
Η Eldorado Gold Corporation («Eldorado») δεσμεύεται να ενσωματώνει τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της, όπως 
αυτή περιγράφεται στο Πλαίσιο Βιωσιμότητας της εταιρείας. 

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα υγιές περιβάλλον, τώρα αλλά και στο μέλλον, θα επιδιώξουμε την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση 
και την αντιμετώπιση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητάς, από την 
γεωλογική έρευνα έως και το κλείσιμο του μεταλλείου, καθώς και θα επιτύχουμε περιβαλλοντικές βελτιώσεις και οφέλη μέσω της 
εφαρμογής κορυφαίων πρακτικών και τεχνολογιών του κλάδου, όπου αυτό είναι ευλόγως δυνατό.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΠΟΛΙΤΙΚΉ 

Σκοπός
Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να διατυπώσει τις περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις της Eldorado, τις προσδοκίες της Εταιρείας από τους εργαζομένους 
και τους εργολάβους της, καθώς και τη δέσμευσή μας να συνεργαζόμαστε με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας, με σκοπό 
την υποστήριξη του Πλαισίου Βιωσιμότητάς μας.

Αντικείμενο
Η Περιβαλλοντική Πολιτική, καθώς και η διοικητική μας προσέγγιση εδράζεται 
στα ακόλουθα διεθνή πλαίσια:  

• Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης Κυανιούχων (The International Cyanide 
Management Code)

• Κατευθυντήριες αρχές, πλαίσια και σχετική καθοδήγηση των πρωτοκόλλων 
«Με στόχο τη βιώσιμη εξόρυξη» (Towards Sustainable Mining) της Ένωσης 
Μεταλλείων Καναδά (Mining Association of Canada)

• Αρχές Υπεύθυνης Εξόρυξης Χρυσού (Responsible Gold Mining Principles) 
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council) 

• Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations 
Global Compact)

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας της εταιρείας μας 
(Sustainability Integrated Management System, SIMS) θεσπίζει τις απαιτήσεις 
βιωσιμότητας σε εταιρικό επίπεδο, οι οποίες εναρμονίζονται με τα 
προαναφερθέντα διεθνή πλαίσια, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής 
εφαρμογή και τήρησή τους στο σύνολο των λειτουργιών μας. Η εταιρεία αναμένει 
από όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες της να τηρούν την παρούσα 
Περιβαλλοντική Πολιτική και τις σχετικές απαιτήσεις του SIMS.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ   

Ή Eldorado δεσμεύεται:       

1. Να επιδιώκει την έρευνα, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη λειτουργία και το κλείσιμο των εγκαταστάσεών της, με τρόπο 
που να αντιμετωπίζει τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, 
υιοθετώντας κορυφαίες βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες του κλάδου, 
που συνάδουν με τους σκοπούς και τους στόχους της κλιματικής αλλαγής.

2. Να συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές και 
εσωτερικές απαιτήσεις για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του SIMS.

3. Να συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, προκειμένου να κατανοεί 
και να λαμβάνει υπ’ όψιν τα ενδιαφέροντα, τους προβληματισμούς, τις 
προτεραιότητες και τις παραδοσιακές τους γνώσεις (όπου υπάρχουν) που 
αφορούν το περιβάλλον και τις επιχειρηματικές πρακτικές και επιδόσεις της. 

4. Να εντοπίζει και να αξιολογεί τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιπτώσεις 
των έργων και λειτουργιών της, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε 
έκτακτες καταστάσεις, καθώς και να ενσωματώνει αυτές τις παραμέτρους στις 
διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων.

5. Να καθορίζει και να παρακολουθεί την πρόοδο των προς την επίτευξη 
περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων αποσκοπώντας σε διαρκή βελτίωση.

6. Να παρέχει περιβαλλοντική εκπαίδευση, εξοπλισμό και συστήματα στους 
υπαλλήλους της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι διαθέτουν τις γνώσεις 
και τους πόρους που απαιτούνται για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και 
τη διαχείριση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προς επίρρωση των 
περιβαλλοντικών της δεσμεύσεων. 

7. Να διενεργεί ετήσιους ελέγχους των συστημάτων και επιδόσεων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 
τελμάτων, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και την 
υποστήριξη της διαρκούς βελτίωσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΉ 
Μέσω του περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης και των διαδικασιών που 
εφαρμόζονται σε όλα τα έργα και τις δραστηριότητές της, η Eldorado δεσμεύεται: 

1. Να εντοπίζει, να σχεδιάζει, να κατασκευάζει, να λειτουργεί, να διακόπτει τη 
λειτουργία και να κλείνει τις εγκαταστάσεις απόθεσης τελμάτων, με τρόπο 
που να επιδιώκει την υποστήριξη της δομικής σταθερότητας, τη διαχείριση 
στερεών και νερού εντός καθορισμένων περιοχών, καθώς και την προστασία 
της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Η διαχείριση των τελμάτων γίνεται 
σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας και επιπροσθέτως 
επιδιώκεται η υιοθέτηση της ορθής τεχνικής πρακτικής, των προτύπων 
της Eldorado, του επιπέδου Α ή υψηλότερο των πρωτοκόλλων «Με στόχο 
τη βιώσιμη εξόρυξη» (Towards Sustainable Mining) του Καναδά και τέλος 
των δεσμεύσεων έναντι των ενδιαφερομένων μερών μας. Θα δίνουμε 
προτεραιότητα στα συστήματα διαχείρισης τελμάτων, στις προσεγγίσεις και 
στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους 
για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται σε κάθε 
περίπτωση η απόρριψη τελμάτων σε ποτάμια ή ρηχές υποθαλάσσιες περιοχές.

2. Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μια στρατηγική για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία εντοπίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται κινδύνους που σχετίζονται με το 
κλίμα και επιχειρηματικές ευκαιρίες, θέτει στόχους για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, διερευνά τεχνολογικές 
λύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και ενισχύει την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας και των 
όμορων κοινωνιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

3. Να διαχειρίζεται υπεύθυνα και με ασφάλεια το κυάνιο και άλλα επικίνδυνα 
υλικά με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 
κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, χρήση και διάθεση αυτών.

4. Να κάνει αποδοτική χρήση νερού, ενέργειας και άλλων πόρων, καθώς και 
να ελαχιστοποιεί και να διαχειρίζεται υπεύθυνα τα απόβλητα. Να κατανοεί 
και να διαχειρίζεται το νερό εντός των ορίων της λεκάνης απορροής, 
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας του νερού, της ποιότητας καθώς 
και των αναγκών άλλων χρηστών. 

5. Να συμβάλλει θετικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω υπεύθυνων 
πρακτικών εξόρυξης και σχεδιασμού χρήσεων γης, με σεβασμό στα 
κρίσιμα ενδιαιτήματα και με εφαρμογή της ακόλουθης ιεράρχησης για την 
αντιμετώπιση τυχόν σημαντικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα: αποφυγή, 
ελαχιστοποίηση, αποκατάσταση και αντιστάθμιση. 

6. Να μην πραγματοποιεί έρευνα ή εξόρυξη σε Περιοχές Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις άλλων νόμιμα 
θεσπισμένων προστατευόμενων περιοχών. 

7. Να αναπτύσσει, να διατηρεί και να επανεξετάζει τακτικά τα σχέδια κλεισίματος 
και αποκατάστασης που λαμβάνουν υπόψη κοινωνικοοικονομικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές, ενθαρρύνοντας την παράλληλη αποκατάσταση και 
στηρίζοντας την παροχή επαρκών οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων κατά το κλείσιμο, αλλά και μετά από αυτό. 

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου 2022


