οι Δ.Σ. κ. κ. Ε. Παυλίδου – Πίτη, Ι.
9. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης
Παυλίδης, Α. Περσίδης, Β. Αντωνάκης, Δ.
10. Θεοδοσίου Πολυχρόνης
Τζοβάνης, Γ. Μύρτσος, Ι. Ιωσηφίδης, Θ.
11. Ιωσηφίδης Ιωάννης
Παπουτσίδης, Α. Κατικαρίδης, Ο.
12. Καριπίδης Φίλιππος
Αντωνούδη, Ι. Μαζουλουκτσής, Μ.
13. Κατικαρίδης Αλέξανδρος
Χατζηκωστή
και
Π.
Θεοδοσίου
14. Μαζουλουκτσής Ιωάννης
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
15. Ματσαρίδης Στυλιανός
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερησίας
16. Μουράτης Στέφανος
διάταξης.
17. Μπαλτατσή – Φοροπούλου Κυριακή
18. Μπανιώρας Χρήστος
Οι Δ.Σ. κ. κ.
Γ. Μύρτσος, Ι.
19. Μύρτσος Γεώργιος
Μαζουλουκτσής, Θ. Παπουτσίδης, Ι.
20. Νικολέττου – Σκάρλιου Βασιλική
Ιωσηφίδης, Π. Θεοδοσίου, Δ. Τζοβάνης,
21. Ξανθόπουλος Χαράλαμπος
Α. Τσαπικίδου, Ι. Δαρδαμανέλης, Χ.
22. Παναγιωτίδης Μιχαήλ
Μπανιώρας και Ε. Παυλίδου – Πίτη
23. Παπαδοπούλου Ελεονώρα
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη
24. Παπουτσίδης Θεόδωρος
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερησίας
25. Παυλίδης Ιωάννης
διάταξης.
26. Παυλίδου – Πίτη Ελπίδα
27. Πενόπουλος Ιωάννης
28. Περσίδης Αβραάμ
29. Πετκάκης Σωκράτης
30. Σαρηγιάννης Δημοσθένης
31. Τελίδης Γεώργιος
32. Τζοβάνης Δημήτριος
33. Τσαπακίδου Αγγελική
34. Τσαπικίδου Αικατερίνη
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35. Φωτόπουλος Στυλιανός
36. Χατζηκωστή Μαρία –Αγγελική
Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σταύρου Ζαμπέτογλου
Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την
εισήγηση της Επιτροπής Ψηφισμάτων, για την έκδοση ψηφίσματος για την μεταλλευτική
δραστηριότητα στη Β.Χαλκιδική, η οποία έχει ως εξής:
Σε μία εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης, η οικονομική ανάπτυξη που στηρίζεται στην
αξιοποίηση των φυσικών αποθεμάτων ασφαλώς και είναι, για ένα κράτος που βρίσκεται στα
όρια της χρεοκοπίας, θέμα ύψιστης προτεραιότητας.
Όμως η όποια αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, πρέπει να προϋποθέτει τις εξής
βασικές αρχές:
α. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι λαϊκή περιουσία.
β. Οι περιβαλλοντικοί όροι,δεσμεύσεις και οι επιπτώσεις στην υγεία δεν μπορεί να
περιορίζονται στις ελάχιστες δυνατές απώλειες για τους πολίτες, αλλά τα μέτρα
προστασίας και πρόληψης πρέπει να είναι απόλυτα και ο έλεγχος της τήρησής τους να
γίνεται από κρατικούς,επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.
γ. Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες των κατοίκων.
δ. Η προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και η αειφορία είναι
αδιαπραγμάτευτα κριτήρια.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Επειδή, στην μεταλλευτική δραστηριότητα της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στη Βόρεια
Χαλκιδική,
Α. H αποκιοκρατικού τύπου σύμβαση παραχώρησης στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Α.Ε.Μ.Β.Χ» των Μεταλλείων Κασσάνδρας αποτελεί μέγιστο οικονομικό σκάνδαλο.
Το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο παραδίδει τον ορυκτό πλούτο της περιοχής στο μεγάλο
κεφάλαιο και δεν αποφέρει παρά υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ζωής των
κατοίκων, ώστε να θησαυρίζουν μονοπωλιακοί όμιλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε
βάρος του Ελληνικού κράτους,
Β. Η ΜΠΕ δεν απαντά στις εκτιμήσεις και τις εύλογες ανησυχίες για δυσμενείς επιπτώσεις,
όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης (τοξική σκόνη, ρύπανση
της ατμόσφαιρας),
Γ. Η σχεδιαζόμενη μεγάλης κλίμακας επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β.Α.
Χαλκιδική υπερβαίνει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της πε-ριοχής. Μελέτες και
πορίσματα ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων, καταδεικνύουν την τεράστια και μη
αναστρέψιμη βλάβη στο περιβάλλον, στην υγεία και στις ανταγωνιστικές με τη
μεταλλευτική δραστηριότητα οικονομικές δραστηριότητες (καλλιέργειες, κτηνοτροφία,
μελισσοκομία, αλιεία, τουρισμός),
Δ. Tο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας δεν είναι
αειφόρο, αφού θα αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, η οποία διαθέτει
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πλούσιο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αξιόλογο ιστορικό και πολιτισμικό τοπίο
(αρχαιολογικοί χώροι, γενέτειρα του Αριστοτέλη,Άγ.Όρος) και μεγάλα περιθώρια
ανάπτυξης του αγροτικού και του τουριστικού τομέα,
Για όλους τους παραπάνω λόγους το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς είναι αντίθετο στην
συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στη Βόρεια
Χαλκιδική και εκφράζει την άποψη ότι η κάθε μορφής οικονομική σύμβαση και Μ.Π.Ε, για
την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, οφείλει να εξετάζεται με βάση τη βούληση και το
συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.
Υπέρ αυτού ψήφισαν 23 Δ.Σ. και κατά ψήφισαν 3 Δ.Σ.
Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Καλαμαριάς» κ. κ. Β.
Αντωνάκης, Ι. Παυλίδης και Α. Περσίδης διαφωνούν με το ψήφισμα που κατατέθηκε και αφορά
την μεταλλευτική δραστηριότητα στη Β. Χαλκιδική και δηλώνουν τα εξής: « Ο ορυκτός πλούτος
της χώρας είναι λαϊκή περιουσία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραχωρείται σε
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου θα έπρεπε να γίνεται σε
όφελος του λαού και όχι για την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου. Λέμε όχι στο επενδυτικό
σχέδιο της « Ελληνικός Χρυσός Α.Ε» που παραδίδει τον ορυκτό πλούτο της περιοχής στο μεγάλο
κεφάλαιο και δεν αποφέρει στην περιοχή παρά υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ζωής
των κατοίκων, ώστε να θησαυρίζουν μονοπωλιακοί όμιλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη:
1. Την εισήγηση της Επιτροπής Ψηφισμάτων
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με 23 ψήφους υπέρ και 3 ψήφους κατά)
Την έκδοση του ανωτέρω ψηφίσματος συμπαράστασης για την μεταλλευτική δραστηριότητα
στη Β.Χαλκιδική.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 572/2012
Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ
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ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Σε μία εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης, η οικονομική ανάπτυξη που στηρίζεται στην
αξιοποίηση των φυσικών αποθεμάτων ασφαλώς και είναι, για ένα κράτος που βρίσκεται στα όρια
της χρεοκοπίας, θέμα ύψιστης προτεραιότητας.
Όμως η όποια αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, πρέπει να προϋποθέτει τις εξής
βασικές αρχές:

α. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι λαϊκή περιουσία.
β. Οι περιβαλλοντικοί όροι,δεσμεύσεις και οι επιπτώσεις στην υγεία δεν μπορεί να
περιορίζονται στις ελάχιστες δυνατές απώλειες για τους πολίτες, αλλά τα μέτρα
προστασίας και πρόληψης πρέπει να είναι απόλυτα και ο έλεγχος της τήρησής τους να
γίνεται από κρατικούς,επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.
γ. Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες των κατοίκων.
δ. Η προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και η αειφορία είναι
αδιαπραγμάτευτα κριτήρια.

Επειδή, στην μεταλλευτική δραστηριότητα της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στη Βόρεια
Χαλκιδική,

Α. H αποκιοκρατικού τύπου σύμβαση παραχώρησης στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Α.Ε.Μ.Β.Χ» των Μεταλλείων Κασσάνδρας αποτελεί μέγιστο οικονομικό σκάνδαλο.
Το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο παραδίδει τον ορυκτό πλούτο της περιοχής στο μεγάλο
κεφάλαιο και δεν αποφέρει παρά υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ζωής των
κατοίκων, ώστε να θησαυρίζουν μονοπωλιακοί όμιλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε
βάρος του Ελληνικού κράτους,

Β. Η ΜΠΕ δεν απαντά στις εκτιμήσεις και τις εύλογες ανησυχίες για δυσμενείς επιπτώσεις,
όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης (τοξική σκόνη, ρύπανση της
ατμόσφαιρας),

Γ. Η σχεδιαζόμενη μεγάλης κλίμακας επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β.Α.
Χαλκιδική υπερβαίνει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της πε-ριοχής. Μελέτες και
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πορίσματα ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων, καταδεικνύουν την τεράστια και μη
αναστρέψιμη βλάβη στο περιβάλλον, στην υγεία και στις ανταγωνιστικές με τη
μεταλλευτική δραστηριότητα οικονομικές δραστηριότητες (καλλιέργειες, κτηνοτροφία,
μελισσοκομία, αλιεία, τουρισμός),

Δ. Tο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας δεν είναι
αειφόρο, αφού θα αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, η οποία διαθέτει
πλούσιο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αξιόλογο ιστορικό και πολιτισμικό τοπίο
(αρχαιολογικοί χώροι, γενέτειρα του Αριστοτέλη,Άγ.Όρος) και μεγάλα περιθώρια
ανάπτυξης του αγροτικού και του τουριστικού τομέα,

Για όλους τους παραπάνω λόγους το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς είναι αντίθετο στην
συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στη Βόρεια
Χαλκιδική και εκφράζει την άποψη ότι η κάθε μορφής οικονομική σύμβαση και Μ.Π.Ε, για
την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, οφείλει να εξετάζεται με βάση τη βούληση και το
συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Το ψήφισμα αυτό ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 572/2012 πλειοψηφική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
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