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26	  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	  2015	  

Ε.Κ.Ε.	  σε	  Περιόδους	  Κρίσης	  



Περιοχή	  Δραστηριότητας	  



	  
Συστήθηκε	  τον	  Δεκέμβριο	  του	  
2003	  
	  
Ορόσημα:	  

ü  Ιανουάριος	  2004:	  Κυρώνεται	  η	  
σύμβαση	  με	  το	  Ελληνικό	  
Κράτος	  από	  την	  Βουλή	  των	  
Ελλήνων	  

ü  Ιούλιος	  2011:	  Με	  Κοινή	  
Υπουργική	  Απόφαση	  (ΚΥΑ)	  
εγκρίνονται	  οι	  Περιβαλλοντικοί	  
Όροι	  της	  Μ.Π.Ε.	  

ü  Φεβρουάριος	  2012:	  Λειτουργεί	  
ως	  θυγατρική	  της	  Καναδικής	  
Εταιρείας	  Eldorado	  Gold	  

ü  Απρίλιος	  2013:	  Το	  ΣτΕ	  
επικυρώνει	  την	  Μ.Π.Ε.	  
(ακολουθούν	  16	  ακόμα	  θετικές	  
αποφάσεις)	  

Ελληνικός	  Χρυσός	  	  A.E.	  



v  Ολυμπιάδα:	  
	  
3,8	  εκ.	  ουγκιές	  χρυσός	  (118	  τόνοι	  καθαρός	  χρυσός)	  
55	  εκ.	  ουγκιές	  άργυρος	  (1674	  τόνοι	  καθαρός	  
άργυρος)	  
1,5	  εκ.	  τόνοι	  μόλυβδος	  και	  ψευδάργυρος	  
	  
11,5	  εκατ.	  τόνοι	  μεταλλεύματος	  
Σχεδιαζόμενη	  εκμετάλλευση:	  25	  έτη	  
	  
v  Σκουριές:	  	  
	  
766.000	  τόνοι	  χαλκός	  	  
3,8	  εκ.	  ουγκιές	  χρυσός	  (118	  τόνοι	  καθαρός	  χρυσός)	  
	  
153,6	  εκατ.	  τόνοι	  μεταλλεύματος	  
Σχεδιαζόμενη	  εκμετάλλευση:	  30	  έτη	  
	  
v  Μαύρες	  Πέτρες:	  
	  
	  6,9%	  μόλυβδο	  	  
	  11,5%	  ψευδάργυρο	  	  
	  184gr/tn	  άργυρο	  	  
	  
1	  εκ.	  τόνοι	  μεταλλεύματος	  
Σχεδιαζόμενη	  εκμετάλλευση:	  4	  έτη	  	  
(Σε	  εξέλιξη	  έρευνα	  25	  εκ.	  Ευρώ)	  
	  

Έργα	  της	  Ελληνικός	  Χρυσός	  	  



Χρήση	  των	  Ορυκτών	  



Την	  επόμενη	  20ετία:	  
	  
ü  1,6	  δις	  ευρώ	  σε	  άμεσους	  φόρους	  

1,5	  δις	  ευρώ	  σε	  μισθούς	  

ü  1	  δις	  σε	  κοινωνική	  ασφάλιση	  

ü  2,5	  δις	  ευρώ	  προς	  τοπικές	  
επιχειρήσεις	  και	  προμηθευτές	  

ü  150	  εκ	  για	  την	  αναβάθμιση	  του	  
περιβάλλοντος	  

ü  30	  σε	  δραστηριότητες	  ΕΚΕ	  

Η	  επένδυση	  σε	  αριθμούς	  	  
	  
ü  Ύψος	  της	  επένδυσης	  1,5	  δις	  

δολάρια	  

ü  700	  εκ.	  δολάρια	  μέχρι	  σήμερα	  	  

ü  Περισσότερες	  από	  2.000	  θέσεις	  
εργασίας	  	  -‐	  κόστος	  ανά	  
εργαζόμενο	  45.000	  ευρώ	  
ετησίως	  

ü  30	  -‐	  35%	  των	  συνολικών	  
εσόδων	  ετησίως	  στην	  Εθνική	  
Οικονομία	  (σε	  φάση	  
παραγωγής)	  



Τοπική	  Οικονομία	  ΒΑ	  
Χαλκιδικής:	  	  
	  
ü  110	  εκ.	  ευρώ	  πήγαν	  

απευθείας	  στην	  τοπική	  
οικονομία	  την	  περίοδο	  
2006-‐2015	  (προμήθειες	  και	  
εργολαβίες)	  

ü  Αύξηση	  από	  2.5	  εκ.	  ευρώ	  το	  
2006	  σε	  30	  	  εκ.	  ευρώ	  το	  
2015	  

ü  Οικιστική	  ανάπτυξη	  
ü  Δημογραφική	  αύξηση	  σε	  

όλη	  την	  περιοχή,	  π.χ.	  17%	  
Ολυμπιάδα	  

	  

Ανάπτυξη	  στην	  πράξη	  	  



•  13	  εκ.	  ευρώ	  τα	  τελευταία	  10	  χρόνια	  σε	  δράσεις	  ΕΚΕ	  
•  19	  εκ.	  ευρώ	  την	  περίοδο	  2006-‐2015	  για	  έργα	  υποδομής	  στην	  ΒΑ	  Χαλκιδική	  

•  350	  φοιτητές	  του	  Δήμου	  Αριστοτέλη	  στο	  	  Πρόγραμμα	  θερινής	  απασχόλησης	  μόνο	  το	  2015	  	  
•  5.000	  και	  πλέον	  επισκέπτες	  στα	  έργα	  της	  Ελληνικός	  Χρυσός	  μέχρι	  σήμερα	  στο	  πλαίσιο	  του	  «Προγράμματος	  Ανοιχτών	  Θυρών»	  

Κοινωνική	  Συνεισφορά	  



	  

•  Η	  προστασία	  του	  περιβάλλοντος	  για	  εμάς	  δεν	  αποτελεί	  υποχρέωση	  αλλά	  
ζήτημα	  ζωής	  

•  Το	  περιβάλλον	  είναι	  δομικό	  στοιχείο	  στον	  σχεδιασμό	  και	  την	  υλοποίηση	  της	  
επένδυσης	  

•  Εφαρμόζουμε	  την	  αρχή	  της	  παράλληλης	  αποκατάστασης	  και	  της	  μικρότερης	  
δυνατής	  κατάληψης	  επιφάνειας	  

v  Στρατώνι:	  η	  παραλία	  και	  οι	  εγκαταστάσεις	  θα	  αποκατασταθούν	  και	  θα	  αποδοθούν	  
στην	  τοπική	  κοινωνία,	  για	  αξιοποίηση	  

v  Ολυμπιάδα:	  ολόκληρη	  η	  περιοχή	  θα	  αποκατασταθεί	  από	  τις	  αποθέσεις	  όλων	  των	  
προηγούμενων	  εκμεταλλεύσεων	  

v  Σκουριές:	  η	  αποκατάσταση	  θα	  γίνεται	  παράλληλα	  με	  την	  εξέλιξή	  του	  έργου.	  Την	  
τελευταία	  μέρα	  των	  εργασιών,	  ολόκληρη	  η	  περιοχή	  θα	  αποδοθεί	  πλήρως	  
αποκατεστημένη	  και	  χωρίς	  περαιτέρω	  καθυστερήσεις	  στην	  τοπική	  κοινωνία	  

Κοινωνική	  ευθύνη	  και	  περιβάλλον	  



	  

	  
ISO	  14001	  για	  το	  σύστημα	  περιβαλλοντικής	  διαχείρισης	  στο	  σύνολο	  
των	  εργασιών	  και	  εγκαταστάσεων	  	  
	  
	  

Νέο	  Σύστημα	  ολοκληρωμένης	  περιβαλλοντικής	  	  
παρακολούθησης:	  

v  Παρακολούθηση	  Ποιότητας	  Περιβάλλοντος	  

v  Παρακολούθηση	  Ποιότητας	  Εκπομπών	  

v  Ετήσιες	  εκθέσεις	  με	  αποτελέσματα	  μετρήσεων	  

v  Όλα	  τα	  στοιχεία	  στο	  διαδίκτυο	  

Κοινωνική	  ευθύνη	  και	  περιβάλλον	  



	  

Προτεραιότητα	  στην	  αποκατάσταση	  όλων	  των	  παλιών	  περιοχών	  
επέμβασης	  από	  την	  μακρόχρονη	  προγενέστερη	  μεταλλευτική	  
δραστηριότητα:	  

§  Σε	  εξέλιξη	  το	  μεγαλύτερο	  έργο	  περιβαλλοντικής	  
αποκατάστασης	  του	  χώρου	  απόθεσης	  παλιών	  τελμάτων	  
Ολυμπιάδας	  

§  Απομάκρυνση	  2,5	  εκ.	  τόνων	  παλαιών	  μεταλλευτικών	  
καταλοίπων	  (τελμάτων)	  	  

Φυτώριο	  Ολυμπιάδας:	  
	  
•  Βρίσκεται	  στην	  περιοχή	  των	  Μεταλλευτικών	  Εγκαταστάσεων	  Ολυμπιάδας,	  

στην	  αυλή	  του	  εργοστασίου	  εμπλουτισμού,	  σε	  απόσταση	  μόλις	  2	  χλμ.	  από	  
το	  χωριό	  της	  Ολυμπιάδας	  

•  Ξεκίνησε	  το	  2007	  

•  Έκταση:	  80	  στρ.	  	  

•  Ετήσια	  παραγωγικότητά	  -‐	  1,5	  εκ.	  	  ρίζες	  

Κοινωνική	  ευθύνη	  και	  περιβάλλον	  



	  
•  Βελτιστοποίηση	  του	  συστήματος	  

διαχείρισης	  μεταλλευτικών	  
αποβλήτων	  

•  Εκσυγχρονισμός	  εγκαταστάσεων	  
και	  μεταλλείων	  

•  Πρόγραμμα	  αναδάσωσης	  –	  
Φυτώριο	  Ολυμπιάδας	  

•  Αποκατάσταση	  τοπίου	  και	  
διευθέτηση	  ρεμάτων	  

•  Υιοθέτηση	  βέλτιστων	  διαθέσιμων	  
τεχνικών	  στη	  διαχείριση	  των	  
νερών	  μεταλλείου	  

•  Κλείσιμο	  παλιών	  και	  νέων	  στοών	  
με	  λιθογόμωση	  

Κοινωνική	  ευθύνη	  και	  περιβάλλον	  



Ευχαριστούμε	  


