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Αξιότιμο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Σε επίκαιρη ερώτηση που απευθύνατε στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας στις
6/12/2019 για τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλείας Κασσάνδρας στη ΒΑ
Χαλκιδική με αφορμή τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή,
κάνατε λόγο μεταξύ άλλων για «τρομερές καταστροφές στις εγκαταστάσεις της ΕΧ στην
Ολυμπιάδα» και «απουσία μέτρων για την προστασία των πολιτών». Επιπλέον,
αναφερθήκατε σε «παραβίαση κατά συρροή» της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, «έλλειψη
σεβασμού στο περιβάλλον» και σε «απειλή ανθρώπινων ζωών και μόλυνση υδροφόρου
ορίζοντα» από τη δραστηριότητα της εταιρίας μας, ενώ με έκπληξη σας ακούσαμε να ζητάτε
παύση της λειτουργίας της εταιρίας εξαιτίας της «περιβαλλοντικής παραβατικότητας».
Επειδή, τα λεγόμενά σας μαρτυρούν κατ’ ελάχιστον ελλιπή ενημέρωση σχετικά με τη
δραστηριότητά μας και τη διαρκή μέριμνα της εταιρίας μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των
Μεταλλείων Κασσάνδρας, κρίνουμε σκόπιμο να σας παραθέσουμε τα ακόλουθα στοιχεία και
πληροφορίες προς αποκατάσταση της ορθής και πληρέστερης ενημέρωσής σας.
1.

Απόλυτος σεβασμός στους Νόμους του Κράτους

Η εταιρία μας λειτουργεί σε απόλυτη συμμόρφωση με το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο
που διέπει τη δραστηριότητά της και σε καμία περίπτωση δεν παραβαίνει όρους αυτών.
Πέραν της ΚΥΑ του 2011 (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων -ΑΕΠΟ) που επικυρώνει
τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός στους Νόμους
του Κράτους που επιδεικνύουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας μας, τόσο από
περιβαλλοντικής όσο και από τεχνικής άποψης, έχει επισφραγιστεί από τις αποφάσεις της
ανεξάρτητης Ελληνική Δικαιοσύνης:






Έως σήμερα έχουν εκδοθεί είκοσι δύο (22) θετικές αποφάσεις από το Συμβούλιο της
Επικρατείας, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο με τη γνωστή του εστίαση στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, δύο πρόστιμα που επιβλήθηκαν εις βάρος της εταιρείας μας το 2016 για
υποτιθέμενες περιβαλλοντικές παραβάσεις ακυρώθηκαν ως παράνομα στο σύνολό
τους από τα Διοικητικά Δικαστήρια.
Επίσης, είναι γνωστό ότι η εταιρεία μας δικαιώθηκε και στη διαιτησία με το Ελληνικό
Δημόσιο.

2.

Οι πρακτικές μας απέναντι στο Περιβάλλον

Η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει κατά γράμμα την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους
όρους που διέπουν τη δραστηριότητά της, υιοθετώντας πρακτικές με γνώμονα την
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της στην
περιοχή. Οι εγκαταστάσεις και υποδομές της εταιρείας μας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας,
καθώς και οι τεχνολογίες και μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, διέπονται από τις υψηλότερες
προδιαγραφές ασφαλείας και βασίζονται απαρέγκλιτα στην αρχή της βέλτιστης
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Από την πρώτη μέρα της δραστηριότητάς μας, έχουμε θέσει
ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Με δική μας πρωτοβουλία και με γνώμονα την υπεύθυνη λειτουργία των έργων μας για
όλη την τοπική κοινότητα, εφαρμόζουμε πρότυπες περιβαλλοντικές πρακτικές που
υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία ανά τον κόσμο. Είναι ενδεικτικό ότι:






Σχεδιάσαμε τα έργα μας με γνώμονα το περιβάλλον και συγκεκριμένα τις αρχές της
παράλληλης αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και της μικρότερης δυνατής
κατάληψης επιφάνειας και τα εξελίσσουμε ενσωματώνοντας τις πλέον σύγχρονες
τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, όπως την ξηρή απόθεση, τη
λιθογόμωση κλπ.
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση: Πολύ πριν την έγκριση του επενδυτικού μας
πλάνου για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας και με απόλυτη ευθύνη
επιλέξαμε να επενδύσουμε στην οριστική αποκατάσταση ολόκληρης της
επιφάνειας της Ολυμπιάδας από το συνολικό αποτύπωμα της προγενέστερης
μεταλλευτικής δραστηριότητας (πολλών δεκαετιών προ του 2004 που ανέλαβε η
εταιρεία μας) και να αποκαταστήσουμε πλήρως και οριστικά την περιοχή,
δαπανώντας μέχρι στιγμής πάνω από €100 εκατ. για τον σκοπό αυτό.
Από το 2012 μέχρι και σήμερα, η εταιρεία έχει απομακρύνει 3 εκατ. τόνους
μεταλλευτικών καταλοίπων που ήταν αποτεθειμένα στην περιοχή τα τελευταία 50
χρόνια και σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της φυτοτεχνικής αποκατάστασης και
περιβαλλοντικής αναβάθμισης, με στόχο την απόδοση της περιοχής προς αξιοποίηση
στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, η περιοχή Καρακόλι στο Στρατώνι, την οποία
αναβαθμίσαμε αναπτύσσοντας νέα βλάστηση και προστατεύοντας το οικοσύστημα
της περιοχής, αποτελεί σήμερα πεδίο μελέτης και έρευνας για σπουδαστές του
αντικειμένου του περιβάλλοντος, αφού αποτυπώνει την επιτυχημένη διαχείριση
ενός χώρου απόθεσης μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του.
Για τους σκοπούς του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης, έχουμε διαμορφώσει
ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη σε ένα παλιό χώρο απόθεσης που
εξυγιάναμε, έκτασης 150.000 τ.μ., το οποίο εξυπηρετεί με 400 και πλέον είδη
τοπικών φυτών τόσο τις ανάγκες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όσο των
φορέων της περιοχής ευρύτερα.
Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης: Πιστοί στη δέσμευσή μας να
λειτουργούμε υπό τους αυστηρότερους διεθνείς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς



3.

όρους, σχεδιάσαμε και αξιοποιούμε ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα
παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Με 400 σημεία περιβαλλοντικού
ελέγχου, 4 εκ. ευρώ κόστος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκ. ευρώ κόστος λειτουργίας
και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, το
πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την ποιότητα του αέρα,
του εδάφους, των υδάτων, του θορύβου, της σεισμικότητας και του οικοσυστήματος
και μέσα από τα δεδομένα που συλλέγουμε, είμαστε σε θέση ανά πάσα στιγμή να
αξιολογούμε την κατάσταση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της
δραστηριότητάς μας (εδώ η πλατφόρμα: https://environmental.hellas-gold.com/).
Επισημαίνεται ότι οι μετρήσεις αφορούν σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους
εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, ενώ κοινοποιούνται σε ετήσια και
τρίμηνη βάση, στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Βέλτιστες Πρακτικές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Ενδεικτική η επιλογή της
Ελληνικός Χρυσός να επενδύσει στην τεχνολογία ξηρής απόθεσης, μία από τις
βέλτιστες πρακτικές διεθνώς στη διαχείριση μεταλλευτικών καταλοίπων. Αυτή
εφαρμόζεται στο Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, έναν σύγχρονο,
ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης που
σχεδιάστηκε με βάση τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Στοχεύει στην πλήρη
απελευθέρωση και αποκατάσταση όλων των παλαιών χώρων απόθεσης και την
ενοποίησή τους, συμβάλλοντας στην παράλληλη αποκατάσταση των
περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής. Αντίστοιχη τεχνολογία έχει προταθεί
και για το έργο των Σκουριών, μειώνοντας το συνολικό αποτύπωμα του έργου κατά
40%.

Βασικός αρωγός των κατοίκων στις πρόσφατες πλημμύρες

Επιπλέον, σε συνέχεια των αναφορών σας για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν
κατά
το
προηγούμενο
διάστημα
την
ΒΑ
Χαλκιδική,
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών δραστηριοποίησης της Ελληνικός Χρυσός, θα θέλαμε
να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία τέθηκε από την πρώτη στιγμή στη διάθεση των
κατοίκων, της δημοτικής αρχής και των κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη, παρέχοντας κάθε
δυνατή αρωγή, τόσο σε έμψυχο δυναμικό που προσέφερε σημαντικότατη βοήθεια στους
κατοίκους σε οριακές στιγμές, όσο και σε υλικούς πόρους που υπάρχουν στην περιοχή λόγω
της δραστηριότητάς μας. Από την πλευρά μας, λάβαμε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για
τη βέλτιστη διαχείριση της κατάστασης τόσο εντός όσο και περιμετρικά των εγκαταστάσεών
μας χωρίς καμία σοβαρή επίπτωση στις εγκαταστάσεις μας ή τις παρακείμενες περιοχές
παρά την πρωτοφανή σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τα εξαιρετικά σημαντικά οφέλη που αποδίδει στην
περιοχή η μεταλλευτική δραστηριότητα εδώ και 25 αιώνες, καθώς και την αναπτυξιακή
προοπτική της για το μέλλον.

4.

Τα οφέλη από την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Το αποτύπωμα της επένδυσης είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, καθώς μέχρι σήμερα, η
Ελληνικός Χρυσός έχει προχωρήσει σε επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχολεί 1.600
εργαζομένους έχοντας καταβάλει €225 εκ. σε μισθούς και επιδόματα, ενώ στηρίζει ενεργά
τους Έλληνες προμηθευτές και επιχειρήσεις έχοντας αποδώσει περί τα €800 εκ. Η
δραστηριότητά μας έχει μέχρι σήμερα ενισχύσει τα έσοδα του ελληνικού κράτους κατά €360
εκ., ενώ για το ίδιο διάστημα (2012-2018) η αξία των εξαγωγών μας άγγιξε τα €620 εκ.
Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην πλήρη ανάπτυξή τους θα σημάνουν μια επένδυση επιπλέον
$2 δισ., δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας, ενίσχυση κρατικών εσόδων κατά €2,5 δισ.,
καταβολή €2 δισ. σε μισθούς, εξαγωγές ύψους €11,6 δισ., πληρωμές €3,6 δισ. σε Έλληνες
εργολάβους και προμηθευτές και επενδύσεις ύψους €80 εκ. σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης για την τοπική κοινωνία.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση παραμένουμε στη
διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,

Έρικα Ξηρουχάκη
Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

