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Από το πρακτικό της αριθμ.    4/2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ 
ΑΜ-Θ 

Αριθµ. Απόφασης:     21/2022 

Θέμα:  Συζήτηση και λήψη απόφαση επί των πρόσφατων εξελίξεων στο θέμα της εξόρυξης 
χρυσού στην Θράκη.(Σχετ. 815/3-2-2022, 3835/10-6-2022 & 4008/17-6-2022 έγγραφα 
Δημάρχου Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντ. Χαριτόπυλου). 

Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας. 

 

Στην  Ορεστιάδα  σήμερα 25 Ιουνίου 2022  ημέρα  Σάββατο   και ώρα 12.30΄, συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης (ΠΕ∆ ΑΜ-Θ),  στο  Δημαρχιακό Κατάστημα  Δήμου Ορεστιάδας και 
συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού ( Βασιλέως 
Κωνσταντίνου 9-11, Ορεστιάδα, Τ.Κ 68200 2ος όροφος), κατόπιν της με Α.Π. 442/21-6-2022 
πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου 
Μαυρίδη Δημάρχου Ορεστιάδας που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε µέλος της, σύμφωνα με 
τους ορισμούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ 75/2011 (ΦΕΚ 182 Α/22-8-2011) «ΠΕΔ & 
ΚΕΔΕ».  

Η πρόσκληση κοινοποιήθηκε και στους Δημάρχους  των Δήμων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕΔ 
ΑΜ-Θ, οι οποίοι δεν είναι εκλεγμένα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. 

 Ύστερα από διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του  Διοικητικού 
Συμβουλίου,  βρέθηκαν παρόντα  11  συγκεκριμένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρίδης Βασίλειος, Δήμαρχος Δ. Ορεστιάδας -Πρόεδρος ΔΣ               
2. Μουμίν Οντέρ , Δήμαρχος Δ. Ιάσμου                               
3. Γκαράνης Ιωάννης, Δήμαρχος Δ. Κομοτηνής -Αντιπρόεδρος ΔΣ                    
4. Ζεκερίδης Θεμιστοκλής, Δήμαρχος Δ. Δοξάτου                         
5. Τσιτιρίδης Γεώργιος , Δήμαρχος Δ. Αβδήρων                    
6. Ζαμπούκης Ιωάννης, Δήμαρχος Δ. Αλεξανδρούπολης          
7. Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος Δ. Σουφλίου   
8. Πατσουρίδης Παρασκευάς , Δημ. Σύμβ. Δ. Διδυμοτείχου   
9. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος, Δημ. Σύμβ. Δ. Ξάνθης     
10. Βέρρος  Αριστείδης (Άρης), Δημ. Σύμβ. Καβάλας          
11. Παπανδρέου Αθανάσιος, Δημ. Σύμβ. Ορεστιάδας    

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μουριάδης Θεόδωρος, Δήμαρχος Δ. Καβάλας  
2. Μίχογλου Θωμάς , Δήμαρχος Δ. Τοπείρου                       
3. Κυριακίδης Ελευθέριος , Δήμαρχος Δ. Θάσου                   
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4. Μιχαηλίδης Σάββας,  Δήμαρχος Δ. Νέστου                           
5. Αθανασιάδης Θεόδωρος , Δήμαρχος  Δ. Προσοτσάνης  -Γραμματέας ΔΣ     
6. Δαβής Απόστολος , Δημ. Συμβ Δ. Σουφλίου          
7. Μούτλιας Ιωάννης , Δημ. Σύμβ Δ. Καβάλας               
8. Σταυρίδης Ιωάννης, Δημ. Σύμβ. Δ. Μαρωνείας -Σαπών  
9. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος , Δημ. Σύμβ. Δ. Νέστου    
10. Ηλιόπουλος Στέργιος , Δημ. Σύμβ. Δ. Δράμας              

             
   Στην συνεδρίαση παρίστανται  και οι: 

 Βίκτωρας Χατζηαβραάμ,  Δήμαρχος Μόρφου Κύπρου. 

 Βενετίδης Κων/νος,  Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ Κοινωνικών Πολιτικών 

  Θεοδωρίδης Γεώργιος, Δ.Σύμβουλος Κ.Νευροκοπίου /  Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου  ΠΕΔ 
ΑΜ-Θ. 

΄Επειτα ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 6ου  της ημερήσιας διάταξης  θέματος το οποίο εξαρχής 
χαρακτήρισε πολύ σημαντικό, ανέφερε τα εξής: Υπήρξε απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ο οποίος βασιζόμενος στην ομόφωνη 
βούληση της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από ψηφίσματα των δημοτικών 
συμβουλίων, της ΠΕΔ, του περιφερειακού συμβουλίου, δεν ενέκρινε την άδεια που ζητούσε 
η Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ για τη διενέργεια γεωτρήσεων και ερευνών στην περιοχή των 
Σαπών. Η εταιρεία προσέφυγε κατά της απόφασης του Συντονιστή, και το ΣΤΕ έκρινε ότι η 
επιχειρηματολογία της απορριπτικής απόφασης δεν ευσταθούσε. Εδώ τίθεται ένα ευρύτερο 
θέμα που αφορά την βαρύτητα της γνώμης των τοπικών κοινωνιών, αλλά ας πάμε στο 
συγκεκριμένο. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης θα έπρεπε μετά την απόφαση του ΣΤΕ να 
πάρει νέα απόφαση, ή προς την ίδια κατεύθυνση με μια διαφορετική επιχειρηματολογία ή 
διαφορετική, παρέπεμψε το θέμα στην κεντρική Κυβέρνηση ως κατά την κρίση του 
αναρμόδιος, ένα χρόνο μετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος το επέστρεψε στον Συντονιστή και 
αμέσως μετά υπήρξε ενημέρωση από τον Ντίνο Χαριτόπουλο τόσο προς την ΠΕΔ όσο και προς 
τους δημάρχους Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης που περισσότερο αφορούν οι εξελίξεις, 
αλλά τελικά το θέμα αφορά όλους τους Δήμους μας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Μαρωνείας- Σαπών Ντίνο 
Χαριτόπουλο ο οποίος αφού τόνισε την περιφερειακή  διάσταση του θέματος, στη συνέχεια 
αναφέρθηκε σε σύντομο ιστορικό του θέματος από το 1989 έως σήμερα, εστιάζοντας στις 
συνεχείς προσπάθειες των εταιρειών χρυσού, στις μηδαμινές προσόδους του ελληνικού 
κράτους και των τοπικών κοινωνιών από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, στους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνεπάγονται, στις λίγες θέσεις εργασίας και στην 
σύγκρουση με το μοντέλο ανάπτυξης (τουρισμός, πολιτισμός, τουρισμός, γεωργία, 
κτηνοτροφία και δευτερογενής τομέας ήπιας μορφής- είναι χαρακτηριστικό ότι το Βιοτεχνικό 
Πάρκο Σαπών έχει χαρακτηριστεί ως «χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης»). Πρότεινε στη 
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συνέχεια, την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας ως προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, 
όχι μόνο σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο όπως μέχρι σήμερα, αλλά και σε νομικό, 
τεχνοκρατικό και περιβαλλοντικό επίπεδο καταθέτοντας ένα εμπεριστατωμένο ψήφισμα του 
Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, με τη στήριξη της Περιφέρειας, της ΠΕΔ και των άλλων Δήμων 
στον Συντονιστή και αν κρίνει αυτός ότι τεκμηριώνονται αυτά που θα στείλουμε, 
συμμορφούμενος και με την απόφαση του ΣΤΕ να πάρει νέα απόφαση. Αναφερόμενος στην 
προσπάθεια πολλών κυβερνήσεων να συνδέσουν της υπόθεση της Θράκης με αυτήν της 
Χαλκιδικής, τόνισε ότι ουδεμία σύγκριση μπορεί να γίνει. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού επισήμανε την διάθεση για προσφυγή σε επιστημονική 
τεκμηρίωση των θέσεων των Δήμων και της ΠΕΔ, έχοντας παρακολουθήσει και τη σχετική 
έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη…….(κενό μαγνητοφώνησης) 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τους δημάρχους Αλεξανδρούπολης και 
Κομοτηνής για τη συνεργασία τους, έδωσε το λόγο στον δήμαρχο Κομοτηνής Γιάννη 
Γκαράνη…….(κενό μαγνητοφώνησης) 

Ακολούθησε παρέμβαση του δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών Ντίνου Χαριτόπουλου, με την 
οποία διευκρίνισε ότι η εταιρεία σ αυτή τη φάση ζητάει την έγκριση διερευνητικών 
γεωτρήσεων, αλλά αυτό είναι ένα βήμα προς την εξόρυξη που πρέπει να αποτραπεί. 
Χαρακτήρισε αναξιόπιστους τους πιθανούς ισχυρισμούς εταιρειών περί εναλλακτικών 
μεθόδων εξόρυξης και επισήμανε τον κίνδυνο πρόκλησης κοινωνικών αυτοματισμών. 
Συμφώνησε με την θέση του Γιάννη Ζαμπούκη περί ενδεχόμενης προσφυγής ακόμα στα 
Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τέλος αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τους τρόπους 
παρέμβασης των εταιρειών σε τοπικό επίπεδο, καταλήγοντας στην ανάγκη να προχωρήσει ο 
τοπικός χωρικός σχεδιασμός δεσμεύοντας τις χρήσεις γης, καταλήγοντας στον κίνδυνο 
απώλειας 400 θέσεων εργασίας από την επιχείρηση «PHARMATHEN», έναντι 100 που θα 
δημιουργήσει η εξόρυξη. 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προσδοκίες που δημιουργεί για της εταιρείες 
εξόρυξης χρυσού ο εγκεκριμένος Περιφερειακός Χωροταξικός Σχεδιασμός. Κατέληξε 
συμπερασματικά ως προς τις τοποθετήσεις που προηγήθηκαν, ότι πέρα από την 
επικαιροποίηση της εκφρασμένης διαχρονικά  πολιτικής θέσης από το ΔΣ της ΠΕΔ, προκύπτει 
η άμεση αξιοποίηση νομικής υποστήριξης προκειμένου μέχρι τον Σεπτέμβριο να αποσταλούν  
τεκμηριωμένες θέσεις στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας Θράκης, ώστε να 
ληφθούν υπόψη στη νέα του απόφαση, αλλά και να γίνει διερεύνηση επόμενων νομικών 
ενεργειών ανάλογα με τις εξελίξεις. 

Το μέλος του ΔΣ της ΠΕΔ, δημοτικός σύμβουλος Ορεστιάδας Σάκης Παπανδρέου πρότεινε στο 
πλαίσιο ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών σε όλους τους Δήμους, μεταξύ άλλων, την 
ανάρτηση με πρωτοβουλία της ΠΕΔ ενημερωτικού εποπτικού υλικού, πρόταση που ο 
Πρόεδρος αποδέχτηκε. 

Στη συνέχεια υπήρξε τοποθέτηση του πρώην δημάρχου Διδυμοτείχου Παρασκευά 
Πατσουρίδη που αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και συνακόλουθα 
της δημόσιας υγείας, καθώς και ο δήμαρχος Δοξάτου Θέμης Ζεκερίδης ο οποίος τόνισε την 
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έκφραση κάθετης και δυναμικής αντίδρασης καθώς και την επιφύλαξη του για την 
αποτελεσματικότητα της πρότασης του συμβούλου Σάκη Παπανδρέου, επιμένοντας στην 
νομική τεκμηρίωση των θέσεων της ΠΕΔ. 

Σε σύντομη παρέμβαση ο Πρόεδρος ανέφερε ότι προφανώς δεν δικαιούμαστε και δεν 
κρίνουμε τις αποφάσεις του ΣΤΕ, αλλά δεν μπορεί να μην μας προβληματίζει ο 
παραγκωνισμός της λαϊκής βούλησης σε αποφάσεις που αφορούν τους ίδιους τους πολίτες 
και το μέλλον του τόπου τους. 

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Προέδρου της ΠΕΔ, πρώην δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος 
Πετρίδης, αναφέρθηκε στην εξάρτηση των υποκείμενων χωρικών σχεδιασμών από τον 
υπερκείμενο που εκφράζεται από τον Γενικό Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας, αλλά 
και στην ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών μετά 
και την απόφαση του ΣΤΕ. 

Ο δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν πρότεινε την προβολή των θέσεων δια των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Το μέλος του Εποπτικού συμβουλίου Γιώργος Θεοδωρίδης τόνισε την 
νομική επιστημονική τεκμηρίωση παράλληλα με την κοινωνική ευαισθητοποίηση. 

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Δημάρχου Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη, 
τόνισε ότι η θέση του Δημάρχου Κομοτηνής ήταν και παραμένει ταυτόσημη με των 
υπολοίπων.  

  Καταλήγοντας ο Πρόεδρος τόνισε ότι καταρχάς συμφωνούμε σε ένα ξεκάθαρο «Όχι» 
απέναντι σε οποιαδήποτε μεταλλευτική δραστηριότητα που αφορά τον χρυσό και στην 
εξουσιοδότηση του Προεδρείου να αναλάβει την πρωτοβουλία νομικών /διοικητικών 
ενεργειών ενόψει της νέας σχετικής απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 

Και κάλεσε το σώμα να επικυρώσει όσα προανέφερε. 

Το Δ.Σ  αφού έλαβε υπόψη του,  τις απόψεις και τοποθετήσεις των μελών, την οικονομική 
δυνατότητα της ΠΕΔ ΑΜΘ για τη διάθεση σχετικών πιστώσεων εγγεγραμμένων στον 
τρέχοντα προϋπολογισμού, για κάλυψη νομικών δαπανών  ενεργώντας κατά τις διατάξεις  
του Π.Δ. 75/2011 άρθρο 1 παρ. 1  (ΦΕΚ Α΄182/22-08-2011) «ΠΕΔ και ΚΕΔΕ», όπως τροπ/κε  
με το  Π.Δ. 94/09.10.2019 (ΦΕΚ 157/11.10.2019 τεύχος Α’)». 

Αποφασίζει   Ομόφωνα 

-Εκφράζει την κάθετη  αντίθεσή του απέναντι σε οποιαδήποτε μεταλλευτική δραστηριότητα 
που αφορά τον χρυσό στην περιοχή της Θράκης  λέγοντας ένα ξεκάθαρο «ΟΧΙ». 

 -Εξουσιοδοτεί το Προεδρείο της ΠΕΔ ΑΜ-Θ για  να αναλάβει την πρωτοβουλία νομικών 
/διοικητικών ενεργειών ενόψει της νέας σχετικής απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 

- Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανάθεση  νομικών υπηρεσιών  ύψους 
10.000,00 €  πλέον του νομίμου  ΦΠΑ, θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων: Κ.Α.00.6111.0001 του  
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τρέχοντος προϋπολογισμού και θα εκτελεσθεί μετά την έγκριση διάθεσης πίστωσης από την  
Εκτελεστική  Επιτροπή,  με απόφαση  απ΄ευθείας ανάθεσης του Προέδρου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ. 

                                         Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  21/2022 

Ακριβές Απόσπασμα 
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

             ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ 

 

 

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ                           ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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