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Χαλκιδική, 22 Φεβρουαρίου 2019  

Α.Π.:  Χ/ΣΤΡ/2402 
 
ΘΕΜΑ: Θέσεις Ελληνικός Χρυσός στις φήμες για το κάδμιο 
 
Αξιότιμοι κύριοι,   
 
Σε συνέχεια της συνάντησής μας αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες 
ημέρες σχετικά με φημολογούμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της τοπικής 
κοινωνίας από επικίνδυνες ουσίες (κάδμιο) που δήθεν προκύπτουν από την δραστηριότητα 
της Ελληνικός Χρυσός, και έχοντας πλήρη ευθύνη και γνώση, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε 
και εγγράφως πως δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος ανησυχίας.  

Προς απόδειξη αυτού, παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά μας 
και συγκεκριμένα τις ενέργειες που πραγματοποιεί η εταιρία μας για τη διασφάλιση της 
υγείας των εργαζομένων της αλλά και της ευρύτερης περιοχής: 

1. Σύμφωνα με την ανάλυση των μετρήσεων του προγράμματος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός για την τελευταία διετία, οι συγκεντρώσεις 
του καδμίου για το ρέμα του Μαυρόλακκα είναι πολύ χαμηλότερες από τις οριακές 
τιμές (βλ. Διάγραμμα 1). Αναφορικά με τη σκόνη στην ατμόσφαιρα, το σύνολο των 
μετρήσεων στους 3 σταθμούς παρακολούθησης σκόνης που είναι εγκατεστημένοι 
στην κοινότητα της Ολυμπιάδας, εμφανίζουν συγκεντρώσεις καδμίου κατά πολύ 
μικρότερες σε σχέση με τη μέση μέγιστη ετήσια επιτρεπόμενη συγκέντρωση (βλ. 
Διάγραμμα 2). Τέλος, το σύνολο των μετρήσεων στις υδρευτικές πηγές και 
γεωτρήσεις του οικισμού Ολυμπιάδας καταγράφουν συγκεντρώσεις καδμίου πολύ 
μικρότερες του θεσμοθετημένου ορίου ποιότητας πόσιμου νερού (βλ. Διάγραμμα 
3). 

 
2. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα 

παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη με 400 σημεία περιβαλλοντικού 
ελέγχου και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων των στοιχείων αυτών σε ειδική 
πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Επισημαίνεται ότι οι μετρήσεις αφορούν σε όλες τις 
περιβαλλοντικές παραμέτρους εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, ενώ 
κοινοποιούνται σε ετήσια και τρίμηνη βάση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
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3. Πέραν των παραπάνω, το τμήμα «Υγείας Και Ασφάλειας» της Ελληνικός Χρυσός 
διενεργεί ατομικές μετρήσεις έκθεσης εργαζομένων στις θέσεις  εργασίας τους (στα 
κυρίως  τοξικά ιόντα), καθώς και στατικές μετρήσεις σε ευρύτερους εργασιακούς 
χώρους. Βάσει των μετρήσεων αυτών οι τιμές όλων των στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένου του καδμίου, είναι εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με τα όρια, 
ακόμη και αν λάβουμε υπόψιν τις μέγιστες τιμές των αποτελεσμάτων.  

4. Επιπλέον, στο πλαίσιο της υπεύθυνης μέριμνάς μας προς τους εργαζομένους μας 
πραγματοποιούμε:  

 Πλήρη προσωπική ενημέρωση των εργαζομένων μας για τα αποτελέσματα των 
μετρήσεών τους   

 Λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την εξασφάλιση της υγείας 
τους  

 Τεκμηριωμένη επιπλέον ενημέρωση, σε προσωπικό και εμπιστευτικό επίπεδο, 
εφόσον υπάρχει προσωπικό αίτημα 

 Παρουσίαση των ανώνυμων ευρημάτων, καθώς και της στατιστικής τους 
ανάλυσης, στα στελέχη της εταιρίας μας  

5. Υπενθυμίζουμε ακόμα ότι η δέσμευσή μας για υπεύθυνη και βιώσιμη λειτουργία 
προς όφελος όλων, αντανακλάται στην πρωτοβουλία που αναλάβαμε από την πρώτη 
μέρα της δραστηριότητάς μας και πολύ πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης του 
μεταλλείου, να απομακρύνουμε από την Ολυμπιάδα πάνω από 3 εκ. τόνους 
μεταλλευτικών καταλοίπων της  προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας 
(περίοδος 1976-1995) και να αποκαταστήσουμε πλήρως και οριστικά μια περιοχή 
300 και πλέον στρεμμάτων, δαπανώντας μέχρι στιγμής πάνω από €100 εκατ. για 
το σκοπό αυτό.  Από το 2012 μέχρι και σήμερα απομακρύνθηκε το μεγαλύτερο 
ποσοστό των παλαιών αποθέσεων (πάνω από το 80%) και βρισκόμαστε στη φάση της 
εξυγίανσης - φυτοτεχνικής αποκατάστασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, με 
στόχο την σταδιακή απόδοση της περιοχής προς αξιοποίηση στην τοπική κοινωνία 
εντός του 2019.  

 

Ευελπιστούμε πως τα παραπάνω στοιχεία είναι επαρκώς κατατοπιστικά για να άρουν τις 
όποιες αμφιβολίες έχουν λανθασμένα δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα και 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 
 

Για την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 
Γαζέα Βηθλεέμ 

Προϊσταμένη Γραφείου Περιβάλλοντος 
 

Αθανάσιος Μπαραφάκας 
Προϊστάμενος Γραφείου Υγείας & 

Ασφάλειας 
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Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα παρακολούθησης της συγκέντρωσης του Cd στο ρέμα του 

Μαυρόλακκα Ολυμπιάδας  



 

 
 
 

 
 
Διάγραμμα 2: Αποτελέσματα παρακολούθησης της συγκέντρωσης του Cd στους σταθμούς 

παρακολούθησης της ατμόσφαιρας στον οικισμό Ολυμπιάδας 

  



 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Αποτελέσματα παρακολούθησης της συγκέντρωσης του Cd στις υδρευτικές 

πηγές και γεωτρήσεις του οικισμού Ολυμπιάδας 


