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Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Χθεσινό απόσπασμα ενημερωτικής εκπομπής του ραδιοφώνου Focus FM, και συγκεκριμένα 
οι σχετικές με την δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός δηλώσεις του κυρίου Αλέξανδρου 
Αδαμίδη, καθώς και άρθρο στην ιστοσελίδα Voice News, με τίτλο «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ! 
“Περιβαλλοντικό έγκλημα στις Σκουριές. Η μόνη εξόρυξη στον κόσμο, που χρησιμοποιεί 
αρσενικό για διύλιση”- ΗΧΗΤΙΚΟ….», που αναπαράγει τους προκλητικά ψευδείς ισχυρισμούς 
που διατυπώνονται στην προαναφερθείσα εκπομπή, υπό έναν προκλητικά δυσφημιστικό 
τίτλο, αποτελούν αμφότερα καταφανή και επικίνδυνη δυσφήμιση για την εταιρεία μας. Μας 
προκαλεί μάλιστα εντύπωση που ουδεμία επικοινωνία προηγήθηκε προς την εταιρία μας ως 
οφείλατε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
οι θέσεις της σε θέματα που τη θίγουν ευθέως. 
 
Λόγω του πλήθους των ανακριβειών και των ανυπόστατων ισχυρισμών αυτών, κρίνουμε 
σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα 
και τη διαρκή μέριμνα της Ελληνικός Χρυσός για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας, προς αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και της ορθής ενημέρωσης, της δικής 
σας και των ακροατών σας. Παρακάτω θα βρείτε, αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, όσα 
διέπουν και καθορίζουν με καταλυτικό τρόπο την υπεύθυνη μεταλλευτική μας 
δραστηριότητα στην ΒΑ Χαλκιδική, τα οποία αφενός απαντούν στα όσα θίγονται στα 
ανωτέρω δημοσιεύματα, αφετέρου καλύπτουν ορισμένα σημαντικά σημεία που θα ήταν 
χρήσιμο να γνωρίζετε προς μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την εταιρεία.  
 
Παρόλα αυτά, εν τάχει υπογραμμίζουμε εκ των προτέρων ορισμένα καίρια σημεία:  
 

- Η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει απαρέγκλιτα την περιβαλλοντική νομοθεσία, συχνά 
ξεπερνώντας τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 

- Η μέθοδος της σχεδιαζόμενης εξόρυξης στο έργο των Σκουριών διασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου και τη 
μεγιστοποίηση της ασφάλειας στην λειτουργία του. 

- Στην μεταλλευτική ΔΕΝ χρησιμοποιείται αρσενικό – αυτό συνυπάρχει μαζί με άλλα 
στοιχεία στο υπέδαφος ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη μιας εξορυκτικής 
δραστηριότητας. 

- ΔΕΝ υφίσταται εργασιακή έκθεση των ανθρώπων μας. Οι επικίνδυνοι ισχυρισμοί 
που διατυπώνονται περί υποτιθέμενων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι στα μεταλλεία πλήττουν και αμφισβητούν ευθέως τον ίδιο τον ελληνικό 
μεταλλευτικό κλάδο, που απασχολεί χιλιάδες κόσμου, συντηρεί ελληνικές 
οικογένειες και προσφέρει αδιαμφισβήτητα οφέλη και αξία στην ελληνική οικονομία 
συνολικά, με σεβασμό στο περιβάλλον και προτεραιότητα την ασφάλεια του 
ανθρώπου. 



 

- Οι απασχολούμενοι στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ανέρχονται σήμερα στους 1.600, 
κάτι που υποβαθμίστηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
παρακάμπτοντας την απτή προοπτική των συνολικά 5.000 θέσεων εργασίας κατά 
την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, με τις Σκουριές δηλαδή ένα ενεργό και 
παραγωγικό μεταλλείο, και προεξοφλώντας ελαφρά τη καρδία την επαγγελματική 
σταδιοδρομία χιλιάδων κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής.  

 
Αναλυτικά: 
 
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. 
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 στο σύνολό τους από τα 
Διοικητικά Δικαστήρια.  

 Επίσης, είναι γνωστό ότι η εταιρεία μας δικαιώθηκε και στη διαιτησία με το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

 
2. Συστηματική μέριμνα και φροντίδα για το 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 της αποτυπώματος, συχνά ξεπερνά τις συμβατικές 
της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. 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.  
 

 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.   

 Σχετικά με την μέθοδο της σχεδιαζόμενης εξόρυξης στο έργο των Σκουριών, και τα 
οφέλη της για το Περιβάλλον:  Με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος του έργου και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στην λειτουργία του: 
α) η επιφανειακή εξόρυξη θα διαρκέσει κατά μέγιστο 9 χρόνια, ενώ για τα υπόλοιπα 
15 χρόνια το μεταλλείο των Σκουριών θα λειτουργεί αποκλειστικά με υπόγεια μέθοδο 
εκμετάλλευσης, επιτρέποντας στην εταιρεία να ξεκινήσει άμεσα το έργο 
αποκατάστασης στην επιφάνεια παράλληλα με την υπόγεια δραστηριότητα, β) έχει 
προταθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων βάσει της πλέον 



 

σύγχρονης Τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 
συνολικού αποτυπώματος του έργου κατά 40%. 

 Σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση αρσενικού: Στην μεταλλευτική ΔΕΝ χρησιμοποιείται 
αρσενικό. Το αρσενικό συνυπάρχει μαζί με άλλα στοιχεία στο υπέδαφος ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη ή μη μιας εξορυκτικής δραστηριότητας. Δεν «τοποθετείται» στο υπέδαφος 
από καμία γεώτρηση και δεν προκύπτει εξαιτίας καμίας μεταλλευτικής δραστηριότητας.  
Παρόλα αυτά, μέσω του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, οι μετρήσεις 
που πραγματοποιούνται στα επιφανειακά και υπόγεια νερά δείχνουν ότι οι 
συγκεντρώσεις As βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να 
δείτε την ποιότητα τους στην ανοιχτή πλατφόρμα https://environmental.hellas-
gold.com/ . 

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης: Πιστοί  στη δέσμευσή μας να 
λειτουργούμε υπό τους αυστηρότερους διεθνείς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς 
όρους, σχεδιάσαμε και αξιοποιούμε ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα 
παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Με περισσότερα από 400 σημεία 
περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκ. ευρώ κόστος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκ. ευρώ 
κόστος λειτουργίας ετησίως και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων σε ειδική 
πλατφόρμα στο διαδίκτυο, το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να 
παρακολουθούμε 12 περιβαλλοντικές παραμέτρους μεταξύ των οποίων, 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. Επιπλέον, μέσω του ίδιου 
μηχανισμού, παρακολουθούμε τα βαρέα μέταλλα και γενικότερα τα στοιχεία που 
συνδέονται με την μεταλλοφορία και τη γεωχημεία της περιοχής και περιλαμβάνονται 
σε σχετική Tεχνική Έκθεση. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω Τεχνική Έκθεση δεν έχει 
εγκριθεί αρμοδίως εδώ και 7 έτη, η εταιρεία μας με δική της πρωτοβουλία έχει 
προχωρήσει στην παρακολούθηση των επιπλέον μετάλλων. 

 

 Διαχείριση υδάτων των μεταλλείων πριν την επιστροφή στο φυσικό περιβάλλον: 
Έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης υδάτων, 
όπως: (α) πλήρη ανακύκλωση των υδάτων στις μονάδες κατεργασίας μεταλλεύματος,  (β) 
εκτροπή των καθαρών υδάτων με περιμετρικά κανάλια γύρω από τις εγκαταστάσεις, 
ώστε να μην  έρχονται σε επαφή με τις εργασίες του μεταλλείου, (γ) καθαρισμό των 
υδάτων που έρχονται σε επαφή με τις εργασίες του μεταλλείου σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας, (δ) κατασκευή και λειτουργία νέας, σύγχρονης μονάδας 
επεξεργασίας υδάτων στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, (ε) σύστημα  
προαποστράγγισης των καθαρών υδάτων περιμετρικά του μεταλλείου Σκουριών και 
επανεισπίεσής τους στον υπόγειο υδροφορέα αμέσως κατάντη. Αποτέλεσμα όλων των 
παραπάνω είναι η μετρήσιμη βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων στην 
ευρύτερη περιοχή της δραστηριότητάς μας.  
Ειδικά για την ποιότητα των κατεργασμένων υδάτων μεταλλείου που διατίθενται στους 
φυσικούς αποδέκτες, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του προγράμματος 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης τα οποία είναι στην διάθεση όλων των υπηρεσιών, 
ενώ είναι, επίσης, δημοσιευμένα και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας 
https://environmental.hellas-gold.com/, ικανοποιεί πλήρως τα όρια διάθεσης που 
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ισχύουν για το νομό Χαλκιδικής, ενώ είναι συγκρίσιμη ακόμα και με τα Πρότυπα 
Ποιότητας Περιβάλλοντος για τα επιφανειακά ύδατα.  

 Περιβαλλοντική Αποκατάσταση: Πέραν της μέριμνας για τη σημερινή κατάσταση του 
περιβάλλοντος στην περιοχή όπου δραστηριοποιούμαστε, μεριμνήσαμε πολύ πριν την 
έγκριση του επενδυτικού μας πλάνου 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. Όπως θα γνωρίζετε, 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. 

 
 
3. Απόλυτη προτεραιότητα η Υγεία και η Ασφάλεια των ανθρώπων μας 
 

Η Ελληνικός Χρυσός διασφαλίζει ότι ο κάθε εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις μας επιστρέφει 
στο σπίτι του ασφαλής, εφαρμόζοντας τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και 
συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σύμφωνα με τα κορυφαία διεθνή πρότυπα. Το τμήμα 
«Υγείας Και Ασφάλειας» της εταιρείας διενεργεί, σε μόνιμη βάση, ατομικές μετρήσεις 
έκθεσης εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους (μέσω βιοδεικτών μολύβδου και 
ψευδαργύρου), καθώς και στατικές μετρήσεις σε ευρύτερους εργασιακούς χώρους. Βάσει 
των μετρήσεων αυτών και με τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας διασφαλίζονται οι 
κατάλληλες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και η συνεχής περαιτέρω βελτίωσή τους, 
ενώ είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε με ασφάλεια και βεβαιότητα ότι για το 2018 δεν 
παρουσιάστηκε εργασιακή έκθεση των εργαζομένων μας.  
Επιπλέον, στο  εργοτάξιο των Σκουριών, πραγματοποιούνται, από το 2014, συνεχείς 
δειγματοληψίες όλων των παραμέτρων. Οι τιμές μέτρησης για επιβλαβή σωματίδια είναι 
μη ανιχνεύσιμες ή μικρότερες των θεσμοθετημένων ποιοτικών ορίων και διενεργούνται σε 
συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς φορείς όπως το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Μάλιστα, η εταιρεία μας έχει ενσωματώσει στη 
λειτουργία της τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για τη συνεχή επιφανειακή και υπόγεια 
καταγραφή ενδεχόμενων ινών αμιάντου.  
Σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, λειτουργούμε ένα προηγμένο σύστημα επικοινωνίας που 
έχει αναπτυχθεί αμιγώς για την ασφάλεια του προσωπικού, το οποίο εξασφαλίζει ένα ενιαίο 
δίκτυο που συνδέει άμεσα, απρόσκοπτα και ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε υπόγειο ή 
υπέργειο σημείο εργασίας τόσο με άλλες θέσεις, όσο και με τις κεντρικές εγκαταστάσεις στο 
Στρατώνι. Ολόκληρο το δίκτυο περιλαμβάνει αισθητήρες για πάσης φύσεως παράγοντες που 
δυνητικά θα απειλήσουν την ασφάλεια του προσωπικού, παρέχοντας άμεση ενημέρωση και 
συγκεκριμένες οδηγίες αντιμετώπισης ή και εκκένωσης, όπου αυτό απαιτηθεί.  

 
4. Η σχέση με την τοπική κοινωνία και το αναπτυξιακό αποτύπωμά μας  
Όσον αφορά στη σχέση μας με την κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής, επισημαίνουμε ότι από την 
πρώτη στιγμή της δραστηριότητάς μας  έχουμε αναπτύξει ένα γόνιμο διάλογο με την τοπική 



 

κοινωνία, είμαστε έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους σε μια προσπάθεια "καλής γειτονίας" 
και υποστηρίζουμε την ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής με σημαντικές επενδύσεις και 
στήριξη δράσεων και δομών κοινής ωφελείας. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως, πως η εξορυκτική 
δραστηριότητα αφήνει το αποτύπωμά της και από την πλευρά μας δίνουμε έμφαση στο να 
ελαχιστοποιούμε το αποτύπωμα αυτό καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων μας, 
χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές στο σύνολο των έργων 
και λειτουργιών μας.  
Θεωρούμε πως η τοπική κοινωνία -αλλά και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα- μπορεί να 
διεκδικήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης που της αναλογούν, αξιοποιώντας υπεύθυνα τον 
σημαντικό και αποδεδειγμένο ορυκτό πλούτο που διαθέτει. Βασιζόμενη σε αυτήν ακριβώς 
την πεποίθηση, η εταιρία έχει επενδύσει μέχρι σήμερα €20 εκατ. σε πρωτοβουλίες και έργα 
για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και των παράλληλων οικονομιών, πέραν των 
περίπου 1.600 εργαζομένων που απασχολεί, ενώ έχει μέχρι σήμερα καταβάλει €130 εκατ. σε 
τοπικούς προμηθευτές/εργολάβους, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην τοπική οικονομία και 
ανάπτυξη.  
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.  
 
Κλείνοντας, παρακαλούμε όπως προβείτε σε αποκατάσταση της αλήθειας όπως αυτή 
απορρέει από τα άνωθι αδιαμφισβήτητα στοιχεία και τις μετρήσεις που διενεργούνται 
ανελλιπώς αναφορικά με το περιβάλλον και τους ανθρώπους στην περιοχή, τουλάχιστον 
κοινοποιώντας στους αναγνώστες και ακροατές σας την θέση της εταιρείας, την οποία και 
οφείλατε να έχετε ζητήσει πριν την δημοσίευση των ανωτέρω.  

 

 
Με εκτίμηση, 
 
Για την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 
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