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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Ο Απολογισμός αυτός περιλαμβάνει στοιχεία για τις επιχειρησιακές, οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις των έξι ενεργών μεταλλείων μας . Ενώ 
συζητάμε για τα κατασκευαστικά και τα αναπτυξιακά μας έργα στα αντίστοιχα 
κεφάλαια αυτού του Απολογισμού, τα δεδομένα που αφορούν τις επιδόσεις μας 
επικεντρώνονται στα ενεργά μας στοιχεία . Τα δεδομένα αφορούν ολόκληρο το 
ημερολογιακό έτος 2015 και όλα τα κόστη δίδονται σε δολάρια Αμερικής, εκτός 
αν σημειώνεται διαφορετικά .

Ο Απολογισμός αυτός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τέταρτη αναθεώρηση (G4) των 
«Βασικών» Κατευθυντήριων Οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI) για τη 
Σύνταξη Απολογισμού Βιωσιμότητας (www.globalreporting.org/reporting/g4) 
Επί του παρόντος ο Απολογισμός Βιωσιμότητας δεν επαληθεύεται εξωτερικά . Το 
περιεχόμενό του συντάσσεται και ελέγχεται σε εσωτερικό επίπεδο .

Όπου χρειάζεται, σε όλο τον Απολογισμό επισημαίνονται οι αναδιατυπώσεις 
δεδομένων προηγούμενων ετών . Οι αναδιατυπώσεις αυτές προέκυψαν από τα 
ενημερωμένα και ακριβέστερα δεδομένα που τέθηκαν στη διάθεσή μας μετά τη 
δημοσίευση του προηγούμενου Απολογισμού Βιωσιμότητας του 2014 .

Απολογισμοί Βιωσιμότητας σε εθνικό επίπεδο

■ Ελλάδα – Η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική μας στην Ελλάδα, δημοσιεύει 
ετήσια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) εναρμονισμένη με τις 
οδηγίες του GRI .

■ Κίνα – Η ενεργός μας εκμετάλλευση στο Jinfeng της Κίνας δημοσιεύει 
εθελοντικά μία ετήσια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βάσει των 
διαφόρων κατευθυντήριων οδηγιών που εφαρμόζονται στην Κίνα αναφορικά 
με τη σύνταξη απολογισμών .

Οποιαδήποτε πληροφόρηση μπορεί να προέρχεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
για τη σύνταξη του απολογισμού βιωσιμότητας είναι για εμάς ευπρόσδεκτη . 
Παρακαλούμε απευθύνετε τυχόν σχόλια ή αιτήματά σας για περισσότερες 
πληροφορίες στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: sustainability@eldoradogold.com .

Αποκατεστημένα σημεία στην μονάδα διαχείρισης τελμάτων της Ολυμπιάδας στην Ελλάδα
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Με έδρα το Βανκούβερ, η Eldorado Gold είναι μία από τις κορυφαίες 
ιδιωτικές εταιρίες μεσαίου μεγέθους παραγωγής χρυσού, με μετοχές 
εισηγμένες στα χρηματιστήρια του Τορόντο (TSX: ELD) και της Νέας 
Υόρκης (NYSE: EGO) .

Η Eldorado δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο, και διαθέτει έργα στην Τουρκία, την Κίνα, την Ελλάδα, 
τη Ρουμανία και τη Βραζιλία . Οι δραστηριότητές μας αφορούν σε όλα τα επίπεδα της μεταλλευτικής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής και αποκατάστασης . 
Το 2015, η παραγωγή μας έφτασε τις 723 .532 ουγγιές χρυσού, με αποδεδειγμένα και πιθανά αποθέματα 
χρυσού της τάξεως των 25 εκατομμυρίων ουγγιών . Η Eldorado είναι η μεγαλύτερη ξένη παραγωγός 
χρυσού στην Κίνα και εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο μεταλλείο χρυσού στην Τουρκία .

Στα 33 γραφεία, εκμεταλλεύσεις και έργα μας, απασχολούμε περίπου 7 .300 άτομα σε παγκόσμιο 
επίπεδο . Λειτουργούμε ως αποκεντρωμένη επιχείρηση, με την πλειοψηφία των υπαλλήλων και της 
διοικήσεως να είναι πολίτες χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε .

Η επιτυχία μας βασίζεται στην στρατηγική χαμηλού κόστους, στο υψηλά εξειδικευμένο εργατικό μας 
δυναμικό, στις ασφαλείς και υπεύθυνες επιχειρήσεις μας, και στις μακροχρόνιες συνεργασίες μας με τις 
κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε .

Η χρηματιστηριακή αξία της Eldorado φτάνει τα 2 $ δισεκατομμύρια, ενώ τα εισοδήματά της περίπου 
τα 0,9 $ δισεκατομμύρια το χρόνο .

Για περισσότερες πληροφορίες για την Eldorado Gold, τους φορείς και την οικονομική μας απόδοση, 
δείτε το Ετήσιο Πληροφοριακό Δελτίο 2015 (2015 Annual Information Form) στην ιστοσελίδα μας: 
www .eldoradogold .com/investors/financialinformation/filings .

Η ELDORADO GOLD  
με μια ΜΑΤΙΑ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Η Eldorado  
εκμεταλλεύεται το 

μεγαλύτερο μεταλλείο 
χρυσού στην Τουρκία:  

το Kişladağ

Η Eldorado ήταν η 
πρώτη δυτική Εταιρία 
που κατασκεύασε και 

λειτούργησε μεταλλείο 
χρυσού στην Κίνα

Η παραγωγή των δύο μεταλλείων 
μας στην Τουρκία αντιπροσωπεύει 

περισσότερο από το 40% της 
συνολικής ετήσιας παραγωγής 

χρυσού της Τουρκίας

Τα μεταλλευτικά έργα της Eldorado  
στην Ελλάδα θα μπορούσαν  

να αναδείξουν τη χώρα σε  
κορυφαία παραγωγό χρυσού  

στην Ευρώπη.

ΒΑΣΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

7.300 
υπάλληλοι & εργολάβοι σε 

παγκόσμιο επίπεδο

5
χώρες δραστηριοποίησης

6
ενεργά μεταλλεία 

25
έτη εμπειρίας στην κατασκευή 
και λειτουργία μεταλλείων σε 

παγκόσμιο επίπεδο

724.000 
ουγγιές

χρυσού το 2015 

25
Εκατομμύρια ουγγιές  

απόθεμα χρυσού

Μεταφορά θρυμματισμένου μεταλλεύματος 
στο Kişladağ της Τουρκίας
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Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε αξία για 
όλους όσους έχουν επενδύσει σε εμάς – από τους 
υπαλλήλους έως τους γείτονες και μετόχους μας . 
Το κάνουμε ανακαλύπτοντας, αποκτώντας και 
αναπτύσσοντας υψηλής ποιότητας μεταλλεία χρυσού 
σε περιοχές με πιθανά κοιτάσματα . Αυτή ήταν η 
στρατηγική μας για τα τελευταία 20 χρόνια και σε 
αυτή βασίζεται το όραμά μας να δημιουργήσουμε μία 
βιώσιμη και υψηλής ποιότητας επιχείρηση στον κλάδο 
του χρυσού .

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

1. Ποιότητα Έργων
 Η επιχείρησή μας βασίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο έργων μεγάλης 

διάρκειας ζωής και χαμηλού κόστους σε περιοχές με πιθανά 
κοιτάσματα . Τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά μας επιτρέπουν 
να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με υψηλά περιθώρια, 
αυξάνοντας την ικανότητά μας να δημιουργούμε ελεύθερες 
ταμειακές ροές και κέρδη ανά μετοχή .

3. Κεφαλαιακή Πειθαρχία
 Η κεφαλαιακή πειθαρχία αποτελεί τη βάση κάθε επιχειρηματικής 

μας απόφασης . Λαμβάνουμε υπόψη κάθε πιθανή ανταγωνιστική 
χρήση των ρευστών μας διαθεσίμων και ιεραρχούμε τα κεφάλαιά 
μας με γνώμονα τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας και 
την ανάπτυξη των βασικών μας έργων . 
 
Ο δυνατός μας ισολογισμός συνιστά βασικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα: είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε τα περιουσιακά 
μας στοιχεία, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας 
παρουσιάζονται και να αντέχουμε στις πιέσεις της αγοράς .

2. Λειτουργική Αριστεία
 Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και εκπαιδεύουμε τους 

ανθρώπους μας ώστε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, 
να μειώσουμε τους κινδύνους και να λειτουργούμε βάσει των 
οδηγιών σε δωδεκάμηνη βάση .

4. Υπευθυνότητα
 Η ειλικρίνεια και ο σεβασμός προς τους γείτονές μας, η 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον και 
η ασφάλεια των ανθρώπων μας είναι για εμάς δέσμευση . Ο 
συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας, είναι ουσιώδους σημασίας 
για την βιωσιμότητα της επιχείρησής μας .

«Η Eldorado ανέκαθεν εστίαζε στην  
ανάπτυξη ποιοτικών έργων που διαχειρίζονται 
δυνατές τεχνικές ομάδες, στις σχέσεις μεταξύ  
με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα  

και στη διεξαγωγή ερευνών σε τοποθεσίες  
με πιθανά κοιτάσματα.»

Paul Wright 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η μέχρι σήμερα επιτυχία μας οφείλεται στη δέσμευσή μας ως προς 
τις ακόλουθες τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες .

Επιφανειακό όρυγμα Kişladağ το σούρουπο, Τουρκία
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ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
 Efemçukuru, Τουρκία (Χρυσός – 100%)

 Kişladağ, Τουρκία (Χρυσός – 100%)

 Στρατώνι, Ελλάδα (Άργυρος, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος – 95%)

 Tanjianshan, Κίνα (Χρυσός – 90%)

 Jinfeng, Κίνα (Χρυσός – 82%)

 White Mountain, Κίνα (Χρυσός – 95%)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
 Ολυμπιάδα, Ελλάδα (Χρυσός, Άργυρος, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος – 95%)

 Σκουριές, Ελλάδα (Χρυσός, Χαλκός – 95%)(1)

 Eastern Dragon, Κίνα (Χρυσός, Άργυρος – 75%)

ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Λόφος Περάματος, Ελλάδα (Χρυσός, Χαλκός – 100%)(1)

 Certej, Ρουμανία (Χρυσός, Αργυρός – 81%)

 Tocantinzinho, Βραζιλία (Χρυσός – 100%)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 Vila Nova, Βραζιλία (Σιδηρομετάλλευμα – 100%)

• Κεντρικά Γραφεία στη χώρα

(1)  Τόσο οι Σκουριές όσο και ο Λόφος Περάματος τέθηκαν σε  
φάση συντήρησης τον Ιανουάριο του 2016 .
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ΚΙΝΑ

Πεκίνο

ΕΥΡΩΠΗ

ΑΣΙΑ

ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΠΕΞHΓΗΣΗ:

Οι δραστηριότητές μας εκτείνονται σε τρεις ηπείρους: Ευρώπη, Ασία και Νότια Αμερική . 
Δημιουργήσαμε το χαρτοφυλάκιό μας επιλέγοντας στρατηγικά λιγότερο εξερευνημένες περιοχές, 
με πιθανά μεγάλα κοιτάσματα, οι οποίες προσφέρουν προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και 
περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας . 
 
Οι παρακάτω χάρτες δείχνουν τις τοποθεσίες των εκμεταλλεύσεών μας και το ποσοστό ιδιοκτησίας 
της Eldorado σε κάθε έργο .

ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ
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Τα τελευταία 20 χρόνια, η Eldorado Gold έκανε πολλά 
περισσότερα από το να κατασκευάζει μεταλλεία. Μέσα στο 
διάστημα αυτό, βοηθήσαμε στην εδραίωση της Τουρκικής 
βιομηχανίας εξόρυξης χρυσού, φέραμε κορυφαία πρότυπα 
ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος στις νέες περιοχές 
εξόρυξης και βοηθήσαμε τις τοπικές κοινωνίες να επιτύχουν 
καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους κατοίκους τους. Η υπομονή, 
η αφοσίωση και ο διάλογος μας επέτρεψαν να εισέλθουμε σε 
έξι νέες χώρες, να οικοδομήσουμε και να επεκτείνουμε οκτώ 
μεταλλεία και να αναδείξουμε την Eldorado σε κορυφαία 
εταιρεία μεσαίου μεγέθους στην παραγωγή χρυσού.

Paul N. Wright 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

1,03
Συνολικός Δείκτης 

Τραυματισμών Με Απώλεια 
Χρόνου Εργασίας

«Οι προσπάθειες των ομάδων 
μας είχαν ως αποτέλεσμα να 

βελτιωθούν κατά 25% τα ποσοστά 
ατυχημάτων στις δραστηριότητές 

μας παγκοσμίως .»

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε 
στους ανθρώπους, στις 

εκμεταλλεύσεις και στις κοινότητές 
μας για να διασφαλίσουμε 

πως θα παραμείνουμε καλοί 
συνεργάτες για τις περιοχές όπου 

δραστηριοποιούμαστε .»

«Τα έξι μας μεταλλεία συνέχισαν 
να έχουν υψηλές επιδόσεις το 
2015, ξεπερνώντας τις αρχικές 
κατευθύνσεις παραγωγής κατά 

περίπου 10%»

Paul Wright, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ του 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ και 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
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Η εταιρεία έχει ιστορία σε επιτυχημένες εκμεταλλεύσεις, γεγονός που 
οφείλεται στην ακεραιότητα των ομάδων μας και στην ικανότητά τους για 
την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού με τους 
βασικούς ενδιαφερόμενους . Οδηγός μας είναι αξίες όπως η ειλικρίνεια, 
η διαφάνεια και η υπευθυνότητα, γι’ αυτό συνεχίζουμε να μετράμε τις 
επιδόσεις μας ακόμη και μετά το πέρας του εκάστοτε ισολογισμού .

Η παρούσα έκθεση απολογισμού περιγράφει τις επιδόσεις μας όσον αφορά 
τις δραστηριότητες/εκμεταλλεύσεις και τη βιωσιμότητα για το 2015 . 
Χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα μετρήσεων για την παρακολούθηση 
της προόδου μας από χρόνο σε χρόνο, σημειώνοντας τις περιοχές όπου 
έχουμε βελτιωθεί και προσδιορίζοντας εκείνες στις οποίες μπορούμε να 
βελτιωθούμε περαιτέρω . Αυτή η δεδομενο-κεντρική προσέγγιση μας βοηθά 
να θέτουμε στόχους για τα επόμενα έτη και να εστιάσουμε τους πόρους μας 
σε περιοχές κοινής σημασίας τόσο για τις δραστηριότητες όσο και για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη .

Υπερβαίνοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες

Από λειτουργικής απόψεως, τα έξι μεταλλεία μας συνέχισαν να έχουν 
υψηλές επιδόσεις το 2015 . Η συνολική παραγωγή έφτασε τις 723 .532 
ουγγιές χρυσού, ξεπερνώντας τις αρχικές οδηγίες για 640 .000 έως 700 .000 
ουγγιές . Το μέσο κόστος εκμετάλλευσης (κόστος εξόρυξης και επεξεργασίας 
- cash operating cost) ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο των προβλέψεών 
μας, τελειώνοντας το έτος στα 552 $ ανά ουγγιά, ενώ το συνολικό κόστος 
διατήρησης της παραγωγής (all-in sustaining costs) ήταν 842 $ ανά ουγγιά . 
Όσον αφορά την εξάντληση αποθεμάτων και πόρων, αυτά παρουσίασαν 
ελαφρά μείωση . Ωστόσο, διαθέτουμε μια εντυπωσιακή βάση βέβαιου 
και πιθανού αποθέματος χρυσού που φτάνει περίπου τα 25 εκατομμύρια 
ουγγιές χρυσού και κορυφαία ζωή αποθέματος σε σύγκριση με ομότιμές 
μας ομάδες της βιομηχανίας χρυσού . Με την τιμή του χρυσού σε σημαντικά 
κατώτερα επίπεδα από εκείνα του 2011, όπου ήταν πάνω από $ 1 .900 ανά 
ουγγιά, παραμένουμε συντηρητικοί και συνετοί όσον αφορά την κατανομή 
των κονδυλίων στα αναπτυξιακά μας σχέδια, ώστε να μπορέσουμε 
να διατηρήσουμε την οικονομική ευελιξία που θα μας επιτρέψει να 
συνεχίσουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής μας . 

Εστιάζοντας στην Ασφάλεια

Όσον αφορά τις δεσμεύσεις μας για την υγεία και την ασφάλεια, είμαι 
περήφανος να αναφέρω ότι οι προσπάθειες των ομάδων μας οδήγησαν 
σε βελτίωση 25% στα ποσοστά ατυχημάτων στις εκμεταλλεύσεις μας 
παγκοσμίως, επιτυγχάνοντας συνολικό Ποσοστό Συχνότητας Τραυματισμών 
με Απώλεια Χρόνου Εργασίας 1,03 . Το 2015 δεν σημειώθηκαν θάνατοι, 
αλλά με μεγάλη μου λύπη αναφέρω τον τραγικό θάνατο του Κωνσταντίνου 
Στρουνή, ενός έμπειρου μεταλλωρύχου που εργαζόταν στο μεταλλείο 
μας στο Στρατώνι Ελλάδας το Φεβρουάριο του 2016 . Αμέσως μετά το 
θανατηφόρο ατύχημα τη σκηνή εξέτασε ένας επιθεωρητής μεταλλείων, 
ο οποίος βρήκε τις συνθήκες λειτουργίας κατάλληλες . Περιμένουμε στην 
τελική έκθεση του επιθεωρητή, ωστόσο δεν θα στηριχτούμε μόνο σε αυτή, 
αλλά θα κάνουμε ό, τι μπορούμε προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω 
περιστατικά . Η εσωτερική μας έρευνα κατέδειξε ευρήματα πάνω στα οποία 
δράσαμε άμεσα, προκειμένου να μειώσουμε την πιθανότητα να συμβούν 
και πάλι παρόμοια ατυχήματα .

Δέσμευση για Βέλτιστες Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Από περιβαλλοντική άποψη, είμαστε περήφανοι που έχουμε επιτύχει άλλη 
μια χρονιά χωρίς να καταγραφεί κανένα περιστατικό με αντίκτυπο στο 
περιβάλλον . Με το Efemçukuru να λαμβάνει πιστοποίηση ISO 14001 το 2015, 
πλέον όλες μας οι εκμεταλλεύσεις στην Τουρκία και στην Ελλάδα φέρουν την 
πιστοποίηση αυτού του παγκόσμιου προτύπου .

Αποδείξαμε τη δέσμευσή μας όσον αφορά την εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών στις μεταλλευτικές μας εγκαταστάσεις μας συμπληρώνοντας την 
πιστοποίηση του Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης Κυανίου (ICMC) για μεταλλεία 
μας στο Jinfeng και στο Tanjianshan . Αυτό ήταν τεράστιο επίτευγμα για τις 
ομάδες μας και είμαι περήφανος που αναφέρω ότι αυτά είναι τα δύο πρώτα 
μεταλλεία χρυσού στην Κίνα που φέρουν πιστοποίηση ICMC .

Ως μέλος της Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης Ορυχείων/Λατομείων του 
Καναδά (Mining Association of Canada – MAC) επιτύχαμε τον στόχο μας για 
το 2015 που ήταν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων μας 
με τα πρωτόκολλα που περιγράφονται στο πλαίσιο του καναδικού προτύπου 
Προς την Αειφόρο Εξόρυξη (Towards Sustainable Mining – TSM) . Όλα μας τα 
μεταλλεία/εγκαταστάσεις ολοκλήρωσαν πλήρεις αξιολογήσεις, σύμφωνα με 
τις οποίες υπήρχαν ελλείψεις σε διάφορα στάδια των πρωτοκόλλων . Ωστόσο, 
προσπαθούμε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να έχουμε βελτιώσει περαιτέρω 
τις εσωτερικές μας διαδικασίες και πρότυπα, κινούμενοι προς την επίσημη 
εφαρμογή του πλαισίου σε κάθε μία από τις εκμεταλλεύσεις μας . 

Διαβουλεύσεις για Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης

Το ιστορικό μας όσον αφορά την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων με τις 
τοπικές κοινωνίες και με τους κυβερνητικούς φορείς όλων των επιπέδων στην 
Τουρκία, την Κίνα και τη Βραζιλία, έχει θέσει ψηλά τον πήχη των διαβουλεύσεων 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα . Παρά το γεγονός πως τα Ελληνικά 
δικαστήρια έχουν πολλάκις ταχθεί υπέρ της νομιμότητας των αδειών μας για 
τα έργα στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε 
προβλήματα αδειοδότησης με το σημερινό Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας . Προσπαθούμε να λειτουργούμε σύμφωνα με τα υψηλότερα 
πρότυπα για το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και την κοινωνία  και θα 
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να αποδείξουμε αυτήν την υπεύθυνη 
προσέγγιση στην ελληνική κυβέρνηση . Δεσμευτήκαμε για τα έργα αυτά όταν 
αναλάβαμε την αξιοποίηση τους, το 2012, και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους .

Κοιτάζοντας Μπροστά

Η σταθερή μας παραγωγή, η δυνατότητα οργανικής έρευνας, η οικονομική 
σταθερότητα και τα χαμηλά επίπεδα χρέους, η αξιοζήλευτη σειρά έργων και 
η μακρά διάρκεια ζωής τους, μας τοποθετούν σε ισχυρή θέση όσον αφορά 
την αειφόρο ανάπτυξη . Όσον αφορά το μέλλον και συγκεκριμένα το 2016, 
έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους για τις εκμεταλλεύσεις μας όσον αφορά 
τους τομείς της οικονομίας, της υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος 
και της κοινωνικής συνεισφοράς . Μάλιστα, στόχος είναι να υπογράψουμε 
το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και να ενισχύσουμε τους υπάρχοντες 
μηχανισμούς διαχείρισης αναφορών στις εγκαταστάσεις μας . Θα συνεχίσουμε 
να επενδύουμε στους ανθρώπους, στις δραστηριότητες και στις κοινότητές 
μας για να διασφαλίσουμε πως θα παραμείνουμε ευπρόσδεκτοι στις περιοχές 
όπου λειτουργούμε .

Άλλωστε, το πάθος και η αφοσίωση της παγκόσμιας ομάδας μας είναι αυτά 
που έκαναν την Eldorado την εταιρία που είναι σήμερα . Είναι τιμή μου να 
συνεργάζομαι με ανθρώπους που επιδεικνύουν ποιότητα και ακεραιότητα σε 
οτιδήποτε κάνουν .
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(1)  Δύο μεγάλα κοινοτικά έργα (χρηματοδότηση νέου δημοτικού σχολείου και πανεπιστημιακών κτιρίων στην 
Τουρκία) ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2014, εξ’ ου και η μείωση στις κοινοτικές δαπάνες το 2015 . 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2015

6,05 $ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

(11,1 $ εκατομμύρια το 2014)(1)

Το ποσό που επενδύσαμε σε έργα 
κοινωνικής ευθύνης στις κοινότητες όπου 

δραστηριοποιούμαστε .

ΚΥΑΝΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ 
(NACN) 

Τρία από τα τέσσερα μεταλλεία της 
Eldorado που χρησιμοποιούν κυάνιο έλαβαν 

πιστοποίηση κατά τον Διεθνή Κώδικα 
Διαχείρισης Κυανίου (ICMC) . 

4,59 TRIFR
(6,69 το 2014)

Μείωση 31% για το 2015 σε όλες μας 
τις εταιρίες στο Ποσοστό Συχνότητας 

Συνολικών Καταγεγραμμένων Τραυματισμών 
(TRIFR) ανά εκατομμύρια ώρες εργασίας . 

Αφορά τη μείωση των τραυματισμών 
με απώλεια χρόνου εργασίας, των 

τραυματισμών που χρειάστηκαν ιατρική 
περίθαλψη και των τραυματισμών με 

περιορισμό της εργασίας σε όλη την εταιρία 
κατά το 2015 . 

1,03 LTIFR 
(1,38 το 2014)

Μείωση 25% για το 2015 σε όλες μας τις εταιρίες στο  
Ποσοστό Συχνότητας Τραυματισμών με Απώλεια Χρόνου  

Εργασίας (LTIFR) ανά εκατομμύρια ώρες εργασίας .  
Είναι η τέταρτη χρονιά που η Eldorado πετυχαίνει  

ετήσια μείωση του LTIFR .

305% 
(433% το 2014)

Ο συνολικός όγκος νερού που υπέστη 
επεξεργασία στις μονάδες επεξεργασίας 
νερού της εταιρείας μας ως ποσοστό της 
συνολικής χρήσης νερού σε όλες μας τις 

εγκαταστάσεις . Στο Kişladağ ανακυκλώσαμε 
και ξαναχρησιμοποιήσαμε σχεδόν 35 φορές 
περισσότερο νερό από ότι αντλήσαμε από 

τις τοπικές πηγές .

 

99% 
Το ποσοστό των υπαλλήλων κάθε 

εγκατάστασης/μεταλλείου που προέρχεται 
από αυτή τη χώρα .

2 εκατομμύρια
φυτά και 
250
είδη

Ο αριθμός των φυτών που 
καλλιεργούνται στο Φυτώριο του 

Εργοστασίου της Ολυμπιάδας – ένα από 
τα μεγαλύτερα φυτώρια στη βόρεια 
Ελλάδα – μέρος των προσπαθειών 
αποκατάστασης και διαμόρφωσης 
χώρου της Eldorado στην περιοχή .

4.703 m3

Ο αριθμός των κυβικών μέτρων 
επιφανειακού εδάφους που 

συγκεντρώθηκε για αποκατάσταση  
στο Jinfeng το 2015 .

23 εκτάρια 
Ο αριθμός εκταρίων γης που 

αποκαταστάθηκε στις περιοχές 
δραστηριότητας το 2015 .

0
Ο αριθμός των διαρροών που σημειώθηκαν 

και αναφέρθηκαν σε εγκαταστάσεις του 
Eldorado το 2015 .
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ΕΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ο Τρίμηνο 2015
■ Jinfeng: Έγινε το πρώτο εν λειτουργία μεταλλείο στην Κίνα που έλαβε 

την πιστοποίηση του Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης Κυανίου (ICMC) . 

■ Vila Nova: Τέθηκε σε φάση φροντίδας και συντήρησης εν αναμονή 
της ανάκαμψης των τιμών του σιδηρομεταλλεύματος . Δυστυχώς, 
αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση περίπου 200 εργαζομένων 
πλήρους απασχόλησης

3ο Τρίμηνο 2015
■ Efemçukuru: Ολοκλήρωσε με επιτυχία τους εξωτερικούς ελέγχους 

ISO 14001 και OHSAS 18001 (Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία)

■ Kişladağ: Βραβεύτηκε από την βιομηχανική ζώνη της περιοχής του 
Μαρμαρά για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τις 
επιδόσεις του

■ Jinfeng: Προσεκλήθη να συμμετέχει στη Συνδιάσκεψη Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του 2015 που έγινε στην Επαρχία Guizhou, με 
την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Jinfeng .

■ Tanjianshan: Ολοκλήρωσε την ανέγερση του 4ου φράγματος 
απόθεσης τελμάτων χωρίς σημαντικά περιστατικά που να έχουν 
σχέση με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον . 

■ Hellas Gold: Το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ανακάλεσε τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, εμποδίζοντας την 
εταιρία να προχωρήσει τα αναπτυξιακά της σχέδια στην Χαλκιδική . 
Τον Ιανουάριο του 2016, το Συμβούλιο της Επικράτειας απεφάνθη 
ότι η απόφαση περί ανάκλησης της άδειας εξόρυξης της Eldorado 
ήταν αβάσιμη

■ Hellas Gold: Παρείχε ευκαιρίες θερινής απασχόλησης σε 266 
φοιτητές από το Δήμο Αριστοτέλη

■ Certej: Ρουμανικό δικαστήριο αποφάσισε πως η περιβαλλοντική μας 
άδεια για το Certej είναι νόμιμη

2ο Τρίμηνο 2015
■ Kişladağ: Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την ανανέωση 

πιστοποίησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ISO 14001

■ Όλες οι εκμεταλλεύσεις στην Κίνα ξεκίνησαν την εφαρμογή του 
Στρατηγικού Σχεδίου Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας 
της Χώρας

■ Jinfeng: Εκδόθηκε πρόστιμο 444 $ για τη εκμετάλλευσή μας στο 
Jinfeng, για δύο ήσσονος σημασίας μη συμμορφώσεις με τις 
διατάξεις περί εκροής υγρών αποβλήτων που συνέβησαν το πρώτο 
και τρίτο τρίμηνο του 2014 .

■ Eastern Dragon: Έλαβε Έγκριση Άδειας Έργου από την Επιτροπή 
Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, που περιελάμβανε τον 
έλεγχο και εξακρίβωση των προηγούμενων αδειών που είχαν δοθεί, 
συμπεριλαμβανομένης της Αξιολόγησης της Προστασίας του 
Περιβάλλοντος, της Άδειας Διαχείρισης Κοινωνικού Κινδύνου και 
όλες τις σχετικές άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας

■ Tocantinzinho: Ολοκλήρωσε θετική μελέτη σκοπιμότητας

■ Certej: Ολοκλήρωσε θετική μελέτη σκοπιμότητας

4ο Τρίμηνο 2015
■ Όλες οι εκμεταλλεύσεις μας στην Τουρκία, την Κίνα και την Ελλάδα 

ολοκλήρωσαν αξιολόγηση ελλείψεων βάσει του Πρωτοκόλλου 
Αειφόρου Εξόρυξης (TSM) της Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης 
Ορυχείων/Λατομείων του Καναδά, προκειμένου να προετοιμαστούν 
για την εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου

■ Kişladağ: Ολοκληρώθηκε μελέτη χώρου διατήρησης 
βιοποικιλότητας . Δεν διαπιστώθηκαν επιπτώσεις εκτός των ορίων 
της περιοχής του μεταλλείου 

■ Kişladağ: Προσέφερε επανεκπαίδευση στην περιβαλλοντική 
διαχείριση σε περισσότερους από 1 .000 υπαλλήλους και εργολάβους

■ Tanjianshan: Έλαβε πιστοποίηση ICMC το Δεκέμβριο

■ White Mountain: Πέτυχε συμμόρφωση 98% με τον ICMC . Δεν μπορεί 
να επιτευχθεί πλήρης πιστοποίηση με τον Κώδικα αν δεν υπάρξει 
συμφωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά τις αλλαγές που 
έχουν να κάνουν με τη δικαιοδοσία, την κατασκευή και τις μεταφορές .

■ Νέα ρεκόρ εργοταξίων: 543 ημέρες (Jinfeng) και 298 ημέρες (White 
Mountain) χωρίς τραυματισμούς με απώλεια χρόνου εργασίας, από 
την 31 Δεκεμβρίου 2015

■ Όλα τα εργοτάξιά μας στην Κίνα είχαν μηδενικό ποσοστό 
τραυματισμών με απώλεια χρόνου εργασίας το 2015

■ Hellas Gold: Έλαβε διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες των εθνικών 
Βραβείων HR Awards στις οποίες συμμετείχε: Αρίστευση στην Ευεξία 
στο Χώρο Εργασίας (Excellence in Workplace Well-being), Αρίστευση 
στην Στρατηγική Διαχείρισης της Απόδοσης (Excellence in 
Performance Management Strategy), Καλύτερα Εργαλεία/Πρακτικές 
Διαχείρισης Απόδοσης (Best Performance Management Tools / 
Practices) και Καλύτερες Πρακτικές Τοπικών Προσλήψεων (Best Local 
Recruitment Practices)

■ Tocantinzinho: Υποβάλαμε αίτηση για άδεια εγκατάστασης στις 
τοπικές αρχές

Τουρκία
Κίνα
Ελλάδα
Ρουμανία
Βραζιλία

(1)

34%

14%
35%

10%
7%

2%

45%53%

Παραγωγή Χρυσού 2015
Παραγωγή χρυσού 723 .532 ουγγιές

Αποθέματα Χρυσού 2015
Αποθέματα χρυσού ~25 ουγγιές

(1) Η παραγωγή προέρχεται από την εκ νέου 
επεξεργασία τελμάτων στην Ολυμπιάδα .
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Η επικέντρωσή μας στην οικοδόμηση αξίας για όλους όσους έχουν επενδύσει σε εμάς και η δέσμευσή μας να 
λειτουργούμε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, είναι 
αυτά που συνεχίζουν να καθορίζουν τους στόχους επιδόσεων της εταιρίας μας κάθε χρόνο .

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Περιοχή Στόχος Αποτέλεσμα Παρατήρηση

Οικονομικά/
Δραστηριότητες

Παραγωγή 640 .000-700 .000 ουγγιές χρυσού Παραγωγή 723 .532 ουγγιών χρυσού

Μέσο κόστος εκμετάλλευσης μεταξύ 570 $ και 615 
$ ανά ουγγιά

Μέσο κόστος εκμετάλλευσης 552 $ ανά ουγγιά

Συνολικό κόστος διατήρησης παραγωγής (AISC) 
μεταξύ 960 $ και 995 $ ανά ουγγιά

Συνολικό κόστος διατήρησης παραγωγής (AISC) 842 $ ανά 
ουγγιά

Διατήρηση αποθεμάτων χρυσού μεταξύ 20 και 25 
φορές το ρυθμό παραγωγής

Αποθέματα χρυσού ~25 εκατομμύρια ουγγιές, 30 φορές πάνω 
από το ρυθμό παραγωγής

Συνέχιση της προώθησης των αναπτυξιακών μας 
έργων στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα στην 
Ελλάδα .

Η 1η Φάση για την Ολυμπιάδα ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2016 . 
Ενώ οι Σκουριές τέθηκαν σε φάση φροντίδας και συντήρησης τον 
Ιανουάριο του 2016, η ανάπτυξή τους προχώρησε όλο το 2015

Παραμονή στο κατώτερο τεταρτημόριο 
του κλάδου όσον αφορά το μέσο κόστος 
εκμετάλλευσης (cash cost)

Το σταθερό κόστος εκμετάλλευσης ανά δωδεκάμηνο συνεχίζει 
να μας τοποθετεί στο χαμηλότερο τεταρτημόριο για κόστη 
εκμετάλλευσης του κλάδου

Διατήρηση της ρευστότητας πάνω από τα 200 $ 
εκατομμύρια

Συνολική ρευστότητα κατά τη λήξη του 2015 ~668 $ 
εκατομμύρια, και εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών σχεδιασμού, 
προϋπολογισμού και πρόβλεψης

Διατήρηση αναλογίας οφειλών προς κεφάλαιο 
κάτω από 30%

Αναλογία οφειλών προς κεφάλαιο 10,8%

Πληρωμή εξαμηνιαίου μερίσματος Πληρώθηκαν μερίσματα 0,02 $ CDN/μετοχή

Υγεία, Ασφάλεια, 
Περιβάλλον 

Μηδέν θάνατοι Κανένας θάνατος το 2015

Μείωση του Ποσοστού Συχνότητας Τραυματισμών 
με Απώλεια Χρόνου Εργασίας (LTIFR)

Το LTIFR μειώθηκε σε 1,03 από 1,38 το 2015

Αναγνώριση και μετρίαση των κινδύνων ασφαλείας 30% μείωση στα ποσοστά ατυχημάτων στις εκμεταλλεύσεις μας 
στην Κίνα

Εναρμόνιση των διαδικασιών διαχείρισης 
των εργοταξίων με το πρωτόκολλο Υγείας και 
Ασφάλειας του πιστοποιητικού Αειφόρου Εξόρυξης 
(TSM) της Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης 
Ορυχείων/Λατομείων του Καναδά (MAC) .

Όλα μας τα εργοτάξια ολοκλήρωσαν πλήρεις αξιολογήσεις 
για όλο το χρόνο . Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουσα διαχείριση 
ασφάλειας είναι εναρμονισμένη με το TSM στα επίπεδα 
Β και άνω .

Προσπάθεια εναρμόνισης των σχεδίων 
επικοινωνιών διαχείρισης κρίσεων σε εργοταξιακό, 
περιφερειακό και εταιρικό επίπεδο, με το 
Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρίσεων του TSM της 
Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης Ορυχείων/
Λατομείων του Καναδά

Όλες μας οι εγκαταστάσεις αναθεώρησαν και ενημέρωσαν 
τα σχέδια διαχείρισης κρίσης αναλόγως . Όλα τα σχέδια πλέον 
αντικατοπτρίζουν τα πρωτόκολλα του TSM

Να μην υπάρχουν καταγγελίες για συμβάντα σχετικά 
με το περιβάλλον

Δεν υπήρξε κανένα συμβάν καταγγελίας για θέμα σχετικό με το 
περιβάλλον το 2015

Συμμόρφωση με τον ICMC σε όλες τις 
δραστηριότητές μας στην Κίνα (Jinfeng, 
Tanjianshan και White Mountain)

Το Jinfeng και το Tanjianshan έλαβαν πιστοποίηση ICMC τον 
Ιανουάριο και το Δεκέμβριο του 2015 αντίστοιχα . Το White 
Mountain έκανε σημαντικά βήματα προς την ασφαλή διαχείριση 
κυανίου και συνεχίζει να αξιολογεί τις δραστηριότητές του με 
βάση τα πρωτόκολλα του Κώδικα περί Κυανίου, αλλά προς το 
παρόν δεν επιτυγχάνει συμμόρφωση, επειδή ο προμηθευτής 
και μεταφορέας κυανίου με τους οποίους συνεργάζεται έχουν 
επιλέξει να μην υπογράψουν τον Κώδικα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2015 Επίτευξη Μερική επίτευξη Μη επίτευξη
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Περιοχή Στόχος Αποτέλεσμα Παρατήρηση

Διακυβέρνηση Εναρμόνιση των διαδικασιών διαχείρισης των 
εγκαταστάσεων με το πρωτόκολλο Διαχείρισης 
Τελμάτων του TSM της Ένωσης Φορέων 
Εκμετάλλευσης Ορυχείων/Λατομείων του Καναδά 
(MAC) .

Έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις ελλείψεων . Όλες οι 
εγκαταστάσεις επιθεωρήθηκαν από τρίτους

Βελτίωση της διαφάνειας των δεσμεύσεών μας 
για την υγεία, ασφάλεια και το περιβάλλον με την 
ενημέρωση των υφιστάμενων πολιτικών

Δημοσίευση ενημερωμένων πολιτικών τον Ιανουάριο του 
2016

Βελτίωση της διαφάνειας των δεσμεύσεών μας για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα με την επισημοποίηση 
της εταιρικής πολιτικής

Δημοσίευση και διανομή εντύπου πολιτικής ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τον Ιανουάριο του 2016

Τήρηση του Κανόνα Μη Προέλευσης Χρυσού από 
Εμπόλεμες Ζώνες (Conflict-free Gold Standard) του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού

Όλες μας οι εκμεταλλεύσεις συνεχίζουν να πληρούν τον 
κανόνα Μη Προέλευσης Χρυσού από Εμπόλεμες Ζώνες

Συνέχιση της διαφάνειας, με δημοσίευση ετήσιων 
εκθέσεων βάσει των οδηγιών GRI

Αυτή είναι η πέμπτη έκθεση, σκοπός της οποίας είναι να 
ενσωματωθούν και στοιχεία από τις Ετήσιες Εκθέσεις

Μεγιστοποίηση της αξίας των εγκαταστάσεών 
ιδιοκτησίας μας στην Κίνα

Εξέταση της εισαγωγής περιουσιακών στοιχείων στο 
Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ή πώληση περιουσιακών 
στοιχείων σε εξέλιξη

Κοινότητα Να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις κοινότητες 
που μας φιλοξενούν με σεβασμό, παρέχοντάς τους 
απτά και συνεχή οφέλη

Δωρεές και κοινοτικές δαπάνες 6,5 $ εκατομμυρίων 
το 2015

Επέκταση των καναλιών διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη

Ανάπτυξη του blog και των πλατφορμών κοινωνικής 
δικτύωσης που σχετίζονται με την αειφορία

Εναρμόνιση των διαδικασιών διαχείρισης των 
εργοταξίων με το πρωτόκολλο Προσφοράς 
προς τους Ιθαγενείς και την Κοινότητα, του 
Πιστοποιητικού Βιώσιμης Εξόρυξης (TSM) της 
Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης Ορυχείων/
Λατομείων του Καναδά (MAC) .

Όλα τα εργοτάξια διαθέτουν διαδικασίες διαχείρισης 
για προσφορά προς την κοινότητα και ολοκλήρωσαν 
αξιολογήσεις αυτών των διαδικασιών με βάση το 
πρωτόκολλο TSM, τα αποτελέσματα των οποίων τα  
κατέταξαν σε επίπεδο Β ή άνω

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2015

ΣΤΟΧΟΙ 2016
Περιοχή Στόχος

Οικονομικά/Δραστηριότητες Παραγωγή 565 .000-630 .000 ουγγιές χρυσού

Μέσο κόστος εκμετάλλευσης μεταξύ 585 $ και 620 $ ανά ουγγιά

Διατήρηση αποθεμάτων χρυσού μεταξύ 20 και 25 φορές το ρυθμό παραγωγής

Διατήρηση αναλογίας οφειλών προς κεφάλαιο κάτω από 30%

Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον Μηδέν θάνατοι

Βελτίωση τουλάχιστο 10% ανά δωδεκάμηνο στο Δείκτη Συχνότητας Δηλωτέων Τραυματισμών (RIFR)

Εφαρμογή μίας Οδηγίας Εταιρικής Ασφάλειας σε όλες τις περιοχές

Βελτίωση των επιδόσεων των εργοταξίων στο Πρωτόκολλο Υγείας και Ασφάλειας της Καναδικής Ένωσης Φορέων 
Εκμετάλλευσης Ορυχείων/Λατομείων (MAC)

Έλεγχος για εναρμόνιση με τις Εθελοντικές Αρχές για την Ασφάλεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Να μην υπάρχουν καταγγελίες για συμβάντα σχετικά με το περιβάλλον

Να συνεχιστεί η συμμόρφωση των σημερινών εργοταξίων με τον Κώδικα ICMC και να σχεδιαστούν νέα έργα με 
βάση αυτά τα πρότυπα από την αρχή

Αύξηση της διαθεσιμότητας και της διαφάνειας των περιβαλλοντικών στοιχείων που συλλέγονται στα εργοτάξια

Διακυβέρνηση Αξιολόγηση των σχεδίων που αφορούν την πολιτική διαφορετικότητας του προσωπικού

Υπογραφή του Παγκοσμίου Συμφώνου του ΟΗΕ

Ανάπτυξη συστημάτων αναφοράς σε συμμόρφωση με το Νόμο Περί Μέτρων Διαφάνειας του Μεταλλευτικού/
Εξορυκτικού Τομέα για την αύξηση της διαφάνειας στις πληρωμές στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε . 
Ο αρχικός απολογισμός βάσει αυτού του νόμου θα πρέπει να υποβληθεί έως το Μάιο του 2017

Κοινότητα Εφαρμογή επίσημων μηχανισμών αναφοράς παραπόνων στα εργοτάξια που δεν τους έχουν εφαρμόσει ακόμα
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ

Δουλειά μας είναι η εύρεση, η εξόρυξη και η παραγωγή χρυσού . Στόχος μας σε κάθε στάδιο της εξορυκτικής 
διαδικασίας είναι να δημιουργούμε αξία για όλους τους ενδιαφερομένους και να λειτουργούμε υπεύθυνα . Για 
εμάς, αυτό σημαίνει την ανάπτυξη στρατηγικών μετρίασης των κινδύνων και των επιπτώσεων και την ταυτόχρονη 
δημιουργία ευκαιριών για όσους που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητές μας .

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ

Έρευνα

Οι ομάδες έρευνας και επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας μας 
αναζητούν ενεργά νέους πόρους στις περιοχές δικαιοδοσίας μας αλλά και 
σε νέες περιοχές . Αξιολογούν ερευνητικά έργα που βρίσκονται σε πρώιμο 
και προχωρημένο στάδιο και διεξάγουν έρευνες κοντά στα μεταλλεία 
(near-mine) και πέρα από αυτά (grassroots exploration) προκειμένου να 
ανακαλυφθούν νέα κοιτάσματα, να προστεθεί αξία στα μεταλλεία και να 
αυξηθούν οι πόροι και τα αποθέματά μας .

Στην έρευνα που διεξάγεται πέρα από την άμεση περιοχή του μεταλλείου, 
μικρές ομάδες επισκέπτονται περιοχές με πιθανά κοιτάσματα για να 
διενεργήσουν γεωλογικές μελέτες και δειγματοληψία εδάφους . Αν τα 
αποτελέσματα δείξουν πιθανό μεταλλοφόρο κοίτασμα, γίνεται διάνοιξη 
οπών στο έδαφος για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες 
συγκεντρώσεις μετάλλων . Σε αυτή τη φάση, προχωρούμε σε διαβουλεύσεις 
με τα μέλη της τοπικής κοινότητας για να εντοπίσουμε τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές τους ανησυχίες . Επίσης ξεκινάμε τις περιβαλλοντολογικές 
μελέτες βάσης . 

Ανάπτυξη

Κατά το στάδιο της ανάπτυξης, ολοκληρώνουμε μελέτες σκοπιμότητας 
για να διαπιστώσουμε: 

■ Τις βέλτιστες μεθόδους εξόρυξης και τις διαδικασίες αποκατάστασης 
για ένα έργο

■ Την υποδομή που αυτό θα χρειαστεί

■ Το καλύτερο σημείο για τοποθέτηση των εγκαταστάσεων, βάσει των 
ενδελεχών αξιολογήσεων επιπτώσεων και μετριασμού

■ Τα απαιτούμενα σχέδια παρακολούθησης, κλεισίματος και 
αποκατάστασης

Οι μελέτες αυτές μας δίνουν μία εικόνα για το κόστος κεφαλαίου που θα 
χρειαστεί για την ανάπτυξη και τα μακροπρόθεσμα οικονομικά του έργου . 
Έτσι, μπορούμε να αποφασίσουμε αν μία κεφαλαιουχική επένδυση έχει 
οικονομικό ενδιαφέρον, ώστε να ξεκινήσουμε τις εργασίες κατασκευής .

Επίσης, στη φάση αυτή διεξάγουμε εκτεταμένες περιβαλλοντικές δοκιμές 
ώστε να συγκεντρώσουμε βασικά στοιχεία για τον αέρα, το νερό, το έδαφος 
και τη βιοποικιλότητα . Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται εντάσσονται 
στην Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΠΕ) (επίσης γνωστή 
ως Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) η οποία θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές προτού ξεκινήσουν οι 
ενέργειες για την κατασκευή του μεταλλείου . Κατά τη διαδικασία λήψης 
περιβαλλοντικής άδειας έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με την 
κοινότητα ζητώντας τη γνώμη και τις παρατηρήσεις της .

Επίσης, μπορούν να ξεκινήσουν οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των 
υποδομών––όπως βελτίωση των δρόμων, δημιουργία συστημάτων 
αποχέτευσης και πηγαδιών γεώτρησης–– σύμφωνα με τις ανάγκες της 
τοπικής κοινότητας .

Κατασκευή

Μόλις εγκριθεί η ΑΠΕ και λάβουμε τις σχετικές άδειες, μπορούμε να 
αρχίσουμε τις εργασίες κατασκευής . Όλες μας οι δραστηριότητες 
καθοδηγούνται από τα μέτρα μετρίασης των κινδύνων που αναφέρονται 
στην ΑΠΕ .

Η κατασκευή απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων στον κύκλο ζωής 
ενός μεταλλείου και η αύξηση των θέσεων εργασίας μας επιτρέπει να 
προσθέσουμε σημαντική αξία στις τοπικές οικονομίες . Στόχος μας είναι 
η πρόσληψη των κατοίκων της περιοχής και η εκπαίδευση όλων των 
υπαλλήλων και εργολάβων μας στις κορυφαίες πρακτικές διαδικασίες και 
ελέγχους περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας .

Έρευνα Εξόρυξη & 
Επεξεργασία

Ανάπτυξη Αποκατάσταση,  
Φροντίδα &  Συντήρηση,  

& Κλείσιμο

Κατασκευή
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Με βάση το διάλογο μας με τις τοπικές κοινωνίες, εντοπίζουμε ελλείψεις 
στις δεξιότητες και την ικανότητα, παρέχουμε πρακτική εξάσκηση και 
αν χρειάζεται εργασία στις τοπικές τεχνικές σχολές και τα πανεπιστήμια 
για ενίσχυση των εξορυκτικών/μεταλλευτικών και εμπορικών τους 
προγραμμάτων, έτσι ώστε οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να μπορούν να 
αυξήσουν τις προοπτικές εργασίας τους με εμάς .

Εξόρυξη & Επεξεργασία

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, το μετάλλευμα εξορύσσεται επιφανειακά 
ή υπόγεια . Κατόπιν υπόκειται επεξεργασία για την ανάκτηση μετάλλων 
όπως ο χρυσός και το ασήμι . Το άχρηστο περίσσευμα (απόβλητα) 
τοποθετείται σε τεχνητές εγκαταστάσεις ή ξαναχρησιμοποιείται υπογείως 
ως επίχωμα . Ένα σχέδιο συνεχούς παρακολούθησης––για τον έλεγχο της 
ποιότητας του αέρα, του νερού και του εδάφους, αλλά και των επιπέδων 
θορύβου, των δονήσεων από εκρήξεις και της σκόνης—μας επιτρέπει να 
συμμορφωνόμαστε με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς .

Κατά την διάρκεια παραγωγής προσθέτουμε αξία μέσω των δεσμεύσεών 
μας για λειτουργική αριστεία και για διαβουλεύσεις με την κοινότητα . 
Συνδυάζοντας νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες, έργα συνεχούς βελτίωσης, 
χαμηλά ποσοστά ατυχημάτων, καλή περιβαλλοντική διαχείριση και 
αποτελεσματικές εσωτερικές διαδικασίες επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη 
παραγωγικότητα . Οι διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινωνίες μας βοηθούν 
να διαπιστώσουμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη .

Αποκατάσταση, Φροντίδα και  
Συντήρηση, Κλείσιμο

Προτεραιότητα για εμάς και τις κοινότητές μας είναι η αποκατάσταση 
της γης ώστε να συμβαδίζει με το γύρω τοπίο . Ο τρόπος με τον οποίο 
αποκαθιστούμε μία περιοχή επηρεάζει την υποδοχή μας σε κάποια άλλη . 
Πριν από την έναρξη της λειτουργίας ενός μεταλλείου αλλά και καθ’ όλη η 
διάρκεια αυτής, αναπτύσσουμε σχέδια για το κλείσιμό του . Αυτά αφορούν:

■ Τον παροπλισμό – Διάλυση των υποδομών του έργου, όπως 
εγκαταστάσεις και κτίρια

■ Την αποκατάσταση – Αναδάσωση των περιοχών που διαταράχτηκαν

■ Τη συνεχή παρακολούθηση – Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων

■ Το κόστος κλεισίματος – Οι σχετικές προβλέψεις γίνονται και 
ενημερώνονται τακτικά

Όποτε είναι δυνατόν, η αποκατάσταση γίνεται παράλληλα με τη λειτουργία 
του μεταλλείου, και το επιφανειακό καλλιεργήσιμο έδαφος των περιοχών 
εξόρυξης και κατασκευής αποθηκεύεται για μελλοντική του χρήση στις 
δραστηριότητες αποκατάστασης . Εξετάζουμε ποια διαφορετικά φυτά, 
θάμνοι και δέντρα είναι κατάλληλα για τοπική αναπαραγωγή σε μελέτες που 
συνήθως γίνονται σε επιτόπου θερμοκήπια .

Όπως απαιτείται από την ΑΠΕ, οι ενέργειες αποκατάστασης εντείνονται κατά 
το κλείσιμο ενός χώρου εξορύξεων, ώστε η μετάβαση του περιβάλλοντος 
σε παραγωγικό οικοσύστημα να είναι επιτυχής .

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ: 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΣΤΟ TOCANTINZINHO
Την ίδια ώρα που το Tocantinzinho στη Βραζιλία προχωρά τις διαδικασίες 
για λήψη άδειας, μια εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων διεξάγει 
βασικές εκτιμήσεις για τις συνθήκες των υδάτων, του εδάφους, του 
αέρα, των αρχαίων, της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής όπου 
θα πραγματοποιηθεί το έργο . Ταυτόχρονα, συμμορφωνόμαστε με 
60 όρους περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως καθορίζεται 
στις περιβαλλοντικές μας άδειες, και αναφέρουμε τα αποτελέσματα 
στους τοπικούς, κρατικούς και εθνικούς περιβαλλοντικούς φορείς . Για 
παράδειγμα, παρακολουθούμε τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα για την 
ανάλυση 19 φυσικοχημικών παραμέτρων και παρουσιάζουμε τα σχετικά 
στοιχεία σε μία μηνιαία έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης προς 
τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες του κράτους .

Επίσης, προσπαθούμε να εντοπίσουμε ευκαιρίες να μοιραστούμε τα 
οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το έργο . Το 2016, θα προβούμε σε 
αξιολόγηση των ικανοτήτων των τοπικών ενδιαφερομένων προκειμένου να 
συμφωνήσουμε για τις δεξιότητες και την εκπαίδευση που θα χρειαστούν 
στην περιοχή πραγματοποίησης του έργου . Σχεδιάζουμε τη δημιουργία δύο 
εκπαιδευτικών κέντρων που θα προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση σε 
συνάρτηση με τις απαιτήσεις δεξιοτήτων του έργου .

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ VILA NOVA
Τον Ιανουάριο του 2015 το μεταλλείο σιδήρου της Vila Nova στη 
Βραζιλία μπήκε σε φάση φροντίδας και συντήρησης . Η περιβαλλοντική 
παρακολούθηση στην εκμετάλλευση συνεχίζεται, με αναφορές στις 
κρατικές και ομοσπονδιακές περιβαλλοντικές υπηρεσίες σε μηνιαία, 
τριμηνιαία, και εξαμηνιαία βάση . Παρά το γεγονός ότι στο χώρο δεν 
πραγματοποιείται καμία δραστηριότητα εξόρυξης ή επεξεργασίας, 
η συμμόρφωσή μας με τις νομικές προϋποθέσεις και τις δραστηριότητες 
αποκατάστασης παραμένει αμετάβλητη, και δεν εκδόθηκε καμία 
ειδοποίηση παράβασης από τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες το 2015 . Επίσης 
συνεχίζουμε τις δραστηριότητες προσφοράς προς την κοινότητα—για 
παράδειγμα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε το Πρόγραμμα «Αθλητής του 
Μέλλοντος» που ξεκίνησε το 2013 σε συνεργασία με τα τοπικά σχολεία 
προς ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την παιδεία και τον αθλητισμό . Για 
περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμά μας «Αθλητής του 
Μέλλοντος», δείτε το βίντεο: www .eldoradogold .com/news-and-media/
video-library/ . 

Έργο εξόρυξης χρυσού στο Tocantinzinho της Βραζιλίας

Μεταλλείο Σιδήρου της Vila Nova στη Βραζιλία
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Για την Eldorado, υπεύθυνη εκμετάλλευση σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, παροχή ασφαλούς χώρου 
εργασίας για τους ανθρώπους μας, διατήρηση καλών σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και επένδυση σε 
υποδομές, στην οικονομική ανάπτυξη, την υγεία και την εκπαίδευση στις κοινότητες όπου λειτουργούμε . Από 
την έρευνα έως την αποκατάσταση, προβλέπουμε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας και παρακολουθούμε 
την πρόοδό μας ώστε να επιτύχουμε τα υψηλά πρότυπα που έχουμε θέσει για τους εαυτούς μας .

Αυτή η δέσμευση στην αριστεία χαρακτηρίζει την προσέγγισή μας σε όποια περιοχή κι αν λειτουργούμε .

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΟΡΥΞΗ

ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΜΕ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Αποτελεί για εµάς δέσµευση 
να είµαστε ειλικρινείς, ευθείς 

και υπεύθυνοι σε όλες τις 
επιχειρηµατικές 
µας πρακτικές.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ 
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Προσπαθούµε να δείξουµε πως η 
εξόρυξη µπορεί να γίνει µε υπευθυνότητα. 

Αυτό το καταφέρνουµε δίνοντας 
έµφαση στην περιβαλλοντική 
διαχείριση σε κάθε στάδιο του 

κύκλου ζωής του έργου.

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΖΩΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι άνθρωποι έρχονται πρώτοι. 
Εφαρµόζουµε τις καλύτερες βιοµηχανικές 
πρακτικές, συµµορφωνόµαστε µε όλους 
τους κανόνες ασφάλειας και διαθέτουµε 

αυστηρά συστήµατα διαχείρισης 
που προωθούν την κουλτούρα 

ασφάλειας οπουδήποτε 
λειτουργούµε.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ 
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Πιστεύουµε πως ο µοναδικός τρόπος 
για να γίνονται οι δουλειές είναι µε σαφή 

και πλήρη δηµοσιοποίηση των στοιχείων, 
µε υψηλά πρότυπα εταιρικής 

διακυβέρνησης και σύµφωνα µε 
τον κώδικα δεοντολογίας. 

Στόχος µας είναι να 
δηµιουργήσουµε πραγµατικά, 

µακροχρόνια και απτά οφέλη για 
τους ανθρώπους που επηρεάζονται 

από τις εκµεταλλεύσεις µας.

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ
Οι κατευθυντήριες αρχές μας καθορίζουν  
όλα όσα κάνουμε .
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ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΞΟΡΥΞΗ (TSM) 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΟΡΥΧΕΙΩΝ/ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
Το 2015 προωθήσαμε την εφαρμογή του πλαισίου με Στόχο την Αειφόρο 
Εξόρυξη (TSM) της Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης Ορυχείων/Λατομείων 
του Καναδά (MAC) Ειδικότερα, αναγνωρίσαμε τέσσερα από τα έξι 
πρωτόκολλα του TSM ως προτεραιότητες για την εφαρμογή: Διαχείρισης 
τελμάτων, Προσφοράς προς την Κοινότητα, Ασφάλειας και Υγείας, και 
Διαχείρισης Κρίσεων . Το 2015, όλες οι εκμεταλλεύσεις διενέργησαν 
αξιολογήσεις ελλείψεων βάσει των απαιτήσεων του συστήματος 
διαχείρισης σε κάθε ένα από τα έξι πρωτόκολλα . Όπως ήταν αναμενόμενο, 
βρέθηκε πως οι υπάρχουσες πρακτικές των εγκαταστάσεών μας 
ήδη αντικατοπτρίζουν πολλές από τις κατευθυντήριες γραμμές που 
υποδεικνύονται από το πλαίσιο του TSM, ιδιαίτερα στους τομείς 
Ασφάλειας και Υγείας και Προσφοράς προς την Κοινότητα . Όσον 
αφορά τη Διαχείριση Κρίσεων και τη Διαχείριση Τελμάτων, ενώ οι 
υπάρχουσες πρακτικές και ο τρόπος συντήρησης θεωρήθηκαν αξιόπιστα, 
εντοπίστηκαν ευκαιρίες περαιτέρω εναρμόνισής μας με τα πρωτόκολλα 
του TSM και αρχίσαμε να κάνουμε ενέργειες προς την αξιοποίηση αυτών 
των ευκαιριών . Τα αναπτυξιακά μας έργα ενσωματώνουν επίσης τα 
πρωτόκολλα TSM στα προγράμματα διαχείρισής τους .

ΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΣ
Σε υποστήριξη των εσωτερικών μας πολιτικών και των αυστηρών ελέγχων 
για την δεοντολογική συμπεριφορά, την υγεία και την ασφάλεια και την 
περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, συμμετέχουμε σε αρκετές παγκόσμιες 
πρωτοβουλίες που καθιερώνουν τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτούς τους τομείς . Πολλά από αυτά τα 
πλαίσια έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με μη-κυβερνητικές οργανώσεις, 
ακαδημαϊκούς, ρυθμιστικές αρχές και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων, και 
παρέχουν ένα μέσο για την επαλήθευση, τη μέτρηση και την αναφορά των 
επιδόσεών μας . Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

■ Ο Κανόνας της Μη Προέλευσης Χρυσού από Εμπόλεμες Ζώνες (Conflict-
free Gold Standard) του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού

■ Οι Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για την Εργασία και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

■ Οι Εθελοντικές Αρχές για την Ασφάλεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

■ Το Πρότυπο Συστημάτων Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001

■ Το Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
OHSAS 18001

■ O Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης Κυανίου (ICMC).

■ Το Πλαίσιο TSM (Με στόχο την Αειφόρο Εξόρυξη) της Ένωσης Φορέων 
Εκμετάλλευσης Ορυχείων/Λατομείων του Καναδά

■ Το Global Reporting Initiative (GRI) G4

■ Το Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα (Carbon  
Disclosure Project)

Δείτε στη σελίδα 30 την περιπτωσιολογική μελέτη που διεξήχθη για τον 
τρόπο με τον οποίο εφαρμόσαμε τον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης Κυανίου στα 
μεταλλεία μας, και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να δείτε αντίγραφο της 
Έκθεσης Μη Προέλευσης Χρυσού από Εμπόλεμες ζώνες (Conflict-Free Gold 
Report):  www .eldoradogold .com/responsibility/our-approach/accountability .

Αποκατεστημένες περιοχές στο Kişladağ της Τουρκίας

Συλλογή νερού και αποκατάσταση σε εξέλιξη στο Kişladağ της Τουρκίας
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Οι δραστηριότητές μας συμβάλουν στην ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 
κοινοτήτων και των χωρών εντός των οποίων λειτουργούμε .

«Η μεταλλευτική βιομηχανία είναι μία από τις ελάχιστες βιομηχανίες που 
μπορούν ακόμα να μεταμορφώσουν κοινωνίες και να παρέχουν ποιότητα ζωής 
σε ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές σε όλο τον κόσμο, όπου 

οι άλλες βιομηχανίες συνήθως δεν φτάνουν.»

Paul Wright 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ στην ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΖΩΕΣ
Τα οφέλη των μεταλλευτικών μας έργων εκτείνονται πέρα από την αξία 
των μετάλλων που παράγουμε . Τα έργα μας δημιουργούν μία σειρά 
άμεσων, έμμεσων και συνακόλουθων επιπτώσεων που ωφελούν τις 
τοπικές κοινότητες και τις εθνικές οικονομίες . Αυτό το κύμα οικονομικής 
δραστηριότητας πολλαπλασιάζεται σε δύναμη καθώς κινείται πέρα από τα 
εξορυκτικά μας έργα . 

Τα Μεταλλεία Δημιουργούν Νέες Θέσεις Εργασίας

Τα μεταλλευτικά μας έργα δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες εργασίας 
στις τοπικές κοινότητες αλλά και πέρα από αυτές . Οι άμεσες θέσεις 
δημιουργούνται στο ίδιο το μεταλλείο, ενώ οι έμμεσες σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου . Οι θέσεις εργασίας στην ευρύτερη 
οικονομία δημιουργούνται καθώς αυξάνεται η ζήτηση για τοπικές υπηρεσίες 
όπως μαγαζιά, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σχολεία και νοσοκομεία . Το Διεθνές 
Συμβούλιο Εξόρυξης και Μετάλλων (ICMM) εκτιμά πως για κάθε έναν άμεσα 
απασχολούμενο στη βιομηχανία εξόρυξης, δύνανται να απασχοληθούν 
τρεις με πέντε άλλοι έμμεσα σε άλλους τομείς της εθνικής οικονομίας της 
χώρας φιλοξενίας .

Η έμφαση που δίνουμε στη συνεχή εκπαίδευση παρέχει ευκαιρίες στους 
υπαλλήλους μας για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους όσο εργάζονται σε μας 
και τους δίνει τη δυνατότητα να κυνηγήσουν νέες ευκαιρίες μετά το πέρας 
των δραστηριοτήτων μας .

Τα Μεταλλεία Αποφέρουν Έσοδα

Τα μεταλλεία μας μπορούν να είναι σημαντική πηγή εισοδήματος για 
υπαλλήλους και κυβερνήσεις . Τα έργα μας αποφέρουν έσοδα με τη 
μορφή μισθών, φόρου εισοδήματος (φυσικών προσώπων και εταιριών), 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και εξαγωγών . Ανάλογα με τις τιμές των 
μετάλλων, η παραγωγή από τα περιουσιακά μας στοιχεία μπορεί να 
συμβάλλει σημαντικά στο εμπορικό ισοζύγιο μιας χώρας . Μελέτες του ICMM 
έδειξαν πως κάθε 1 $ οικονομικής δραστηριότητας που επενδύεται σε ένα 
μεταλλευτικό έργο, αποφέρει άλλα 3 $ ή παραπάνω σε άλλον τομέα της 
οικονομίας της χώρας φιλοξενίας . 

Τα Μεταλλεία Χτίζουν Κοινότητες

Οι υποδομές που κτίζουμε για τα νέα μας μεταλλευτικά έργα, όπως αυτές 
που σχετίζονται με την ενέργεια, το νερό και την ανάπτυξη οδικών δικτύων, 
ωφελούν επίσης και τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές . Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, τα πηγάδια που ανοίξαμε 
χρησιμοποιούνται σε γεωργικές δραστηριότητες, ενώ στην Κίνα το οδικό 
δίκτυο που δημιουργήθηκε βελτίωσε τη μετακίνηση μεταξύ των χωριών κοντά 
στο μεταλλείο μας στο Jinfeng . Τα έργα μας συνέβαλαν επίσης άμεσα στην 
ευημερία των κοινοτήτων μέσω των δωρεών σε ιατρικά κέντρα και αθλητικές 
εγκαταστάσεις, και με τη χρηματοδότηση υποτροφιών και εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών για τους τοπικούς φοιτητές, ακόμη και σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο . Στην Τουρκία, βοηθήσαμε στην κατασκευή ενός κτιρίου 42 τάξεων 
για το πανεπιστήμιο του Uşak και ενός δημοτικού σχολείου 480 μαθητών, ενώ 
παράλληλα συνεργαστήκαμε με τους τοπικούς αγρότες για την ανάπτυξη 
αγροτικών συνεταιρισμών . Η βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων για 
τα παιδιά και η δυνατότητα πρόσβασης σε καλύτερες αγορές για τους αγρότες 
συμβάλλει στη δημιουργία τοπικής οικονομικής ικανότητας και στην αύξηση 
της φορολογικής βάσης της περιοχής .

Δημοτικό Σχολείο στην επαρχία Uşak της Τουρκίας



ΕΡΓΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Δημιουργία θέσεων εργασίας 
(εταιρία εξόρυξης)

Εισοδήματα από εξαγωγέςΜισθοί Πωλήσεις μετάλλων 

Στέγαση για 
προσωπικό ορυχείου

Δικαιώματα

Κυβερνητικοί φόροι 
(φυσικών προσώπων και εταιριών)

Κοινοτικά έργα

Πληρωμές για 
χρήση γης

Ανάπτυξη υποδομών 
(εγκατάσταση παροχών 

ενέργειας, νερού, δρόμων)

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Πληρωμές 
σε προμηθευτές

Οι ΑΜΕΣΕΣ επιπτώσεις αφορούν 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία του 
μεταλλείου.

Αυξημένη ανάγκη για 
δημοτικές υπηρεσίες 

(αστυνομία, πυροσβεστική, 
μέσα μεταφοράς)

Ανάπτυξη τοπικών 
αγαθών και υπηρεσιών 
(μαγαζιά, παντοπωλεία, 

εστιατόρια, δραστηριότητες 
αναψυχής)

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων 
του δήμου 

(σχολεία, πανεπιστήμια, 
νοσοκομεία, αθλητικά 

κέντρα)

Δημιουργία 
θέσεων εργασίας 

(ευρύτερη οικονομία)

ΟΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ επιπτώσεις 
αφορούν τους υπαλλήλους του ορυχείου 
και της εφοδιαστικής αλυσίδας που 
μετατίθενται και ξοδεύουν τους μισθούς 
τους στην τοπική κοινότητα. 

Δημιουργία θέσεων εργασίας 
(εφοδιαστική αλυσίδα)

Λογιστικές και 
νομικές υπηρεσίες

Μηχανολογικές και 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες 
μεταφοράς

Βιομηχανικά 
υλικά

Στόλος μεταλλείου 
(φορτηγά και 

φορτωτές)

Δημόσιες υπηρεσίες Ανταλλακτικά, 
εξοπλισμός και 

μηχανήματα 

Οι ΕΜΜΕΣΕΣ επιπτώσεις αφορούν 
τους προμηθευτές που αγοράζουν 
αγαθά και υπηρεσίες προκειμένου 
να ανταποκριθούν στη ζήτηση του 
μεταλλείου.

+
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
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ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ και ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ως βασική πηγή απασχόλησης και πρώτων υλών, τα μεταλλεία συνδέονται με όλους σχεδόν τους κλάδους 
βιομηχανίας και τις αλυσίδες αξίας τους . Αναγνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητες και οι επενδύσεις μας έχουν βαθιά 
επίδραση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο . Με εκμεταλλεύσεις και έργα ανάπτυξης σε διάφορες χώρες 
σε τρεις ηπείρους, η αλυσίδα αξίας μας επηρεάζει άμεσα πολλούς τομείς και βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων:

■ λιανικής και καταναλωτών

■ οικονομίας και επενδύσεων

■ Βιομηχανίας κατασκευών

■ Υποδομών και αστικής ανάπτυξης

■ Κινητικότητας

■ Ενέργειας και ηλεκτρική ενέργειας

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει παραδείγματα τη αλυσίδας αξίας 
της Eldorado Gold και τη ζήτηση που υπάρχει για τα προϊόντα μας από 
βιομηχανίες και τελικούς χρήστες .

Προμηθευτές Τελικοί-χρήστεςΕργολάβοι Εργοστάσια 
εμπλουτισμού

Προμηθευτές

Οι προμηθευτές παρέχουν τα υλικά και αγαθά που χρειαζόμαστε στις 
εκμεταλλεύσεις μας, όπως εξοπλισμό εξόρυξης, καύσιμα, εκρηκτικά και 
χημικά . Όπου είναι δυνατό, προσπαθούμε να αγοράζουμε αγαθά και 
υπηρεσίες από τους ντόπιους προμηθευτές της γύρω κοινότητας ή της 
χώρας που μας φιλοξενεί . Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν μπορούμε 
να προμηθευτούμε τα ειδικά αγαθά και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, 
προσπαθούμε να βελτιώσουμε το υπάρχον δυναμικό μέσα στη χώρα 
όπου δραστηριοποιούμαστε ή, ενίοτε πραγματοποιούμε εισαγωγές από 
εξωτερικούς προμηθευτές . 

Εργολάβοι

Σε όλα τα στάδια του μεταλλευτικού κύκλου ζωής προσλαμβάνονται 
εργολάβοι για διάφορες δραστηριότητες . Οι εργολάβοι αυτοί προσφέρουν 
πρόσβαση σε εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, μείωση του 
κόστους και ικανοποιούν βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δυναμικού όπως 
κατά τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας ή συντηρήσεων ρουτίνας .

Εργοστάσια εξευγενισμού

Τα εργοστάσια εξευγενισμού αγοράζουν ακατέργαστες ράβδους χρυσού 
τις οποίες επεξεργάζονται και εξευγενίζουν το μέταλλο . Αφού εξευγενιστεί, 
ο χρυσός μετατρέπεται σε ράβδους και εγγράφεται σε χρηματιστήριο 
εμπορευμάτων όπως ο όμιλος CME, ή ανταλλάσσεται σε αγορές όπως η 
London Bullion Market .

Τελικοί χρήστες

Οι τελικοί χρήστες του χρυσού βρίσκονται παντού και περιλαμβάνουν 
ιδιώτες, επενδυτές, επιστήμονες, κατασκευαστές και κεντρικές τράπεζες . 
Η αξία του χρυσού έχει αναγνωριστεί εδώ και αιώνες, ενώ οι μοναδικές 
του ιδιότητες (εύπλαστο, αγώγιμο, δεν μαυρίζει και μπορεί να σχηματίσει 
κράμα με ευτελέστερα μέταλλα) σημαίνουν πως το πολύτιμο αυτό μέταλλο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών, όπως στην δημιουργία 
κοσμημάτων, στα ηλεκτρονικά και στους υπολογιστές, στην οδοντιατρική 
και την ιατρική, στην αεροδιαστημική, ακόμη και σε μετάλλια και βραβεία .

 

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΑΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η αγορά αγαθών και υπηρεσιών αντιπροσωπεύει κατά κανόνα το 50-60% 
του κόστους παραγωγής της εξόρυξης . Η αύξηση του μεριδίου των τοπικών 
εταιριών στις προμήθειες μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην εγχώρια 
οικονομία των χωρών στις οποίες έχουμε εκμεταλλεύσεις .

Ενώ δεν έχουμε επίσημη σχετική πολιτική, ενθαρρύνουμε τα τμήματα αγορών 
σε όλες μας τις εκμεταλλεύσεις να προσλαμβάνουν σε τοπικό επίπεδο και 
να χρησιμοποιούν τοπικούς προμηθευτές όπου είναι δυνατόν . Κάνουμε 
ενέργειες στις εγκαταστάσεις μας για να εντοπίσουμε και να συνεργαστούμε 
με τοπικούς προμηθευτές προκειμένου να βελτιώσουμε τις δυνατότητες 
και την ικανότητά τους να εργαστούν σε μας . Αυτό μεγιστοποιεί τη θετική 
μας οικονομική συμβολή στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε 
και δημιουργεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο προμηθευτών κοντά στις 
εκμεταλλεύσεις μας, βελτιώνοντας τη λειτουργική μας απόδοση .

Ευρύτερος στόχος μας είναι να αυξηθεί το ποσοστό των υλικών που 
αγοράζονται από τις εταιρείες που βρίσκονται κοντά στις εκμεταλλεύσεις 
και στα έργα μας κάθε χρόνο . Οι τοπικοί προμηθευτές αναπτύσσουν τις 
επιχειρήσεις τους, έτσι μπορούν να παρέχουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος 
των προϊόντων και των υπηρεσιών που απαιτούνται στις εγκαταστάσεις 
μας . Οι εγχώριοι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών ήταν οι μεγαλύτεροι 
αποδέκτες των δαπανών μας σε προμηθευτές το 2015, αντιπροσωπεύοντας 
το 84% της επένδυσης της χώρας που μας φιλοξενεί .

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας, σήμερα υπάρχουν εννέα 
τοπικές ανεξάρτητες εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς, 
συγκόλλησης, συντήρησης ή ηλεκτρολογίας στο μεταλλείο Efemçukuru 
στην Τουρκία . Οι εργολάβοι αυτοί απασχολούν πάνω από 100 άτομα 
από τα αμέσως γειτονικά χωριά . Οι εταιρίες ξεκίνησαν ολοκληρώνοντας 
μικρά κομμάτια εργασιών κατά την διάρκεια της φάσης κατασκευής 
του μεταλλείου και έχουν πλέον αποκτήσει τις δεξιότητες, τα 
πιστοποιητικά και τις άδειες που απαιτούνται για να εργαστούν σε 
μεγαλύτερα έργα στο χώρο του μεταλλείου . Το Τμήμα Κατασκευής 
του Efemçukuru συνεργάζεται με τοπικούς προμηθευτές, βοηθώντας 
τους να αποκτήσουν τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά ή 
να αποκτήσουν τις πρόσθετες δεξιότητες που απαιτούνται για να 
συνεχίσουν να εργάζονται στην επιχείρηση . Μία τέτοια εταιρία είναι η 
Εταιρία Μεταφορών Kizildaglilar Nakliyat . Έχοντας ιδρυθεί το 2010 από 
25 μέλη της τοπικής κοινότητας, η εταιρεία αρχικά λειτουργούσε ένα 
ενιαίο βυτιοφόρο καμιόνι και είχε αναλάβει τον έλεγχο της σκόνης στο 
δρόμο προς το ορυχείο του Efemçukuru . Σήμερα, η εταιρία απασχολεί 
λίγο λιγότερους από 50 υπαλλήλους και έχει έναν στόλο 20 οχημάτων . 
Εκτός από της υπηρεσίες της εντός του μεταλλείου, η εταιρία παρέχει 
υπηρεσίες μεταφοράς για τους υπαλλήλους και επισκέπτες της Eldorado 
από και προς αυτό, και μεταφορές των ντόπιων μαθητών του λυκείου 
και γυμνασίου .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
■ Δημιουργεί θέσεις εργασίας

■ Προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας

■ Αυξάνει την ένταξη στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

■ Ενισχύει τις τοπικές οικονομίες

■ Μειώνει το κόστος προμήθειας

■ Ενισχύει την άδεια της κοινωνίας για τη λειτουργία μας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 
(Εκατομμύρια $)

 
Τουρκία

 
 Κίνα

 
Ελλάδα

 
Ρουμανία

 
Βραζιλία

Σύνολο Όλων των 
Χωρών

Πληρωμές προς εγχώριους προμηθευτές 193 140 164 20 6 523

Πληρωμές προς διεθνείς προμηθευτές 51 0 37 8 0 97

Σύνολο 244 140 201 28 6 620

% Δαπανών σε εγχώριους έναντι διεθνών προμηθευτών 79% 100% 81% 70% 97% 84%

Θεωρούμε «τοπικό» τον εφοδιασμό από εργολάβους και προμηθευτές που βρίσκονται εντός των γειτονικών χωριών και κοινοτήτων των εργοταξίων μας . Ωστόσο, για λόγους αναφοράς δεδομένων, 
υποβάλουμε αναφορές για «πληρωμές προς προμηθευτές» εντός των κατηγοριών των εγχώριων και διεθνών προμηθευτών μόνο . Οι εγχώριοι προμηθευτές περιλαμβάνουν τοπικούς και εθνικούς 
προμηθευτές . Αν τα χρήματα ξοδεύονται εντός της χώρας (ακόμη και αν η εταιρία είναι πολυεθνική), τότε τα κατηγοριοποιούμε ως δαπάνες εντός της χώρας ή εγχώριες δαπάνες .

Ηλεκτρολόγοι της περιοχής εργάζονται στο Efemηukur της Τουρκίας
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεντρικό ρόλο στο ρεκόρ που κατέκτησε η Eldorado ως 
έμπιστος φορέας εκμετάλλευσης, είναι η δέσμευσή της 
για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και υψηλά πρότυπα 
εταιρικής διακυβέρνησης . Αναγνωρίζουμε τη σημασία 
της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη 
διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, των κινδύνων και των 
σχέσεών μας .

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το ανώτατο όργανο διακυβέρνησης της Eldorado είναι το 
Διοικητικό Συμβούλιο . Το Συμβούλιο παρέχει ανώτερη διοίκηση με 
ανεξάρτητες και αντικειμενικές συμβουλές . Οι πολιτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης της εταιρίας μας απαιτούν ρητά ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου μας και όλα τα μέλη των επιτροπών 
του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ανεξάρτητοι . Ταυτόχρονα, 
το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με τα ανώτερα διοικητικά 
στελέχη για τη ρύθμιση μακροπρόθεσμων στόχων, την ανάπτυξη 
στρατηγικής και την παρακολούθηση της προόδου της Eldorado 
προς την επίτευξη των στόχων της . Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
αξιολογεί τακτικά τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους για την 
εταιρεία και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουμε .

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο απαρτίζεται από τις ακόλουθες 
επιτροπές: Ελέγχου, Αμοιβών, Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Διορισμού, και Αειφορίας .

Επιτροπή Αειφορίας

Η Επιτροπή Αειφορίας εποπτεύει τις πολιτικές, τα προγράμματα 
και τις πρακτικές μας στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, 
της ασφάλειας, των κοινωνικών σχέσεων και της ασφάλειας . Η 
Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η Eldorado προωθεί σταθερά 
ηθική, διαφανή και υπεύθυνη συμπεριφορά, και ότι διαβουλεύεται 
ουσιαστικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη .

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης λαμβάνει λεπτομερείς τριμηνιαίες 
εκθέσεις από όλες τις περιοχές και συνεργάζεται με την ηγεσία 
της Eldorado για να προτείνει τις οδηγίες που θα πρέπει να 
ακολουθήσουν τα ανώτερα στελέχη . Η Επιτροπή ενημερώνεται 
εντός 24 ωρών σε περίπτωση θανάτου, σοβαρού τραυματισμού 
με απώλεια χρόνου εργασίας, σημαντικού περιβαλλοντικού 
περιστατικού ή οποιουδήποτε συμβάντος χρήζει αναφοράς . Η ε 
Επιτροπή πιτροπή επισκέπτεται κατά καιρούς τις εγκαταστάσεις των 
μεταλλείων για απευθείας έλεγχο και επικοινωνία με το προσωπικό 
των επιχειρήσεών μας .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιτροπές του 
Διοικητικού Συμβουλίου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  
www.eldoradogold.com/about-us/leadership/board-committees .

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Eldorado λειτουργεί βάσει μιας αποκεντρωμένης, αλλά 
συντονισμένης επιχειρηματικής υποδομής . Η διευθυντική ομάδα 
της εταιρείας στο Βανκούβερ συνεργάζεται στενά με τις ομάδες 
διαχείρισης σε κάθε περιοχή εκμετάλλευσης, εξασφαλίζοντας 
καθαρή εικόνα για κάθε εκμετάλλευση . Η τελική ευθύνη για 
τις επιδόσεις της εταιρείας όσον αφορά την κοινωνία και το 
περιβάλλον βαρύνει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ 
οι καθημερινές ευθύνες μοιράζονται σε εταιρικό επίπεδο μεταξύ 
του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Ανώτερου Αντιπροέδρου 
Εκμετάλλευσης και του Αντιπροέδρου Επενδυτικών Σχέσεων και 
Εταιρικής Επικοινωνίας .

Μονάδα επεξεργασίας στο Efemçukuru της Τουρκίας
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Εκτός από τις συχνές επισκέψεις που πραγματοποιεί, η διευθυντική ομάδα 
έχει ως στόχο την ανοικτή επικοινωνία και την κατάλληλη εποπτεία μέσα 
από τις εβδομαδιαίες αναφορές απόδοσης σε θέματα ασφάλειας, υγείας, 
περιβάλλοντος και κοινότητας των γενικών διευθυντών των χώρων 
εξόρυξης και των διευθυντών της χώρας .

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Τα συστήματα διακυβέρνησης μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούμε 
να αξιολογούμε και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τους κινδύνους μας 
συνεχώς . Αυτό με τη σειρά του, μας βοηθά να παραμένουμε επικεντρωμένοι 
στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία . 
Πιστεύουμε ότι η σαφής και πλήρης δημοσιοποίηση και η ανοιχτή 
επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν 
την εμπιστοσύνη στην νομιμότητα και την ειλικρίνεια των επιχειρηματικών 
πρακτικών μας .

Πολιτικές διακυβέρνησης

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, η Πολιτική 
μας Κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς, και η Πολιτική Συναλλαγών 
βάσει Εσωτερικών Εμπιστευτικών Πληροφοριών (Insider Trading) ενισχύει 
τα πρότυπα και τις αξίες μας και σκιαγραφεί την προσδοκία μας ότι οι 
εργαζόμενοι και οι προμηθευτές μας θα λειτουργούν σύμφωνα με τα 
υψηλότερα πρότυπα της νομικής και ηθικής συμπεριφοράς . Οι δεσμεύσεις 
μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των ανθρώπων 
και των γειτόνων μας περιγράφονται στην Περιβαλλοντική μας πολιτική  
και στις πολιτικές Υγείας και Ασφάλειας . Αυτές ενημερώθηκαν το 2015 .  
Στις αρχές του 2016, δημοσιεύσαμε την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.eldoradogold.com/about-us/governance .

Παράγοντες Βιωσιμότητας στις Αποζημιώσεις

Στις εγκαταστάσεις μας πραγματοποιούμε αξιολογήσεις επιδόσεων 
τακτικά, συνήθως σε ετήσια βάση, ωστόσο ορισμένες εγκαταστάσεις 
διενεργούν μηνιαίες αξιολογήσεις . Οι κύριοι δείκτες επιδόσεων 
στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, έχουν 
ενσωματωθεί στις αξιολογήσεις επιδόσεων που συνδέονται με αποφάσεις 
για αποζημίωση .

 

Διαφάνεια Εσόδων

Η διαφάνεια των εσόδων είναι ζωτική για τους επενδυτές και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη . Εκτός από τις δημόσιες οικονομικές εκθέσεις, 
φιλοδοξούμε να αυξήσουμε περαιτέρω το επίπεδο των δημοσιοποιήσεων 
όσον αφορά τις πληρωμές που καταβάλλονται στις κυβερνήσεις ως 
μέρος μιας ευρύτερης εντολής του κλάδου για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς . Αναγνωρίζουμε τη σημασία των πρωτοβουλιών όπως η 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας Εξορυκτικών Βιομηχανιών (EITI) στη βελτίωση 
της διαφάνειας των εσόδων, καθώς και την ενίσχυση των κυβερνητικών 
και εταιρικών συστημάτων, την ενημέρωση της δημόσιας συζήτησης, και 
την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων . Παρά το γεγονός 
ότι δεν δραστηριοποιούμαστε σε καμία χώρα που έχει υπογράψει την EITI, 
τόσο ο Καναδάς όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχουν περάσει νόμους 
που απαιτούν την υποχρεωτική δημόσια αναφορά των πληρωμών προς 
κρατικούς φορείς εκ μέρους του εξορυκτικού τομέα . Οι αντίστοιχοι νόμοι 
είναι:

■ Ο Νόμος περί Μέτρων Διαφάνειας του Εξορυκτικού Τομέα του Καναδά 
(ESTMA), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου, 2015 .

■ Οι Οδηγίες της ΕΕ περί Διαφάνειας και Λογιστικής (Οδηγίες της ΕΕ) που 
θεσπίστηκαν το 2013

Η πρώτη έκθεση της Eldorado με βάση τον ESTMA—που καλύπτει 
πληρωμές προς ξένους και εγχώριους κρατικούς φορείς σε όλα τα επίπεδα 
κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους 2016—θα δημοσιευτεί έως τις 
29 Μαΐου 2017, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος . Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη 
στο κοινό και θα συνοψίζει τις πληρωμές φόρων, δικαιωμάτων, αμοιβών, 
μπόνους, δικαιωμάτων παραγωγής, μερισμάτων της Eldorado και άλλες 
κατηγορίες πληρωμών που ορίζει ο νόμος .

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να εισάγουν 
τις απαιτήσεις στις εγχώριες νομοθεσίες το 2015, με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 . Σήμερα η Ρουμανία έχει εφαρμόσει αυτή τη νομοθεσία, 
ενώ η νομοθεσία στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ . Δεν έχουμε 
εξορυκτικές δραστηριότητες στην Ολλανδία, ως εκ τούτου, οι ολλανδικές 
θυγατρικές μας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ . 

(1)  Σε μελλοντικές αναφορές, οι πληρωμές προς κρατικούς φορείς θα πρέπει να υπολογίζονται και να παρουσιάζονται με τρόπο που να συνάδει με τις απαιτήσεις που περιγράφονται από τον 
νόμο περί Μέτρων Διαφάνειας του Εξορυκτικού Τομέα,

(2)  Οι πληρωμές των φόρων που σχετίζονται με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης φόρων, και τα τέλη εισαγωγής και καυσίμων . Επίσης 
περιλαμβάνονται έμμεσοι φόροι (όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας) όπου αυτοί δεν εξοφλούνται στην εταιρία κατά τη διάρκεια της περιόδου . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ(1)

 
(Εκατομμύρια $)

 
Τουρκία

 
Κίνα

 
Ελλάδα

 
Ρουμανία

 
Βραζιλία

Σύνολο Όλων των 
Χωρών

Δικαιώματα εκμετάλλευσης και πληρωμές για τη χρήση γης 2,41 3,01 0,60 0,00 0,00 6,02

Φόρος εισοδήματος και άλλος εταιρικός φόρος 44,60 19,40 0,44 0,00 0,00 64,43

Φόροι εργαζομένων 15,56 2,50 9,14 0,51 0,97 28,69

Άλλα(2) 34,00 30,69 36,65 0,57 0,40 102,31

Σύνολο 96,57 55,60 46,82 1,08 1,37 201,45
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Χτίζουμε εμπιστοσύνη μέσω της συνεχούς συνεργασίας 
μας με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, κάτι 
που περιλαμβάνει το να ακούμε τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και να απαντάμε στα ενδιαφέροντα και στις 
ανησυχίες τους .

ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ο πυρήνας της ομάδας των ενδιαφερομένων μερών περιλαμβάνει τους 
υπαλλήλους, εργολάβους, προμηθευτές, επενδυτές, τα μέλη της τοπικής 
κοινωνίας, τις κυβερνήσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και 
τις βιομηχανικές ομάδες . Κάθε ομάδα ενδιαφερομένων έχει ξεχωριστές 
προσδοκίες, επομένως προσαρμόζουμε τις πρακτικές διαβούλευσης ώστε  
να ικανοποιούμε καλύτερα τις ανάγκες τους . 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ομάδα ενδιαφερομένων Group Τρόποι με τους οποίους Συνεργαζόμαστε

Υπάλληλοι ■ Διαβουλεύσεις με το προσωπικό της εταιρίας, της περιοχής και του χώρου εξόρυξης
■ Ενημερωτικά δελτία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και email υπαλλήλων
■ Επιτροπές υγείας και ασφάλειας στον χώρο της εργασίας
■ Αξιολογήσεις επιδόσεων και ανάπτυξης

Μέτοχοι . ■ Μελέτες αντίληψης
■ Ετήσια συνέλευση των μετόχων
■ Κλήσεις συνδιάσκεψης σε τριμηνιαία βάση για συζήτηση των αποτελεσμάτων
■ Συχνές συναντήσεις

Κυβέρνηση ■ Συνεχής επικοινωνία και διάλογος με κυβερνητικά στελέχη σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Προμηθευτές και εργολάβοι ■ Συνεχής επικοινωνία και διάλογος μεταξύ των αντιπροσώπων
■ Αξιολογήσεις απόδοσης

Ενώσεις του κλάδου ■ Γινόμαστε μέλη ενώσεων του κλάδου όπως το International Cyanide Management Institute (Διεθνές 
Ινστιτούτο Διαχείρισης Κυανίου), το World Gold Council (Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού), η Mining 
Association of British Columbia, (Ένωση Φορέων Εκμετάλλευσης Ορυχείων/Λατομείων του της Βρετανικής 
Κολομβίας και η Mining Association of Canada (MAC) (Ένωση Φορέων Εκμετάλλευσης Ορυχείων/
Λατομείων του Καναδά) Επίσης συμμετέχουμε σε αρκετές επιτροπές εργασίας, όπως η International Social 
Responsibility Committee (Διεθνής Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης) της MAC .

MKO ■ Στο Kışladağ, ιδρύσαμε μια ανεξάρτητη περιβαλλοντική επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει εκπροσώπους από 
μη κυβερνητικές οργανώσεις  

Κοινότητες ■ Συνεχείς δραστηριότητες διαβούλευσης με την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών 
έργων συνεργασίας

■ Συναντήσεις γειτονιάς
■ Ξεναγήσεις στα εργοτάξια σε κατοίκους της περιοχής και φοιτητές
■ Ενημερωτικά δελτία, τοπικά μέσα και κοινωνικά μέσα δικτύωσης της περιοχής

Συζητώντας με τις τοπικές κοινότητες κοντά στο Jinfeng της Κίνας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

Τουρκία Κίνα Ελλάδα

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan(1)

Στρατώνι, Σκουριές, 
Ολυμπιάδα

Μηχανισμός αναφοράς παραπόνων στα 
εργοτάξια

N N N N O   O(2)

Ανατροφοδότηση μέσω email O O O O O N

SΓραφείο εργοταξίου – Πολιτική 
ανοικτής πόρτας  

N N N N N N

Ανεπίσημες διαβουλεύσεις N N N E O N

Επίσημες διαβουλεύσεις N N N N O N

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

Τουρκία Κίνα Ελλάδα

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan(1)

Στρατώνι, Σκουριές,, 
Ολυμπιάδα

Αριθμός αναφορών που ελήφθησαν 3 71 18 133 – 10

Θέματα που επικράτησαν Δονήσεις από 
εκρήξεις, σκόνη

Σκόνη, 
συντήρηση 

οδικού δικτύου

Επένδυση 
κοινότητας, 

προμήθειες σε 
τοπικό επίπεδο

Δονήσεις 
από εκρήξεις, 

σκόνη, θέματα 
σχετιχόμενα 

με το νερό, 
απασχόληση

– Επιθυμία για 
απασχόληση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η αποτελεσματική επικοινωνία με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους 
είναι σημαντική για τη συνέχιση της επιτυχίας μας και την έχουμε 
κάνει αναπόσπαστο μέρος του τρόπου λειτουργίας μας για δεκαετίες . 
Έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθόδους επικοινωνίας με τους τοπικούς 
ενδιαφερόμενους που δίνουν έμφαση στον αμφίδρομο διάλογο και τους 
παρέχουν ευκαιρίες υποβολής ανώνυμων σχολίων στο προσωπικό των 
εργοταξίων . Στον Πίνακα 3 θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες 
μεθόδους επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει στις εκμεταλλεύσεις μας .

Σε μελλοντικό επίπεδο η Eldorado έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει ένα 
πλαίσιο σύμφωνο με τις Εθελοντικές Αρχές για την Ασφάλεια και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, και επανεξετάζουμε την προσέγγισή μας για την 
παρακολούθηση, την τεκμηρίωση και την υποβολή εκθέσεων για τα σχόλια 
της κοινότητας—συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών—σε κάθε 
εκμετάλλευση, προκειμένου να βελτιώσουμε τον τρόπο παρακολούθησης 
και ανταπόκρισης στις ανησυχίες των ενδιαφερομένων .

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Η βιομηχανία εξόρυξης διέπεται από αυστηρές ρυθμίσεις και οι εκμεταλλεύσεις 
μας υπόκεινται στους νόμους και τις πολιτικές των χωρών εντός των οποίων 
λειτουργούμε . Οι ομάδες μας στο εσωτερικό της κάθε χώρας διατηρούν 
τακτικό διάλογο με τις κρατικές αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους και τις πολιτικές 
της εκάστοτε κυβέρνησης, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα έργα μας, 
να συζητούν σχετικά θέματα, και να προωθούν τις άδειες μας . Σε εταιρικό 
επίπεδο, συνεργαζόμαστε με υπουργικά γραφεία και διπλωμάτες τόσο στον 
Καναδά όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να τους ενημερώνουμε για τις 
αναπτυξιακές μας επιτυχίες και προκλήσεις .

Είμαστε υπέρμαχοι των σαφών, δίκαιων και διαφανών ρυθμίσεων και 
μοιραζόμαστε ενεργά την εμπειρία μας ως παγκόσμιος φορέας εκμετάλλευσης 
προκειμένου να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν και να 
διατηρήσουν το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο . Δεν συμμετέχουμε σε 
κομματικές πολιτικές, ούτε πραγματοποιούμε πληρωμές σε κόμματα .

(1)  Το Tanjianshan είναι απομακρυσμένη περιοχή, πάνω από 40 χλμ μακριά από την κοντινότερη τοπική κοινότητα .

(2) Υπάρχουν σχέδια για μηχανισμό αναφοράς παραπόνων στο τοπικό εργοτάξιο, αλλά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί . Τα σχόλια μέσω άλλων 
μηχανισμών (π .χ . Email, συναντήσεις, ιστοσελίδα, κτλ .) προωθούνται στα αρμόδια τμήματα, εξετάζονται και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις .

(1)   Το Tanjianshan είναι απομακρυσμένη περιοχή, πάνω από 40 χλμ μακριά από την κοντινότερη τοπική κοινότητα .
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Η παρούσα έκθεση απολογισμού αποτελεί για εμάς σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας με διάφορους εξωτερικούς 
ενδιαφερόμενους . Η δε αξιολόγηση ουσιαστικότητας διενεργείται για να αναγνωριστούν τα βασικά θέματα και 
ζητήματα που πρέπει να τύχουν προσοχής σε αυτή την Έκθεση . Παρά το γεγονός ότι έχουμε σαφή εικόνα του τι είναι 
σημαντικό από εσωτερικής άποψης, η ετήσια διαδικασία αξιολόγησης ουσιαστικότητας μας δίνει τη δυνατότητα 
να εξετάσουμε τις εξωτερικές απόψεις, ενόσω εμείς προβαίνουμε στην αναγνώριση και επιλογή των ζητημάτων 
βιωσιμότητας πάνω στα οποία θα υποβάλουμε την έκθεση .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Ως μέρος της επίσημης διαδικασίας αναγνώρισης των ουσιαστικών 
ζητημάτων, αναλύσαμε τις κυρίαρχες εσωτερικές και εξωτερικές τάσεις και 
γεγονότα του 2015 . 

Εξωτερική Ανάλυση

Η βιομηχανία εξόρυξης διαβουλεύεται με πολλές ενδιαφερόμενες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, επενδυτών, εργολάβων και 
προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών, κοινοτήτων που επηρεάζονται από τις 
εξορύξεις, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εργατικών οργανώσεων, 
ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητικών ιδρυμάτων και μεταγενέστερων 
χρηστών . Κατά την εξέταση των πιο σημαντικών ζητημάτων για το 
2015, λάβαμε υπόψη τις διάφορες αντιλήψεις που έχουν οι εξωτερικές 
ομάδες ενδιαφερομένων όσον αφορά τις επιδόσεις της Eldorado και της 
εξορυκτικής βιομηχανίας εν γένει . Βασιστήκαμε σε αρχεία διαβούλευσης με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε άλλες εσωτερικές επικοινωνίες, καθώς και σε 
εξωτερικές πηγές όπως οι αναφορές των ΜΜΕ και της βιομηχανίας για την 
αναγνώριση των ουσιαστικών ζητημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
τις εξωτερικές ομάδες ενδιαφερομένων . 

Εσωτερική Ανάλυση

Με βάση τη συνολική αξιολόγηση ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε 
από τρίτους για τον Απολογισμό Βιωσιμότητας του 2014, ζητήσαμε από τα 
βασικά εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα γραφεία, τις επιχειρήσεις 
και έργα μας να προσδιορίσουν τα βασικά επιτεύγματα, τις προκλήσεις και τις 
τάσεις του 2015 . Κατόπιν αναλύθηκαν τα αποτε τα λέσματα αυτής της έρευνας 
στο πλαίσιο των ευρύτερων τάσεων και γεγονότων στην μεταλλευτική 
βιομηχανία, των παγκόσμιων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
συνθηκών, των πολιτικών τοπίων και της κοινής γνώμης .

Οι αρχές που διέπουν την αναγνώριση των ουσιαστικών θεμάτων 
περιλαμβάνουν::

■ Συμμετοχικότητα Ενδιαφερομένων: Αναγνωρίσαμε τα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη; Διαβουλευτήκαμε μαζί τους;

■ Σχετικότητα: Λάβαμε υπόψη μας τη σχετικότητα όλων των θεμάτων που 
αναγνωρίσαμε;

■ Σημασία: Πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα για τα ενδιαφερόμενα μέρη;

■ Έλεγχος: Σε ποιο βαθμό κατέχουμε ή ελέγχουμε το θέμα;

■ Επιρροή: Πώς επηρεάζουμε το θέμα;

■ Διαφάνεια: Είναι σαφής και ανοικτός ο απολογισμός μας επί του θέματος;

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ουσιαστικότητας αναγνωρίστηκαν 
πάνω από 40 ζητήματα . Εμείς αξιολογήσαμε τη σχετική σημασία του κάθε 
ζητήματος για να ενημερώσουμε για το επίπεδο κάλυψης που θα πρέπει να 
δώσουμε στο ζήτημα στην Έκθεση Απολογισμού μας . Αν ένα ζήτημα είναι 
μεγαλύτερης σημασίας, τότε γίνεται μεγαλύτερη ανάλυση και σχολιασμός 
επί του θέματος για να εξηγήσουμε πώς αυτό επηρεάζει ή θα μπορούσε 
να επηρεάσει την Eldorado ή τις ομάδες ενδιαφερομένων της, και το πώς 
διαχειριζόμαστε το ζήτημα .

Τα 13 κυριότερα ουσιαστικά ζητήματα περιγράφονται στο γράφημα της 
επόμενης σελίδας με βάση τη σημασία του οικονομικού, περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού τους αντίκτυπου, καθώς και του βαθμού επιρροής τους επί των 
αξιολογήσεων και αποφάσεων των ενδιαφερόμενων μερών . 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενδιαφέρονται για τα θέματα και τους κινδύνους 
που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική απόδοση της Eldorado 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη . Η πιο σημαντική τάση που καταγράφηκε το 2015 
είναι η δυνατή επιθυμία για πληρέστερη, περιεκτικότερη και πιο διαφανή 
επικοινωνία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές 
επιδόσεις . Αυτό ενημέρωσε την προσέγγισή μας για αναφορά όλων των 
ουσιαστικών ζητημάτων μας φέτος . 

Χρησιμοποιούμε τον ορισμό της ουσιαστικότητας που δίδεται στο Global 
Reporting Initiative για τον καθορισμό των ζητημάτων που θα συμπεριλάβουμε 
στην έκθεσή μας . Ένα ζήτημα είναι ουσιαστικό, αν κατά την άποψη της 
ανώτερης διοίκησης και/ή των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων είναι 
τόσο σημαντικό που θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα:

■ Να επηρεάσει σημαντικά τις αξιολογήσεις και τις αποφάσεις των 
ενδιαφερόμενων μερών, ή

■ Να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική επίδοση της Eldorado

Φροντίζοντας τα δενδρύλλια στο φυτώριό μας στο Kişladağ της Τουρκίας
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Κοινοτική επένδυση 

Αντίκτυπος στην Eldorado

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Εντοπισμός Αγαθών 
και Υπηρεσιών

Κοινωνική Άδεια 
Λειτουργίας

Βιοποικιλότητα 
και Αποκατάσταση

Διαχείριση Αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων 
των Τελμάτων)

Χρήση Νερού

Γενική Περιβαλλοντική 
Απόδοση

Άδειες και Εγκρίσεις

Ετοιμότητα για 
περιπτώσεις Εκτάκτου 
Ανάγκης

Υγεία και Ασφάλεια

Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων 
του Εργατικού Δυναμικού

Οικονομική Απόδοση

Χρήση Ενέργειας

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Θέμα Σχετικότητα

Οικονομικά/
Δραστηριότητες

Οικονομική απόδοση Η ικανότητά μας να λειτουργούμε με κέρδος και να επιστρέφουμε αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη είναι πρωταρχικής σημασίας για τη συμβολή μας στην αειφόρο ανάπτυξη .

Υγεία, ασφάλεια, 
περιβάλλον

Γενική περιβαλλοντική 
επίδοση

Η βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και η μείωση του αποτυπώματος μας βελτιώνει τις 
αλληλεπιδράσεις, την αξιοπιστία και τη φήμη των ενδιαφερόμενων μερών μας .

Διαχείριση 
αποβλήτων

Η αποτελεσματική διαχείριση των τελμάτων και των αποβλήτων μειώνει τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους και τις επιπτώσεις που συνδέονται με τις μη προγραμματισμένες απορρίψεις

Νερό Οι πρακτικές διαχείρισης υδάτων και ανακύκλωσης περιορίζουν την εξάρτησή μας από πηγές 
νερού και εμποδίζουν την διαρροή μολυσμένου νερού .

Υγεία και ασφάλεια Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των εργολάβων και των κοινοτήτων 
είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας και ο ακρογωνιαίος λίθος της εταιρείας μας .

Βιοποικιλότητα και 
αποκατάσταση

Ο εντοπισμός και η προστασία των ειδών και των οικοτόπων υψηλής αξίας, καθώς και η επιστροφή 
των τοπίων σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές πριν τη διαταραχή τους, είναι ζωτικής σημασίας για 
την παραχώρηση κοινωνικής άδειας λειτουργίας για τα έργα μας και για την ικανότητά μας να 
προωθήσουμε νέα έργα .

Χρήση ενέργειας Η μείωση της χρήσης της ενέργειας και των συνδεδεμένων με αυτή εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της αποδοτικότητας μας, για χαμηλότερο 
λειτουργικό κόστος, για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και για τη μείωση της συμβολή μας στην 
ανθρωπογενή αλλαγή του κλίματος .

Διακυβέρνηση Άδειες και εγκρίσεις Η έγκαιρη απόκτηση αδειών και εγκρίσεων είναι κρίσιμης σημασία για την ανάπτυξη του έργου 
μας και για την συνεχή ικανότητα λειτουργίας μας .

Ετοιμότητα για 
περιπτώσεις εκτάκτου 
ανάγκης

Ο σχεδιασμός για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης μας βοηθά να μπορούμε να αναγνωρίσουμε, 
να ιεραρχήσουμε και να εφαρμόσουμε ελέγχους για δυνητικούς κινδύνους σε καθένα από τα 
μεταλλεία μας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στους, ενώ παράλληλα προστατεύουμε 
τους υπαλλήλους μας και το περιβάλλον .

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
του εργατικού 
δυναμικού

Η επένδυση στην εκπαίδευση και τη μόρφωση μπορεί να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό μας, 
να αυξήσει την παραγωγικότητα, ενισχύει την καινοτομία, ενθαρρύνει περαιτέρω επενδύσεις και 
διευρύνει τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας .

Κοινότητα Κοινωνική άδεια Η κυβερνητική και κοινοτική υποστήριξη για τις δραστηριότητές μας παρέμεινε το πιο ουσιαστικό 
μας θέμα για το 2015, προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική άδεια λειτουργίας μας .

Εντοπισμός Αγαθών 
και Υπηρεσιών

Η τοπική απασχόληση και οι τοπικές συμβάσεις προμήθειας παρέχουν σημαντικά άμεσα και 
έμμεσα οφέλη στις περιοχές εντός των οποίων λειτουργούμε .

Κοινοτική επένδυση Η επένδυση στις κοινότητές μας, βοηθά στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας και της 
αειφόρου ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών, τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ορυχείου όσο 
και μετά από αυτή .

ΤΑ ΠΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015
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ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ – ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Όπου κι αν λειτουργούμε, στόχος μας είναι να εμπλουτίζουμε τις 
ζωές των ατόμων αναπτύσσοντας ευκαιρίες διαρκείας για τις τοπικές 
κοινότητες . Τα τελευταία 20 χρόνια, έχουμε αναπτύξει συνεργασίες 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση των υποδομών, της 
υγείας, της εκπαίδευσης και την υποστήριξη έργων που θα αντέξουν 
και μετά το πέρας της ζωής των εκμεταλλεύσεών μας .

Παιδιά παίζουν στους δρόμους του χωριού Efemçukuru, κοντά στο ορυχείο Efemçukuru της Τουρκίας



Eldorado Gold – Έτος Αξιολόγησης 2015     25

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ
Έχουμε διεξάγει μελέτες για την πρόβλεψη και διαχείριση των κοινωνικών 
και οικονομικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας . Οι Αξιολογήσεις 
Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΑΚΕ) αντιπροσωπεύουν μια προσέγγιση βέλτιστης 
πρακτικής για τον προσδιορισμό των τοπικών ενδιαφερομένων και των 
κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους . Σκοπός 
των ΑΚΕ είναι να αναλύσουν πώς ένα έργο εξόρυξης μπορεί να επηρεάσει 
τις κοινότητες και να καθορίσουν στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων και την μεγιστοποίηση των θετικών οφελών . Εκτός 
από τις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 5, τα έργα μας στο 
Certej και Eastern Dragon έχουν επίσης ολοκληρώσει ΑΚΕ .

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Οι εκμεταλλεύσεις μας βρίσκονται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές η 
κάθε μία με τα δικά της πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά . Ως εκ 
τούτου, οι προσεγγίσεις που υιοθετήσαμε ως προς τις κοινοτικές επενδύσεις 
είναι συγκεκριμένες για το κάθε εργοτάξιο και κατάλληλες για τα τοπικά 
έθιμα, τις αξίες και τις ανάγκες . Παρά ταύτα, βασίζονται στις ίδιες βασικές 
αρχές της ένταξης της κοινότητας και της διαφάνειας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων .

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

(Εκατομμύρια $) Τουρκία Κίνα Ελλάδα Ρουμανία Βραζιλία Σύνολο

Πληρωμές προς τις κοινότητες και κοινοτικές επενδύσεις 0,96 2,33 2,63 0,11 0,02 6,05

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Τουρκία Κίνα Ελλάδα

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan(1)

Στρατώνι, Σκουριές, 
Ολυμπιάδα

Επισημοποίηση χαρτογράφησης 
ενδιαφερόμενων μερών

O N O O O N

Αξιολόγηση κοινωνικών επιπτώσεων N N O O O Σε εξέλιξη

Δημοσιοποίηση των αξιολογήσεων 
επιπτώσεων

N N O O O N

Προγράμματα ανάπτυξης τοπικών 
κοινοτήτων

N N N N O N

Δωρεά ρούχων σε γυναίκες Buyi κοντά στο Jinfeng της Κίνας

(1) Το Tanjianshan είναι απομακρυσμένη περιοχή, πάνω από 40 χλμ μακριά από την κοντινότερη τοπική κοινότητα .
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Κοινοτικές Επενδύσεις ανά Έργο

Kışladağ, Τουρκία

Το προσωπικό κοινοτικών σχέσεων συναντιέται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
με τους τοπικούς ηγέτες, τους «Μουχτάρ» του χωριού, τους δημάρχους 
και τους υπο-κυβερνήτες σε συνεχή βάση . Υπάρχει και μία ομάδα που 
ασχολείται με τα συμφέροντα της κοινότητας η οποία συναντιέται κάθε 
εξάμηνο για να καθορίσει τις επενδυτικές προτεραιότητες .

Σημαντικές Στιγμές του 2015:

■ Η συντήρηση πηγών πόσιμου νερού για εννέα χωριά

■ Η συντήρηση αποχετευτικού συστήματος για πέντε χωριά

■ Η συντήρηση δημαρχείων για τρία χωριά

Efemçukuru, Τουρκία

Κάθε τρίμηνο, το προσωπικό σχέσεων με την κοινότητα προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινότητες μέσω καθορισμένων καναλιών 
επικοινωνίας, ώστε να συνεργαστούν πάνω στην αξιολόγηση, την 
ιεράρχηση και την επιλογή των κοινοτικών έργων που θα ολοκληρωθούν . 
Τα έργα κοινοτικών επενδύσεων επικεντρώνονται γενικά στους τομείς της 
υγείας, της εκπαίδευσης, της γεωργίας και των υποδομών .

Σημαντικές Στιγμές του 2015:

■ Προώθηση της εκπαίδευσης με την παροχή οχημάτων και υπηρεσιών 
μεταφοράς για 44 μαθητές από τα χωριά της περιοχής προς και από τα 
σχολεία τους Το 2004 υπήρχε μόνον ένας απόφοιτος λυκείου στο χωριό 
Efemçukuru . Σήμερα, υπάρχουν 51 μαθητές λυκείου και 7 φοιτητές 
πανεπιστημίου από το Efemçukuru . Στους μαθητές παρασχέθηκαν 
επίσης σχολικές στολές και γραφική ύλη, ενώ το ορυχείο πληρώνει το 
κόστος γενικής ασφάλισης για το δημοτικό της περιοχής .

■ Επένδυση σε έργα υποδομών όπως δρόμοι, αποχετευτικό σύστημα, 
ιατρικό κέντρο, υπηρεσία ασθενοφόρου, και εβδομαδιαίες επισκέψεις 
στα τοπικά χωριά από γιατρό της εταιρίας

■ Συνέχιση της στήριξης του Συνεταιρισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Efemçukuru, μία πρωτοβουλία για την προώθηση των σύγχρονων 
γεωργικών τεχνικών για την αύξηση της ποιότητας και της απόδοσης 
των καλλιεργειών .

Jinfeng, Κίνα

Στην αρχή κάθε έτους, ο Τετραμελής Συνασπισμός (Four-Party Coalition) 
(δείτε την περιπτωσιολογική μελέτη της σελίδας 27) καταρτίζει έναν 
κατάλογο με τα αναπτυξιακά έργα που συμφωνήθηκαν με την κοινότητα . 
Τα οφέλη από τα έργα, συμβαδίζουν με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων 
μερών και η πρόοδος της εφαρμογής τους παρακολουθείται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου . 

Σημαντικές Στιγμές του 2015:

■ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής σταδιοδρομίας για 
25 φοιτήτριες κολεγίου της επαρχίας Zhenfeng

■ Επίστρωση με τσιμέντο των μονοπατιών μεταξύ των σπιτιών στο 
συνοικισμό Bainitian

■ Φύτευση ζαχαροκάλαμων

■ Χορήγηση υποτροφιών σε τέσσερις νέους φοιτητές κολεγίου και 
48 μαθητές λυκείου στην κοινότητα

■ Συνεχής αναβάθμιση του οδικού δικτύου Magazine-Lannigou

White Mountain, Κίνα

Η παροχή νερού και η βελτίωση του οδικού δικτύου αναγνωρίστηκαν 
ως υποδομές πρώτης προτεραιότητας από τις κοινότητες κοντά στις 
εκμεταλλεύσεις μας στο White Mountain .

Σημαντικές Στιγμές του 2015:

■ Βελτιώσεις παροχής νερού

■ Συνεχής βελτίωση οδικού δικτύου – 938 μέτρα δημόσιου δρόμου που 
περνά μέσα από την κοινότητα επιστρώθηκαν από τοπικό εργολάβο

■ Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες

■ Άλλες επενδύσεις κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης και της 
εγκατάστασης ηλιακού οδικού φωτισμού και του ανοίγματος ιατρικής 
κλινικής

Το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα στο χωριό Diaoshuihu σχεδόν 
τριπλασιάστηκε από το 2009 που η Eldorado αγόρασε το White Mountain .

Κορίτσια παίζουν στο χωριό Gümüşkol κοντά στο ορυχείο Kişladağ της Τουρκίας
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ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ο ΤΕΤΡΑΜΕΡΗΣ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Σε όλες τις τοποθεσίες δραστηριότητάς μας, διαβουλευόμαστε 
συνεργατικά με τις τοπικές κοινότητες για να βοηθήσουμε τα μέλη 
τους στην δημιουργία ευκαιριών . Στην Κίνα, όπου η Eldorado είναι 
ο μεγαλύτερος ξένος παραγωγός χρυσού, οι ομάδες προώθησης 
των σχέσεων με την κοινότητα εργάζονται στενά με τους τοπικούς 
ενδιαφερόμενους προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις 
ανησυχίες τους και να βρουν λύσεις στα θέματα που τους απασχολούν 
περισσότερο .

Στα δύο από τα τρία ορυχεία μας στην Κίνα, εφαρμόζουμε ένα μοντέλο 
Τετραμερούς Συνασπισμού για την προώθηση θετικών σχέσεων με την 
κοινότητα και την ανάπτυξή της . Ο συνασπισμός που δημιουργήθηκε 
το 2009 στο White Mountain και το 2012 στο Jinfeng,  αποτελείται 
από εκπροσώπους που προέρχονται από τα ορυχεία μας, την 
τοπική αυτοδιοίκηση, τις κοινότητες υποδοχής και από ακαδημαϊκά 
ιδρύματα . Η ομάδα συναντιέται κάθε μήνα για να συζητήσει θέματα 
της κοινότητας και να εντοπίσει και να ιεραρχήσει προγράμματα και 
δραστηριότητες που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο και αναπτύσσουν 
τις τοπικές ικανότητες . Αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη υποδομών, 
τη βελτιωμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία, και γεωργικές 
πρωτοβουλίες .

Και τα δύο ορυχεία προωθούν την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, 
παρέχοντάς τους ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων για τα ορυχεία . Για 
παράδειγμα, και στις δυο τοποθεσίες, τα μέλη της τοπικής κοινότητας 
έχουν δημιουργήσει επιχειρήσεις παραγωγής οπτόπλινθων από 
επεξεργασμένα τέλματα .

Με τη συμμετοχή τοπικών ενδιαφερομένων στο συλλογικό σχεδιασμό, 
τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, ο Τετραμερής Συνασπισμός 
αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση βέλτιστης πρακτικής για την ανάπτυξη 
της αγροτικής κοινότητας στην Κίνα . Ο Συνασπισμός έχει λάβει επαίνους 
από όλα τα κυβερνητικά επίπεδα στην Κίνα και έχει κερδίσει την 
προσοχή των μέσων ενημέρωσης σε όλη τη χώρα .

Tanjianshan, Κίνα

Δεν υπάρχουν τοπικές κοινότητες κοντά στην εκμετάλλευσή μας στο 
Tanjianshan . Ωστόσο, το 2015 πραγματοποιήσαμε δωρεές στα σχολεία της 
κοντινότερης κοινότητας, η οποία απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα .

Ελλάδα

Στις εκμεταλλεύσεις και στα αναπτυξιακά μας έργα στην Ελλάδα, οι 
προτεραιότητες για τις επενδύσεις για την κοινωνία καθορίζονται μετά από 
συζητήσεις με τους εκπροσώπους των τοπικών χωριών . Επίσης βασίζονται 
στην ετήσια ανάλυση ουσιαστικότητας που διενεργεί η Ελληνικός Χρυσός 
ως μέρος της Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υποβάλει . Οι 
περισσότερες κοινοτικές επενδύσεις αφορούν τις συνεχείς ανάγκες και τα 
έργα υποδομών που μοιράζονται εξίσου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών 
της κοινότητας . Επίσης πραγματοποιούμε μηνιαίες συναντήσεις με τους 
επικεφαλής των χωριών για να συζητήσουμε ενδεχόμενες προσαρμογές και 
να αξιολογήσουμε την επιτυχία των επενδύσεων υποδομών μέχρι τότε .

Σημαντικές Στιγμές του 2015:

■ Συνεχίσαμε τη στήριξη του τοπικού κέντρου υγείας Παλαιοχωρίου

■ Συντήρηση τοπικού οδικού δικτύου

■ Συντήρηση τοπικών μνημείων

■ Δωρεές προς σχολεία

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δώσαμε πάνω από 4 $ εκατομμύρια στο Δήμο 
Αριστοτέλη όπου βρίσκονται τα έργα Σκουριών και Ολυμπιάδας, για τη 
χρηματοδότηση βελτιωτικών έργων σε οδοστρώσεις, φωτισμό, αποχετευτικά 
συστήματα και άλλες υποδομές του δήμου . Καθώς προχωρούν τα έργα μας, 
θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε σε κοινοτικές πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσουν το βιώσιμο κοινωνικό κεφάλαιο, όπως η ανάπτυξη υποδομών, 
οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και η υγεία .

Μονοπάτια στρωμένα με τσιμέντο σε τοπικά χωριά κοντά στο Jinfeng της Κίνας

Συνάντηση του Τετραμερούς Συνασπισμού στο Jinfeng της Κίνας
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Έχουμε δεσμευτεί να προστατεύουμε τον αέρα, του νερό και το έδαφός μας - τους πόρους 
που όλοι μοιραζόμαστε . Γι’ αυτόν τον λόγο σχεδιάζουμε, μελετούμε και κτίζουμε τις 
εκμεταλλεύσεις μας προσεκτικά, ώστε να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα 
μόνο σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο . Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες για 
να λάβουμε τη μέγιστη απόδοση από τους πόρους και τα υλικά που χρησιμοποιούμε, τηρούμε 
αυστηρά τους κανονισμούς ασφάλειας και περιβάλλοντοςκαι αποκαθιστούμε τις περιοχές 
που δεν είναι πλέον απαραίτητες για εξορυκτική χρήση . Και γι’ αυτό το λόγο διαθέτουμε 
συστήματα αναγνώρισης, διαχείρισης, παρακολούθησης και μετριασμού των πιθανών 
επιδράσεων από την έναρξη ως το κλείσιμο του κάθε έργου .

Αμπελώνας Efemçukuru, Τουρκία
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Εστιάζουμε στη διατήρηση υγιών περιβαλλοντικών πρακτικών σε 
όλες τις δραστηριότητές μας με στόχο την ανάπτυξη και τη λειτουργία 
των μεταλλείων μας με υπεύθυνο τρόπο . Σε όλους μας τους χώρους 
εκμετάλλευσης και ανάπτυξης, οι ενέργειές μας καθοδηγούνται από τις 
ακόλουθες αρχές περιβαλλοντικής αριστείας:

■ Διασφάλιση ότι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού 
περιβάλλοντος επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με τα οφέλη που προκύπτουν 
από την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη .

■ Παροχή απαραίτητης εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε 
να υπάρξει αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις περιοχές 
εκμετάλλευσης .

■ Προστασία των στοιχείων κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα που 
έχουν σχέση με το περιβάλλον .

■ Διασφάλιση της τήρησης και συμμόρφωσης με όλη την 
περιβαλλοντική νομοθεσία

■ Ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών – υπαλλήλων, 
προμηθευτών, εργολάβων και τοπικών κοινοτήτων – πάνω σε τεχνικά 
θέματα και νομικές ρυθμίσεις που αφορούν το περιβάλλον 

■ Ενημέρωση του κοινού, των σχετικών κρατικών φορέων και των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών για τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, με 
απόλυτη διαφάνεια

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Έχουμε επιτύχει την πιστοποίηση σύμφωνα με το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης του Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων 14001 (ISO 14001) 
σε αρκετές από τις εκμεταλλεύσεις μας . Γενικός στόχος του ISO 14001 
είναι η στήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος και η πρόληψη της 
ρύπανσης . Το ISO 14001 αποτελεί μια αυστηρή κατευθυντήρια γραμμή 
που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους οργανισμούς να επιτύχουν 
περιβαλλοντικούς στόχους, χρησιμοποιώντας μια δομημένη προσέγγιση 
που επιτρέπει την συνεπή περιβαλλοντική επίδοση με την πάροδο του 
χρόνου . Η καθιέρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στις 
εκμεταλλεύσεις μας περιλαμβάνει τα εξής:

■ Ανάπτυξη περιβαλλοντικών πολιτικών

■ Καθιέρωση στόχων και διαδικασιών για επίτευξη των δεσμεύσεων 
της πολιτικής

■ Συνεχής λήψη μέτρων, όπως απαιτείται για τη βελτίωση των επιδόσεων

■ Κατάδειξη των επιδόσεών μας μέσω τακτικών ελέγχων και 
υποβολής αναφορών

Τα δύο μεταλλεία μας στην Τουρκία (Efemçukuru και Kişladağ), καθώς και τα 
έργα μας στη Χαλκιδική στην Ελλάδα (Στρατώνι, Ολυμπιάδα και Σκουριές) 
είναι πιστοποιημένα κατά ISO 14001 . Το 2015, το Efemçukuru και το 
Kişladağ πέρασαν προκαταρκτικούς εξωτερικούς ελέγχους για επιβεβαίωση 
της συμμόρφωσής τους με το πρότυπο ISO 14001 .

Τα περιουσιακά μας στοιχεία στην Κίνα έχουν αναπτύξει συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του προτύπου ISO 14001, αλλά δεν 
έχουν ζητήσει πιστοποίηση . Η πιστοποίηση βάσει του προτύπου ISO 
14001 είναι μια εξαιρετικά αυστηρή διαδικασία, και τα στοιχεία που έχουμε 
στην Κίνα έχουν επικεντρωθεί στην επίτευξη πιστοποίησης βάσει του 
Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης Κυανίου (ICMC), που από μόνη της απαιτεί 
την εφαρμογή ενός αυστηρού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
προκειμένου να δοθεί η σχετική πιστοποίηση .

Κάθε νεοπροσληφθείς υπάλληλος, συμπεριλαμβανομένου του 
προσωπικού των προμηθευτών και εργολάβων, πρέπει να ολοκληρώσει 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση . Επίσης, σε όλους τους ήδη υπάρχοντες 
υπαλλήλους παρέχεται συνεχής περιβαλλοντική εκπαίδευση ώστε να 
διαθέτουν πάντοτε σύγχρονες περιβαλλοντικές γνώσεις .

«Παίρνουμε την ευθύνη για την προετοιμασία και τη διοίκηση των 
μεταλλευτικών έργων μας πολύ σοβαρά . Κάνουμε ό,τι μπορούμε 

για να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητές μας θα έχουν τη 
μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον .»

Paul Skayman 
Chief Operating Officer
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ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΗΧΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ICMC ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 
Η διαχείριση κυανίου αποτελεί βασικό επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
λειτουργίας και παρακολούθησης στα μεταλλεία μας που κάνουν χρήση 
κυανίου για το διαχωρισμό του χρυσού από το μετάλλευμα . Χρησιμοποιούμε 
πολύ αραιά διαλύματα κυανιούχου νατρίου 0,01-0,05%, και εφαρμόζουμε 
αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες για την αποθήκευση, το χειρισμό και την 
απόρριψη του κυανίου .

Για να διασφαλιστεί ότι οι εκμεταλλεύσεις μας εφαρμόζουν παγκόσμιες 
βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση κυανίου, κάναμε αίτηση για να 
υπογράψουμε τον Κώδικα Κυανίου το 2012 . Ο Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης 
Κυανίου (ICMC) είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία για τις εταιρείες εξόρυξης 
χρυσού και αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην 
πρόληψη των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων . Ο κώδικας παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή διαχείριση των κυανιούχων, πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία ανάκτησης του χρυσού . Η διαδικασία 
πιστοποίησης περιλαμβάνει έναν ανεξάρτητο έλεγχο των εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που 
εφαρμόζουν τα μεταλλεία πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές του κώδικα . 
Τα αποτελέσματα των ελέγχων δημοσιοποιούνται ώστε να ενημερώνονται τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την κατάσταση των πρακτικών διαχείρισης κυανίου 
στην πιστοποιημένη εκμετάλλευση .

Η ναυαρχίδα των ορυχείων μας στο Kişladağ της Τουρκίας, έλαβε πιστοποίηση 
το 2013, ενώ τα ορυχεία μας στο Jinfeng και στο Tanjianshan ήταν τα πρώτα 
δύο ορυχεία χρυσού στην Κίνα που έλαβαν πιστοποίηση, το 2015 . Στο πλαίσιο 
της πιστοποίησης, αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε επιπλέον συστήματα και 
διαδικασίες διαχείρισης υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος προκειμένου να 
υπάρχει πλήρης συμμόρφωση και με τις εννέα αρχές του Κώδικα:

1 . Παραγωγή. Τα ορυχεία μας χρησιμοποιούν προμηθευτές που περιορίζουν 
την έκθεση των εργατών και του περιβάλλοντος στο κυάνιο .

2 . Μεταφορά. Οι μεταφορείς κυανίου εφαρμόζουν αυστηρά σχέδια 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και πρακτικές 
διαχείρισης κυανίου .

3 . Χειρισμός και αποθήκευση. Οι εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, αποθήκευσης 
και μίξης συμμορφώνονται με τον Κώδικα με μέτρα αποτελεσματικού 
εξαερισμού ώστε να αποτραπεί η εκχύλιση του κυανίου .

4 . Λειτουργίες. Οι ενημερωμένες πολιτικές και διαδικασίες εκτάκτων αναγκών 
που διέπουν τη διαχείριση των εργοταξίων και τον έλεγχο του κυανίου 
διευκολύνουν την ασφαλή χρήση αυτού .

5 . Παροπλισμός. Όταν τελειώσουν οι εργασίες/εκμεταλλεύσεις μας, 
εφαρμόζονται αυστηρά σχέδια παροπλισμού για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και της άγριας φύσης . 

6 . Ασφάλεια εργατών. Από τους εργολάβους έως και τους υπαλλήλους, 
λαμβάνουμε υπόψη μας τον κίνδυνο έκθεσης για όλους όσους 
απασχολούνται στα εργοτάξιά μας, και εργαζόμαστε προς την 
ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη αυτού του κινδύνου .

7 . Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, τα 
εργοτάξιά μας είναι προετοιμασμένα να προστατέψουν την ανθρώπινη 
υγεία και να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της 
εκπαίδευσης και των επενδύσεων σε κατάλληλο εξοπλισμό

8 . Εκπαίδευση. Η διαχείριση του κυανίου ανήκει στην αρμοδιότητα των 
υπαλλήλων και εργολάβων μας, και η ικανότητα, οι δεξιότητες και η 
ευαισθητοποίησή τους ξεκινούν με την εκπαίδευση που τους παρέχουμε 
ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια όσον αφορά το κυάνιο αλλά και να 
αντιμετωπίζουν κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει με αυτό .

9 . Διάλογος. Έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε επικοινωνία με όλους τους 
τοπικούς πληθυσμούς και τις κοινότητες, ενημερώνοντάς τους για τα σχέδιά 
μας και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας .

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν γίνει στις διαδικασίες διαχείρισης 
κυανίου στο ορυχείο μας White Mountain στην Κίνα, το εργοτάξιο 
δεν συμμορφώνεται με τις Αρχές 1 και 2 του Κώδικα Κυανίου, διότι ο 
προμηθευτής και ο μεταφορέας του κυανίου που χρησιμοποιούμε δεν έχουν 
ακόμη υπογράψει τον Κώδικα . Αντί να αλλάξουμε προμηθευτή, γεγονός 
που θα είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις μεταφορές και αυξημένους 
κινδύνους σχετιζόμενους με την μετακίνηση επικίνδυνων υλικών σε 
σημαντικά μεγαλύτερες αποστάσεις, η αξιολόγηση κινδύνου της εταιρίας 
μας κατέληξε στην απόφαση να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον 
τρέχοντα κοντινότερο προμηθευτή και να τον ενθαρρύνουμε να βελτιώσει τις 
διαδικασίες και να υιοθετήσει με τον καιρό τον Κώδικα .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα Κυανίου, επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα: www.cyanidecode.org . 

Έλεγχος ICMC στο Tanjianshan της Κίνας Ενημέρωση των μελών της τοπικής κοινότητας για τις διαδικασίες ασφάλειας 
κυανίου που χρησιμοποιούμε κοντά στο Jinfeng της Κίνας
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Οι Αξιολογήσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΠΕ) διενεργούνται 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι εν δυνάμει επιπτώσεις που μπορεί να 
έχει ένα προτεινόμενο έργο στους περιβαλλοντικούς πόρους και στους 
ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτούς . Στο πλαίσιο της λήψης άδειας κατά 
την φάση ανάπτυξης του έργου, γίνεται διεξοδική αναγνώριση των πιθανών 
κινδύνων και υποβάλλονται σχέδια μετρίασης στις ρυθμιστικές αρχές . 
Από τη στιγμή που ολοκληρωθούν, οι ΑΠΕ αποτελούν αναλυτικά έγγραφα 
που περιλαμβάνουν τις μελέτες βάσης πάνω στις οποίες αξιολογείται 
η τρέχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος του προτεινόμενου χώρου 
εξόρυξης . Επίσης αναγνωρίζουν τις πιθανές επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων 
δραστηριοτήτων μας και περιγράφουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν προς 
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί . Οι ΑΠΕ απαιτούν 
εκτεταμένες συσκέψεις με τις τοπικές κοινότητες, αλλά και τη σημαντική 
συμμετοχή των τεχνικών και περιβαλλοντικών ειδικών .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Σε εναρμόνιση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, η Eldorado παρακολουθεί 
τακτικά την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και του νερού, αλλά και τα 
επίπεδα θορύβου και χρήσης ενέργειας στις εκμεταλλεύσεις μας . Αυτό όχι 
μόνο επιβεβαιώνει πως λειτουργούμε σύμφωνα με τους κανονισμούς, αλλά 
και μας παρέχει μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε 
προγράμματα για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού, 
ενέργειας και χημικών .

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για διαφάνεια και υπευθυνότητα, βοηθήσαμε 
στην δημιουργία Ανεξάρτητων Περιβαλλοντικών Επιτροπών στο Kişladağ 
και στο Efemçukuru της Τουρκίας, αλλά και στο Στρατώνι, στην Ολυμπιάδα 
και στις Σκουριές της Ελλάδας . Οι εξωτερικές αυτές ομάδες περιλαμβάνουν 
ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και εκπροσώπους των τοπικών αρχών . Τα μέλη 
των Επιτροπών συλλέγουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα από τα εργοτάξιά 
μας και τα υποβάλλουν σε ένα εργαστήρι τρίτου για έλεγχο, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η ακρίβειά τους . Η προσέγγιση αυτή 
μας βοήθησε να αναπτύξουμε την αξιοπιστία μας, παρέχοντας στα 
ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες τρίτων που μπορούν να εμπιστευτούν . 
Για την περαιτέρω προώθηση της διαφάνειας, βρισκόμαστε κοντά στην 
οριστικοποίηση μίας διαδικτυακής βάσης δεδομένων όπου όλα τα 
περιβαλλοντικά δεδομένα από το Στρατώνι, τις Σκουριές και την Ολυμπιάδα 
θα είναι διαθέσιμα στο κοινό από το 2016 .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Το 2015 μας επιβλήθηκε ένα πρόστιμο για περιστατικό μη περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης που έλαβε χώρα το 2014 . Εκδόθηκε πρόστιμο 444 $ για την 
εκμετάλλευσή μας στο Jinfeng, για μη συμμόρφωση της άδειας σχετικά με 
εκροή λυμάτων κατά το προηγούμενο έτος . Το πρώτο τρίμηνο του 2014, το 
εργοτάξιο ανέφερε συνολικό αριθμό αιωρούμενων στερεών 0,9 φορές πάνω 
από το κανονικό, και το τρίτο τρίμηνο του 2014 τα επίπεδα νιτρικής αμμωνίας 
ήταν 1,2 φορές πάνω από τα κανονικά . Δεν λάβαμε κανένα πρόστιμο ή κύρωση 
για μη περιβαλλοντική συμμόρφωση το 2015 .

Στις αρχές του 2016, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας 
εξέδωσε δύο αποφάσεις με τις οποίες επέβαλε πρόστιμα στην Ελληνικός 
Χρυσός για υποτιθέμενες μη περιβαλλοντικές συμμορφώσεις που έλαβαν 
χώρα το 2012 και το 2014 στην Ολυμπιάδα και το Στρατώνι . Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, διενεργήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις από επιθεωρητές 
περιβάλλοντος, και σε απάντηση των ευρημάτων τους, η Ελληνικός Χρυσός 
ετοίμασε και υπέβαλλε λεπτομερείς απαντήσεις . Παρά τις απαντήσεις της, το 
Υπουργείο επέβαλλε πρόστιμα ύψους 1,7 εκατομμυρίου ευρώ, και η Ελληνικός 
Χρυσός άσκησε αντίστοιχες εφέσεις για ακύρωση των προστίμων στο 
Διοικητικό Δικαστήριο της Αθήνας

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Διεύθυνση Προμηθειών της Ελληνικός Χρυσός εργάζεται για 
την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πρακτικών στο σχεδιασμό 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Εσωτερικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
της Εταιρίας .

Η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει ένα Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης Εργολάβων, το οποίο περιλαμβάνεται σε όλες τις 
προκηρύξεις . Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων ανάθεσης 
στις εγκαταστάσεις εξόρυξης και έργων μας . Κύριος σκοπός του 
Εγχειριδίου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αποφυγή της 
υποβάθμισής του . Κάθε εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύει 
το προσωπικό του σε θέματα περιβάλλοντος σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, και το Εγχειρίδιό μας αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού 
του υλικού .

«Η περιβαλλοντική παρακολούθηση είναι σαν 
κάθε άλλο σύστημα παρακολούθησης, σαν τα 

δελτία πρόβλεψης καιρού και τις αναφορές 
κίνησης της κυκλοφορίας . Μας βοηθά να 

κατανοήσουμε το φυσικό μας περιβάλλον ώστε 
να μπορούμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις 

για τη διαχείριση και την προστασία του .»

Doug Jones 
Ανώτερος Αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων

Ανθισμένα λουλούδια στην αποκατεστημένη περιοχή του χώρου απόθεσης τελμάτων 
στην Ολυμπιάδα της Ελλάδας
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΜΑΣ

Το νερό και η ενέργεια αποτελούν θεμελιώδεις εισροές για την 
δραστηριότητα μαςκαι αναγνωρίζουμε τα πολλά οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από τη βελτίωση της αποδοτικότητας 
όταν χρησιμοποιούμε αυτούς τους πόρους . Στο μέρος αυτό θα 
περιγράψουμε συνοπτικά την διαχειριστική μας προσέγγιση και τις 
επιδόσεις μας για το 2015 όσον αφορά τη χρήση νερού και ενέργειας .

Μονάδα επεξεργασίας νερού στο Kişladağ της Τουρκίας



ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση προς το νερό είναι κρίσιμες για τις 
μεταλλευτικές μας δραστηριότητες . Χρησιμοποιούμε νερό για την 
επεξεργασία των ορυκτών, για την καταστολή της σκόνης, τη μεταφορά 
πολτού, και για προσωπική κατανάλωση . Επομένως η διαχείριση του νερού 
είναι ζωτική για την αειφόρο ανάπτυξή μας μακροπρόθεσμα . Αν και δεν 
θέτουμε ποσοτικούς στόχους όσον αφορά την κατανάλωση νερού, η χρήση 
του ελέγχεται αυστηρά σε όλα μας τα εργοτάξια, και κάθε εκμετάλλευση 
εφαρμόζει πρακτικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης του 
νερού .  

Παρακολούθηση Υδάτινων Πόρων

Σε όλες μας τις εκμεταλλεύσεις, αντλήσαμε περίπου 12 εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα νερού για τη μεταλλευτική/εξορυκτική διαδικασία το 2015 . Αυτό 
περιλαμβάνει το νερό που απομακρύνεται από τα ορυχεία μας μετά την 
καθίζηση, καθώς και τα υπόγεια ύδατα που πρέπει να αντλούνται συνεχώς 
από τα υπόγεια μεταλλεία μας . Συνολικά, είχαμε αύξηση 8% στη συνολική 
άντληση νερού το 2015 σε σύγκριση με το 2014, η οποία οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην αποστράγγιση των μεταλλείων .

Η χρήση του νερού παρακολουθείται συνεχώς με τη χρήση ροόμετρων, 
και παίρνουμε τακτικά δείγματα νερού από τις υπόγειες και επιφανειακές 
πηγές μέσα και γύρω από τα εργοτάξιά μας . Συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
της ποιότητας του νερού με τις οριακές τιμές που καθορίζονται στους 
σχετικούς κανονισμούς και στις άδειες λειτουργίας μαςκαι μοιραζόμαστε τις 
λεπτομέρειες αυτών των αποτελεσμάτων με τις ρυθμιστικές αρχές και τους 
κρατικούς φορείς σε τυπική ή τριμηνιαία βάση .

Η διαθεσιμότητα του νερού ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή . 
Σε εκμεταλλεύσεις με περιορισμένη πρόσβαση στο νερό, όπως στο 
Kişladağ και στο Tanjianshan, έχουμε εφαρμόσει προγράμματα εκτεταμένης 
συντήρησης και ανακύκλωσης νερού για να μειώσουμε τις ανάγκες 
άντλησης . Στο Jinfeng, όπου οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες, 
συλλέγουμε τα όμβρια ύδατα από τη γη και τα κτίρια μας, τα οποία, 
στη συνέχεια, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε στην παραγωγή . 
Όλο το νερό που έρχεται σε επαφή με τα εργοτάξιά μας υποβάλλεται 
σε επεξεργασία και έλεγχο πριν χρησιμοποιηθεί ή διοχετευτεί πίσω στο 
περιβάλλον (π .χ . σε ποτάμια, λίμνες και επανέγχυση στα υπόγεια ύδατα)/

ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΔΑΤΩΝ
A Βροχοπτώσεις (βροχή και χιόνι)
B Επιφανειακά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, ωκεανοί)
Γ Υπόγεια ύδατα (πηγάδια, αποστράγγιση ορυχείου)
Δ Υγρά απόβλητα άλλου οργανισμού
E Δημοτικά ύδατα

ΧΡΉΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΤ Πόσιμο νερό, πυρόσβεση
Ζ Γεωτρήσεις
H Καταστολή σκόνης
Θ Επεξεργασία (προετοιμασία μεταλλεύματος, 

προετοιμασία στερεών/νερού, εξόρυξη ορυκτού)
Ι Βάση απόθεσης του σωρού του 

μεταλλεύματος (leach pad)
K Πολτός τέλματος

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
Λ Λίμνες επεξεργασίας λυμάτων
     M Μονάδα επεξεργασίας νερού

ΕΚΡΟΕΣ ΥΔΑΤΩΝ
N Απελευθέρωση στο θαλάσσιο περιβάλλον 

(επεξεργασμένου νερού)    
Ο Εκτροπή νερού από μη μολυσμένο νερό
Π Εξάτμιση

A

Π

Γ

Λ

N

O

Θ

B

H

ΣΤ
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ΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ
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(1) Δεν συλλέχθηκαν δεδομένα για λύματα που χρησιμοποιήθηκαν από άλλους οργανισμούς το 2014 . Ως εκ τούτου, η συνολική άντληση νερού θα μπορούσε να είναι ελαφρά υψηλότερη από αυτή που 
παρουσιάζεται συνολικά για το 2014 .

(2) Πραγματοποιήθηκε διόρθωση στις τιμές άντλησης υπόγειων υδάτων που αναφέρθηκαν το 2014 για το White Mountain, από 226 .000 m3 σε 1 .159 .000 m3 . Η προηγούμενη τιμή που είχε δηλωθεί αφορούσε το 
σύνολο του νερού παραγωγής που χρησιμοποιήθηκε από τη μονάδα επεξεργασίας του εργοταξίου το 2014 .

(3) Δεν έγινε υπολογισμός της απόδοσης χρήσεως ύδατος για τις εκμεταλλεύσεις μας στην Ελλάδα . Ο χρυσός που ανακτήθηκε στην Ολυμπιάδα προέρχεται από την επανεπεξεργασία των τελμάτων και δεν 
προσφέρει επαρκή βάση για σύγκριση των αποτελεσμάτων .

Η αναφερόμενη απόδοση χρήσης νερού δεν απεικονίζει την πραγματική 
χρήση νερού στα εργοτάξια ή τη σχέση της ως προς την παραγωγή . Στην 
πραγματικότητα, λόγω της ανάγκης μας για αποστράγγιση των ορυχείων, 
αντλήσαμε πολύ περισσότερο νερό απ’ ό,τι χρησιμοποιήσαμε, επομένως 
η πραγματική απόδοση από τη χρήση νερού είναι πολύ υψηλότερη . 

Καθώς συνεχίζουμε να βελτιώνουμε το σύστημα συλλογής και αναφοράς 
δεδομένων, εξετάζουμε νέες πηγές δεδομένων ώστε να κατανοήσουμε 
καλύτερα τα ισοζύγια νερού και να υπολογίσουμε την απόδοση χρήσεως 
του νερού ως τη σχέση του νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ανά 
ουγγιά παραγόμενου χρυσού .

Οι μονάδες επεξεργασίας νερού που έχουμε στα εργοτάξια λειτουργούν 
συνεχώς, όλο το χρόνο για να μειώσουν την εξάρτησή μας από εξωτερικές 
πηγές νερού . Στο Kişladağ χρησιμοποιούμε μια βάση απόθεσης του σωρού 
του μεταλλεύματος για να αποσπάσουμε το χρυσό από το μετάλλευμα, 
υποβάλλοντας σε επεξεργασία και θέτοντας σε κυκλοφορία περίπου 
14 .000 γαλόνια νερού το λεπτό μέσω ενός κλειστού κυκλώματος, με 
ελάχιστες απώλειες λόγω εξάτμισης . Σχεδόν 35 φορές περισσότερο νερό 
ανακυκλώνεται και ξαναχρησιμοποιείται από το εργοτάξιο σε σύγκριση με 
νέες αντλήσεις υδάτων .

Άλλα εργοτάξια, όπως το Tanjianshan, δεν επιτρέπουν την επανέγχυση 
του νερού στο περιβάλλον . Όλο το νερό χρησιμοποιείται ξανά από τις 
μονάδες επεξεργασίας, ακόμη και τα ημιακάθαρτα (γκρίζα νερά) του 
αποχευτευτικού δικτύου .

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ  

Τουρκία Κίνα Ελλάδα 2015 
Σύνολο

2014 
Σύνολο(1)(2)

 
 
(Χιλιάδες κυβικά μέτρα m3)

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan

Στρατώνι, 
Σκουριές, 

Ολυμπιάδα(3)

Επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, 
λίμνες και ωκεανοί)

0 0 2.041 0 656 0 2.697 2.613

Υπόγεια ύδατα (Πηγάδια, νερά 
υπόγειου μεταλλείου)

836 713 0 944 0 6.250 8.743 8.232

Όμβρια ύδατα που έχουν 
συλλεχθεί/αποθηκευτεί 

0 0 384 0 0 0 384 84

Υγρά απόβλητα άλλου 
οργανισμού

0 0 0 0 0 0 3 –

Δημοτικά ύδατα 0 0 0 22 1 0 23 3

Σύνολο 836 713 2.425 966 657 6.250 11.850 10.932

Απόδοση χρήσεως ύδατος  
(m3/ουγγιά) 

3,0 7,1 16,2 12,4 6,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

Τουρκία Κίνα Ελλάδα 2015 Σύνολο

 
(Χιλιάδες m3)

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan

Στρατώνι, Σκουριές, 
Ολυμπιάδα

Όγκος επεξεργασμένου νερού 29.141 713 2.127 1.075 941 2.204 36.201
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ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η χρήση ενέργειας στις εκμεταλλεύσεις μας είναι ένα σημαντικό λειτουργικό 
κόστος, και οι σχετικές εκπομπές του αέρα είναι μία από τις μεγαλύτερες 
περιβαλλοντικές μας επιδράσεις .

Το 2015, οι διεθνείς ενδιαφερόμενοι και οι κυβερνήσεις συνέχισαν να 
εκφράζουν την αυξανόμενη ανησυχία τους σχετικά με τους κινδύνους και 
τις πιθανές επιπτώσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή . Η γενική 
τάση στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων όπου 
δραστηριοποιούμαστε, είναι να δίνεται έμφαση σε ρυθμίσεις που μπορεί να 
τιμωρούν εκείνους που εκλύουν βαριά αέρια του θερμοκηπίου (GHG) . Το 
αρχικό κόστος που συνδέεται με τη χρήση της ενέργειας στις εκμεταλλεύσεις 
μας και η δυνατότητα των χωρών όπου λειτουργούμε να επιβάλουν εισφορές 
για εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, είχαν ως αποτέλεσμα να καταστεί 
πολύ σημαντική για εμάς η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων μας . Σε ορισμένες από τις χώρες στις οποίες λειτουργούμε, 
οι στόχοι που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου εκπροσωπούνται ήδη σε κανονισμούς . Για παράδειγμα, 
κάθε χρόνο στην Τουρκία γίνεται μία δήλωση χρήσης ενέργειας προς την 
κυβέρνηση, και κάθε τέσσερα χρόνια πρέπει να πραγματοποιείται  και να 
υποβάλλεται μελέτη ενεργειακής απόδοσης . Στο Jinfeng, σύμφωνα με την 
κυβερνητική πολιτική μείωσης της ενέργειας που εκδόθηκε από την Εθνική 
Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης το 2011, τέθηκε ένας πενταετής 
στόχος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 2 .100 τόνους άνθρακα 
μεταξύ των ετών 2011 και 2015 . Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 
Jinfeng μείωσε την κατανάλωση ενέργειας κατά 3 .325 τόνους άνθρακα, 
ξεπερνώντας κατά 58% τις επιδόσεις .

Βλέπε τον πίνακα 10 πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην 
απόδοση της έντασης ενέργειας που επιτυγχάνεται σε δραστηριότητες 
εξόρυξης χρυσού μας .

Μεταξύ των ετών 2011 και 2015, μειώσαμε την κατανάλωση ενέργειας 
σε όλη την εταιρία κατά 1% . Ωστόσο, αν αναλογιστούμε τη μείωση 
στην παραγωγή χρυσού, η γενική μας ενεργειακή απόδοση μειώθηκε 
στην πραγματικότητα στα 4,53 GJ/ουγγιά . Με εξαίρεση το Jinfeng, 
παρατηρήσαμε χαμηλότερες ποιότητες υλικού σε κάθε ένα από τα 
εργοτάξιά μας, που σημαίνει πως εξορύξαμε και επεξεργαστήκαμε 
περισσότερο μετάλλευμα για να διατηρήσουμε τα επίπεδα παραγωγής . 
Στο Kişladağ, παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη πτώση στην ποιότητα 
σιδηρομεταλλεύματος, και η μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο του 
υλικού που μετακινήθηκε ανά ουγγιά . Η παραγωγή χρυσού στο 
Jinfeng ήταν χαμηλότερη, επομένως παρά το γεγονός ότι το ορυχείο 
χρησιμοποίησε λιγότερη ενέργεια το 2015, υπήρξε καθαρή αύξηση στην 
ενεργειακή ένταση .

Η χρήση πετρελαίου για τα οχήματα του στόλου μεταφοράς εμπορευμάτων 
και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι οι κύριες πηγές ενέργειας 
της εταιρίας . Το Kişladağ παραμένει ο μεγαλύτερος χρήστης ενέργειας, με 
τον στόλο οχημάτων του να καταναλώνει περισσότερο πετρέλαιο από το 
σύνολο της υπόλοιπης εταιρίας . Λόγω της εμβάθυνσης του λάκκου εξόρυξης, 
τα φορτηγά χρειάζεται να ταξιδέψουν όλο και πιο μακριά κάθε χρόνο για 
να μεταφέρουν υλικό στο σύστημα σύνθλιψης και στη χωματερή . Ο μύλος 
του Jinfeng είναι η μεγαλύτερη από τις εκμεταλλεύσεις της Eldorado, με 
ετήσια ισχύ 1,5 εκατομμύρια τόννων μεταλλεύματος, επομένως είναι ο 
μεγαλύτερος χρήστης ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας . Το Tanjianshan 
και το White Mountain έχουν τον δεύτερο και τον τρίτο μεγαλύτερο μύλο 
αντίστοιχα, με δυνατότητα επεξεργασίας 1,1 εκατομμύρια 800 χιλιάδες τόνους 
μεταλλεύματος . Το κύκλωμα σύνθλιψης του Kişladağ είναι ο τελευταίος 
μεγάλος χρήστης ενέργειας των χώρων εξόρυξης της εταιρίας μας .

(1) Δε χρησιμοποιήθηκε υγραέριο (LPG) το 2015 Το ποσό που αναφέρεται αντικατοπτρίζει το υγραέριο που χρησιμοποιήθηκε στο χώρο του Kişladağ .

(1) Σταθμισμένος μέσος όρος

(2) Το Στρατώνι δεν παράγει χρυσό, ενώ τα μεταλλεία μας στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα είναι σε φάση ανάπτυξης . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Τουρκία Κίνα Ελλάδα Σύνολο για την 
Εταιρεία

 
(GJ)

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan

Στρατώνι, Σκουριές, 
Ολυμπιάδα

Ηλεκτρική ενέργεια που 
αγοράστηκε

330.042 143.201 528.000 238.140 320.000 190.000 1.749.383

Υγραέριο 715(1) 0 0 4 0 0 719

Πετρέλαιο για κινητό εξοπλισμό 995.663 66.615 91.500 92.749 66.660 54.543 1.367.730

Βενζίνη για κινητό εξοπλισμό 0 0 1 2.800 5.175 18.271 26.247

Πετρέλαιο για γεννήτριες 16.466 0 0 0 16.230 24.084 56.780

Σύνολα για το 2015 1.342.886 209.816 619.501 333.693 408.065 286.898 3.200.859

Σύνολα για το 2014 1.329.114 197.062 658.195 362.753 430.623 267.059 3.244.806

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ   

Τουρκία Κίνα Ελλάδα Σύνολο για την 
Εταιρεία(1)

 
(GJ /παραγόμενη ουγγιά Χρυσού)(1)

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan

Στρατώνι, Σκουριές,
Ολυμπιάδα(2)

2015 4,77 2,09 4,14 4,27 4,18 _ 4,12

2014 4,27 1,99 3,91 4,25 4,00 _ 3,86
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ  
ΕΚΡΟΩΝ ΜΑΣ

Οι δραστηριότητές μας και οι εκροές από τις δραστηριότητές μας μπορούν να 
έχουν σημαντικό και διαρκές αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον γύρω από το κάθε 
μεταλλείο μας . Η διαχείριση των αποβλήτων, η προστασία της βιοποικιλότητας και η 
αποκατάσταση είναι σημαντικές δραστηριότητες στα μεταλλεία μας και τονίστηκαν 
στην ανάλυση ουσιαστικότητας του 2015 ως σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές . 
Στην ενότητα αυτή, θα συνοψίζουμε την διαχειριστική μας προσέγγιση και τις επιδόσεις 
μας για το 2015, και θα τονίσουμε ορισμένες περιπτωσιολογικές μελέτες ευρύτερων 
πρωτοβουλιών που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους μας για τον περιορισμό τυχόν 
αρνητικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές μας .

Το συγκρότημα φρύξης του Tanjianshan την αυγή, Κίνα
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η εξορυκτικές μας δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
διαφόρων μορφών αποβλήτων, όπως τα υπερκείμενα, τα στείρα εξόρυξης, 
τα τέλματα, τον πολτό, το νερό εξόρυξης, τη λάσπη και τα σκουπίδια . Σε όλα 
μας τα εργοτάξια, τα στείρα εξόρυξης αποτελούν την κύρια μορφή των 
αποβλήτων που δημιουργούνται, τα οποία εξάγονται από τις περιοχές 
εξόρυξης για να έχουμε πρόσβαση στο μετάλλευμα . Τα στείρα εξόρυξης δεν 
περιλαμβάνουν οικονομικά πολύτιμα υλικά .

Τα απόβλητα που δημιουργούνται στις εκμεταλλεύσεις μας διαχωρίζονται 
και κατηγοριοποιούνται ως επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα, σύμφωνα με τους 
εκάστοτε κανονισμούς . Όλοι οι τύποι αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων 
των επικίνδυνων, αποθηκεύονται και απορρίπτονται έχοντας κατά νου τις 
πιθανές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις . Από εργοτάξιο σε εργοτάξιο 
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται προγράμματα διαχείρισης, ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων που δημιουργούνται . Για παράδειγμα, 
στο Efemçukuru, όπου τα στείρα εξόρυξης ενέχουν την πιθανότητα για 
όξινες απορροές, οι περιοχές αποθήκευσης επενδύονται και οι διαρροές 
συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία πριν απορριφθούν . Όπου τα 
στείρα εξόρυξης δεν ενέχουν κίνδυνο τοξικότητας, όπως στην περίπτωση 
του White Mountain, επαναχρησιμοποιούνται μερικώς για επιχωμάτωση 
του μεταλλείου .

Οι δραστηριότητες και οι στόχοι διαχείρισης αποβλήτων αντιπροσωπεύουν 
σημαντικά στοιχεία των συστημάτων μας περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά ISO 14001 . Όπως ορίζουν οι τοπικοί κανονισμοί της κάθε χώρας 
όπου λειτουργούμε, όλοι οι τύποι και οι ποσότητες των αποβλήτων που 
απορρίπτονται καταγράφονται σε νόμιμα έγγραφα απόρριψης τα οποία 
υποβάλλουμε περιοδικά στις κυβερνήσεις των χωρών που μας φιλοξενούν . 
Επιδεικνύουμε τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τους εργολάβους διάθεσης 
των αποβλήτων μας, και κατά περιόδους πραγματοποιούμε επισκέψεις 
στους εργολάβους απόρριψης και ανακύκλωσης για να αξιολογήσουμε τις 
περιβαλλοντικές τους πρακτικές .

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ
Η δημιουργία σκόνης είναι μία από τις επιπτώσεις που διαχειριζόμαστε 
προσεκτικά και ενεργά . Οι μεγάλες πηγές έκλυσης σκόνης είναι:

■ Οι επιχειρήσεις εκρήξεων στην περιοχή του ανοιχτού ορύγματος

■ Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση του μεταλλεύματος και των 
στείρων εξόρυξης

■ Η λειτουργία μονάδων σύνθλιψης

■ Η κυκλοφορία σε δρόμους γενικής χρήσης

Όπου οι εκμεταλλεύσεις μας ενέχουν την πιθανότητα να δημιουργήσουν 
σημαντικά επίπεδα σκόνης, εξασφαλίζουμε ότι τα φορτηγά βυτιοφόρα μας 
θα ρίχνουν συνεχώς νερό στο εργοτάξιο για την καταστολή της σκόνης . Σε 
περιόδους ξηρασίας, τα υλικά καταβρέχονται πριν διεξάγουμε οποιαδήποτε 
έκρηξη . Τα συστήματα ψεκασμού νερού και τα κλειστά συστήματα συλλογής 
σκόνης παρέχονται σε όλες μας τις εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές 
θραύσης πρωτογενούς υλικού και αποθεματοποίησης λεπτόκοκκων 
μεταλλευμάτων . Κατά διαστήματα, χρησιμοποιούνται και ψεκαστήρες πάνω 
σε κυλιόμενους ιμάντες . Για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων αυτών των 
δραστηριοτήτων μετριασμού, λαμβάνονται τακτικά μέτρα κατά της σκόνης 
γύρω από τις εκμεταλλεύσεις μας και στα γειτονικά χωριά σε καθημερινή και 
μηνιαία βάση .

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΤΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Η διαχείριση τελμάτων αποτελεί κύρια δραστηριότητα των 
εκμεταλλεύσεών μαςκαι είναι ενσωματωμένη στις καθημερινές 
πρακτικές παρακολούθησης και διαχείρισης που ακολουθούμε .

Τα τέλματα είναι το υλικό που απομένει αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία εξαγωγής του ορυκτούκαι είναι κυρίως ένα μείγμα 
εδάφους, πέτρας και νερού . Τα τέλματα αποθηκεύονται ουσιαστικά 
σε μία ειδικά σχεδιασμένη εγκατάσταση αποθήκευσης τελμάτωνκαι 
μπορεί να περιλαμβάνουν ίχνη χημικών από τη διαδικασία εξόρυξης, 
γεγονός που τα καθιστά όξινα ή αλκαλικά . Η ασφαλής διαχείριση και 
απόρριψή τους αποτελεί για εμάς προτεραιότητα ώστε να μπορούμε να 
προστατέψουμε το γύρω περιβάλλον και τις γειτονικές κοινότητες .

Η διαχείριση των εγκαταστάσεων τελμάτων μας γίνεται με βάση 
τους αυστηρούς κρατικούς κανόνες, τα αποδεκτά διεθνή πρότυπα 
και τις βέλτιστες πρακτικές . Οι εγκαταστάσεις απόθεσης τελμάτων 
μας είναι συγκεκριμένες για κάθε εργοτάξιο και έχουν σχεδιαστεί 
προσεκτικά και κατασκευαστεί από εξειδικευμένες εταιρίες συμβούλων 
μηχανικών, σε συνάρτηση με τους κανονισμούς για ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων . Σε όλες τις εγκαταστάσεις μας:

■ Διεξαγάγαμε εκτεταμένες μελέτες προκειμένου να βρούμε την 
εγκατάσταση εκείνη που βρίσκεται μακριά από περιβαλλοντικές περιοχές 
όπως λίμνες, ρυάκια, υδρότοπους και βασικές ζώνες βιοποικιλότητας

■ Σχεδιάσαμε τη διαδικασία εξαγωγής έτσι ώστε τα τέλματα να 
περιέχουν το μικρότερο δυνατό ποσοστό ακαθαρσιών, και να είναι 
περιβαλλοντικά σταθερά .

■ Κατασκευάσαμε τις εγκαταστάσεις έτσι ώστε αυτές να μπορούν να 
αντέχουν σε ακραία καιρικά και σεισμικά φαινόμενα

■ Εγκαταστήσαμε ανάντη και κατάντη εγκαταστάσεις παρακολούθησης 
για τη μέτρηση της ποιότητας των υδάτων  
Επίσης εγκαταστήσαμε συστήματα εκτενούς διαχείρισης τελμάτων σε 
κάθε μας εκμετάλλευση . Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

■ Σχέδια και διαδικασίες αναγνώρισης σαφών ρόλων, ευθυνών και 
καναλιών επικοινωνίας για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη 
διαχείριση των τελμάτων

■ Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη 
διαχείριση των τελμάτων

■ Επιχειρησιακοί έλεγχοι, όπως παρακολούθηση των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης τελμάτων σε πραγματικό χρόνο, επιθεωρήσεις ρουτίνας 
και αξιολογήσεις κινδύνων, και προγράμματα τακτικής συντήρησης

■ Σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών,

■ Περιοδική εξέταση του σχεδιασμού, της κατασκευής, της λειτουργίας 
και των σχεδίων κλεισίματος των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
τελμάτων ώστε να συμφωνούν και να εναρμονίζονται συνεχώς με τις 
τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές .

■ Επόπτευση από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας για επιβεβαίωση της 
ολοκλήρωσης τυχόν ενημερώσεων ή διορθωτικών ενεργειών και για την 
αναγνώριση ευκαιριών κοινής μάθησης σε όλες τις λειτουργίες της εταιρίας

Ως μέρος της δέσμευσής μας για συνεχή βελτίωση των πρακτικών 
διαχείρισης απορριμμάτων μας, οι ομάδες των εργοταξίων μας 
παρακολουθούν σε καθημερινή βάση τις εγκαταστάσεις διαχείρισης 
τελμάτων, και οι δικές μας ελέγχθηκαν πρόσφατα από έναν διεθνώς 
αναγνωρισμένο ειδικό στη διαχείριση τελμάτων και την ασφάλεια των 
φραγμάτων απόθεσής τους . Ο πιο πρόσφατος εξωτερικός έλεγχος δεν 
κατέδειξε μεγάλες ελλείψεις στις πρακτικές διαχείρισης τελμάτων που 
χρησιμοποιούμε .

Εμείς θα προσέξουμε να ενισχύσουμε την διαχειριστική μας προσέγγιση, 
εναρμονίζοντας περαιτέρω τις πρακτικές λειτουργίας μας με το 
Πρωτόκολλο Διαχείρισης Τελμάτων TSM της MAC . Αυτό βασίζεται σε ένα 
σύστημα συνεχούς βελτίωσης τύπου Σχεδιάζω, Κάνω, Ελέγχω, Ενεργώ .
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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  
και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εφαρμόζουμε προγράμματα προστασίας της 
βιοποικιλότητας στις εκμεταλλεύσεις μας αλλά και κοντά 
σε αυτές . Τα προγράμματα αυτά έχουν αναπτυχθεί μέσα 
από διαβουλεύσεις με ειδικούς και τις τοπικές κοινότητες, 
και επικεντρώνονται στην εφαρμογή στρατηγικών 
συντήρησης που συνάδουν με την ιεραρχία περιορισμού 
(αποφυγή, ελαχιστοποίηση, αποκατάσταση ή/και 
αντιστάθμιση) .

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Υπάρχουν περιοχές πλούσιες σε βιοποικιλότητα κοντά σε αρκετά από τα 
έργα εκμετάλλευσης και ανάπτυξης . Η αναγνώριση και κατηγοριοποίηση 
των προστατευόμενων περιοχών ποικίλλει ανά χώρα . Ως εκ τούτου, 
οι περιοχές που θεωρούνται προστατευόμενες ανά χώρα και διεθνώς 
λαμβάνονται υπόψη κατά τις μελέτες αξιολόγησης βάσης αναφοράς που 
εισάγονται στην ΑΠΕ . Διενεργούνται αξιολογήσεις βάσης αναφοράς της 
χλωρίδας και της πανίδας για να βρεθούν όλα τα είδη που είναι παρόντα 
στην περιοχή, καθώς και ο πληθυσμός αλλά και τα χαρακτηριστικά της 
φυσικής τους κατοικίας (όταν πρόκειται για ζώα) ή του φυσικού τους 
περιβάλλοντος (όταν πρόκειται για φυτά) . Προϋπόθεση για τη λήψη 
των απαραίτητων αδειών ώστε να προχωρήσουμε με την κατασκευή 
ενός έργου είναι να παρουσιάσουμε σχέδια αποφυγής επιπτώσεων 
ή αποκατάστασης, τα οποία είναι συγκεκριμένα για κάθε έργο . Τα 
σχέδιά μας για διαχείριση της βιοποικιλότητας σε κάθε εργοτάξιο 
αποτελούν τα κριτήρια με βάση τα οποία οι κρατικές αρχές αξιολογούν 
τις επιδόσεις μας . Οι στόχοι βιοποικιλότητας και τα σχέδια διαχείρισης 
αποτελούν κρίσιμα στοιχεία των χωροεξαρτώμενων συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης .

Το 2015, μια ακόμη διεξοδική μελέτη των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα 
ολοκληρώθηκε στην εκμετάλλευσή μας στο Kişladağ, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Hacettepe . Επαγγελματίες του Πανεπιστημίου διεξήγαγαν 
παρόμοιες μελέτες στην περιοχή του ορυχείου και τους κρατήσαμε εκεί 
για να ενημερώσουν την αξιολόγησή μας περί των επιπτώσεων στη 
βιοποικιλότητα κοντά στο Kişladağ . Σε έκθεση που μας παραδόθηκε 
τον Ιανουάριο του 2016, δεν ανιχνεύτηκαν αισθητές επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα εκτός της άμεσης περιοχής εξόρυξης .

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η προσέγγισή μας όσον αφορά την αποκατάσταση επικεντρώνεται 
στα εξής:

■ Μελέτη σχεδίων κλεισίματος ορυχείων και αποκατάστασης, πριν ακόμη 
ξεκινήσει η κατασκευή του ορυχείου

■ Διασφάλιση ότι θα υπάρχουν αρκετά κεφάλαια για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αποκατάστασης

■ Συνεχής αποκατάσταση της γης κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης

■ Διαβουλεύσεις με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους για 
κατανόηση των σκοπών χρήσης γης για τη γη που αποκαθίσταται

Πριν ξεκινήσουμε την παραγωγή στις εκμεταλλεύσεις μας, αφαιρούμε 
φυτική γη (επιφανειακό καλλιεργήσιμο έδαφος και το υπόστρωμα 
του εδάφους) από τις περιοχές όπου θα γίνει η εξόρυξη του μετάλλου 
ή όπου θα εγερθούν εγκαταστάσεις . Η φυτική γη που έχει αφαιρεθεί 
αποθηκεύεται στις περιοχές που μας υποδεικνύονται και χρησιμοποιείται 
αργότερα σε δραστηριότητες αποκατάστασης .

Η αποκατάσταση των περιοχών όπου έχουμε ολοκληρώσει τις 
μεταλλευτικές/εξορυκτικές μας δραστηριότητες, γίνεται προοδευτικά, 
σε διάστημα αρκετών ετών . Αναπτύσσουμε σχέδια αποκατάστασης με 
βάση τις έρευνες που γίνονται στο πλαίσιο των αξιολογήσεων βάσης 
μας . Ξεκινώντας τις προσπάθειες αποκατάστασης κατά τη διάρκεια με τη 
φάση λειτουργίας του μεταλλείου, μπορούμε να βελτιώνουμε την οπτική 
εμφάνιση του τοπίου, να ελαχιστοποιούμε τα επίπεδα σκόνης και να 
επιταχύνουμε την ολοκλήρωση του κλεισίματος του μεταλλείου .  

■ Το 2015, 23 εκτάρια γης αποκαταστάθηκαν στην συμφωνημένη 
τελική χρήση στις εκμεταλλεύσεις μας . Λουλούδια στο Jinfeng της Κίνας
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ  
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μας κατέστησαν σαφές πως το κλείσιμο ενός μεταλλείου 
αποτελεί κρίσιμο στοιχείο του κύκλου ζωής της εξόρυξης . Ο σχεδιασμός 
κλεισίματος ενός μεταλλείου για κάθε μία από τις εκμεταλλεύσεις μας ξεκινά 
ήδη από το στάδιο ανάπτυξης του έργου, με διεξοδική προετοιμασία ως προς 
την υποβολή του εγγράφου ΑΠΕ του χώρου εξόρυξης . Κάθε ΑΠΕ περιλαμβάνει 
ένα λεπτομερές σχέδιο κλεισίματος μεταλλείου το οποίο χρησιμοποιείται 
σε περίπτωση προγραμματισμένου, ξαφνικού ή μη προγραμματισμένου, ή 
προσωρινού κλεισίματος (αναστολή εργασιών) . Τα σχέδια αυτά ξεκινούν ως 
ιδέα και εξελίσσονται κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου μέσω τακτικών και 
κριτικών ελέγχων που διενεργούνται σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο .

Με γνώμονα το Πλαίσιο Κλεισίματος Μεταλλείων που περιλαμβάνεται στις αρχές 
Αειφόρου Εξόρυξης (TSM) της Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης Ορυχείων/
Λατομείων του Καναδά, κατά τον σχεδιασμό του κλεισίματος ενός μεταλλείου 
λαμβάνουμε υπόψη τις κάτωθι περιοχές:

1. Φυσικό Περιβάλλον

Κάνουμε προσπάθειες να επιστρέψουμε τις περιοχές που έχουν διαταραχθεί 
σε σταθερή κατάσταση για τη χρήση της γης μετά την εξορυκτική διαδικασία . 
Αυτό περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλου του εξοπλισμού, το κλείσιμο 
λάκκων και φρεατίων, την απαιτούμενη επεξεργασία όλων των πηγών νερού, 
και την αναδάσωση των εγκαταστάσεων διαχείρισης στείρων, των φραγμάτων 
απόθεσης τελμάτων και των χώρων απόθεσης των σωρών των μεταλλευμάτων . 
Όπου αυτό είναι δυνατό, στόχος μας είναι η διενέργεια της αναδάσωσης 
ταυτόχρονα με τη φάση λειτουργίας .

2. Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις

Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες και τις κυβερνήσεις των χωρών που 
μας φιλοξενούν για την εφαρμογή και υποστήριξη στρατηγικών μετρίασης 
των επιπτώσεων που σχετίζονται με το κλείσιμο του ορυχείου/μεταλλείου . 
Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία τοπικής ικανότητας μέσω οικονομικών 
προγραμμάτων διαφοροποίησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
για την τοπική κοινωνία και τους υπαλλήλους μας, και μέσω της ανάπτυξης 
υποεπιτροπών διαχείρισης των διαδικασιών αποκατάστασης και κλεισίματος . 

3. Υγεία και Ασφάλεια

Τόσο κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης όσο και κατά τη διαδικασία 
κλεισίματος, λαμβάνουμε υπόψη πολλά ζητήματα υγείας και ασφάλειας . Πολλά 
από τα μεταλλεία μας χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες, όπως το πετρέλαιο 
και τοξικά βαρέα μέταλλα, ή παράγουν επικίνδυνα απόβλητα που πρέπει να 
ελέγχονται για την πρόληψη της έκθεσης στο περιβάλλον και το κοινό . Επιπλέον 
υπάρχουν συχνά κάθετες ή σχεδόν κάθετες μετώπες στα λατομεία μετά την 
εκμετάλλευση . Τα Σχέδια Κλεισίματος Μεταλλείων που ακολουθούμε, έχουν 
σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να απομακρύνονται οι κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας 
μετά το κλείσιμο ενός μεταλλείου .

4. Οικονομικές Υποχρεώσεις

Στόχος του προσεκτικού σχεδιασμού και της εκτίμησης κόστους ενός κλεισίματος 
είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις περί επένδυσης, ανάπτυξης και 
εκμετάλλευσης, θα λαμβάνουν υπόψη τυχόν πιθανές μελλοντικές οικονομικές 
επιπτώσεις . Σε συνεργασία με τους επικεφαλής συμβούλους κλεισίματος, τον 
Όμιλο Μεταλλείων (The Mines Group), ελέγχουμε σε ετήσια βάση το συνολικό 
εκτιμώμενο κόστος κλεισίματος, παροπλισμού, κατεδάφισης, αποκατάστασης και 
παρακολούθησης μετά το κλείσιμο σε όλα τα έργα μας ενώ συμμορφωνόμαστε 
με τις βέλτιστες πρακτικές και όλους τους εφαρμοστέους νόμους που διέπουν 
τον κλάδο . Σύμφωνα με τις Καναδικές απαιτήσεις περί κινητών αξιών, οι 
λογιστικές υποχρεώσεις ορίζονται βάσει του Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων 
(Financial Accounting Standards Board) (FAS 143) και τηρούν όλες τις νομικές 
μας υποχρεώσεις και απαιτήσεις συμμόρφωσης σε κάθε μία από τις χώρες 
όπου λειτουργούμε . Η στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων οικονομικών 
και επιχειρήσεων επιτρέπει ετήσιες εκθέσεις επί προσαρμογών σε αυτή την 
«Υποχρέωση Απόσυρσης Στοιχείων» .

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ JINFENG
Προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της 
περιοχής με την αύξηση της ποσότητας της καλλιεργήσιμης γης γύρω 
από την εκμετάλλευσή μας στο Jinfeng, συνεργαστήκαμε με το κράτος 
και την επαρχία πάνω σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την 
Eldorado για την υλοποίηση ενός έργου αποκατάστασης της γης . Στο 
πρώην χώρο απόθεσης στείρων, φυτεύουμε θάμνους σε πρανή και 
μεταμορφώνουμε τις επίπεδες επιφάνειας σε γόνιμα χωράφια . Μέσα 
σε διάστημα δύο ετών, η γη καλλιεργείται ώστε το έδαφος να έχει 
το φώσφορο, κάλλιο και άζωτο που χρειάζεται για να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη των καλλιεργειών . Για μια περιοχή που έχει πολύ μικρή 
επίπεδη γη, το έργο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα περίπου 324 εκτάρια 
καλλιεργήσιμης γης για τη γεωργία, η οποία θα παραδοθεί στην 
κυβέρνηση μετά την ολοκλήρωσή της .

Αποκατεστημένη καλλιεργήσιμη γη στο Jinfeng της Κίνας

Οπωροφόρα δέντρα μεγαλώνουν σε αποκατεστημένη γη στο Jinfeng της Κίνας
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η επιτυχία μας έγκειται στην αφοσίωση των εργαζομένων και των 
εργολάβων που δουλεύουν για εμάς και τις θυγατρικές μας σε όλο τον 
κόσμο . Και είναι το κίνητρο και η δέσμευση των ανθρώπων μας για 
αριστεία που οδηγεί την απόδοσή μας και μας βοηθά να επιτύχουμε τους 
εταιρικούς μας στόχους . Ως εκ τούτου, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε 
πως όλοι οι υπάλληλοι και εργολάβοι μας εργάζονται μέσα σε ασφαλή και 
αποτελεσματικά περιβάλλοντα .

Υπάλληλοι στις εγκαταστάσεις μας στο Efemçukuru,Τουρκία
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Καλλιεργώντας ένα Περιβάλλον  
Αποτελεσματικής Εργασίας

Σε εναρμόνιση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, διατηρούμε 
ισχυρές και δίκαιες πρακτικές εργασίας . Πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες και 
βασίζουμε τις πρακτικές προσλήψεών μας στις δεξιότητες και την εμπειρία . 
Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ίσες αμοιβές σε άνδρες και γυναίκες 
που εργάζονται σε ισοδύναμες θέσεις . Όπως περιγράφεται στον Κώδικα 
Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της εταιρίας μας, κάθε 
εργαζόμενος στην Eldorado πρέπει να να διατηρεί ένα ασφαλές και υγιές 
περιβάλλον εργασίας, και να προωθεί ένα χώρο εργασίας απαλλαγμένο από 
διακρίσεις και παρενοχλήσεις κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, την 
εθνική καταγωγή, την αναπηρία ή το γενετήσιο προσανατολισμό .

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με το 
ανθρώπινο δυναμικό μας . Η προσέγγισή μας για το ανθρώπινο δυναμικό 
βασίζεται σε μια σειρά αρχών και αξιών όπως:

■ Η απασχόληση ατόμων από τις τοπικές κοινότητες

■ Η προώθηση μιας κουλτούρας που οικοδομεί κοινή ταυτότητα για 
το προσωπικό σε όλους τους χώρους εργασίας

■ Η ανάληψη διαφανών πρακτικών απασχόλησης

■ Η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης για τη διευκόλυνση της δια 
βίου μάθησης

■ Η έμφαση στην ανάπτυξη του ενδοϋπηρεσιακού προσωπικού με βάση τις 
επαγγελματικές δεξιότητες και τις προσωπικές ικανότητες, και η εσωτερική 
προώθηση του προσωπικού .

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Στόχος μας είναι να προσλαμβάνουμε εργάτες από τις κοντινές κοινότητες, 
όποτε αυτό είναι εφικτό . Σε επίπεδο λειτουργίας και έργου, το 99% 
των υπαλλήλων και των εργολάβων μας είναι πολίτες των χωρών όπου 
λειτουργούμε . Πιστεύουμε στην εκπαίδευση των ντόπιων υπαλλήλων 
για ανώτερους ρόλους . Τούρκοι, Έλληνες, Βραζιλιάνοι, Κινέζοι και 
Ρουμάνοι υπάλληλοι στελεχώνουν τις ομάδες διαχείρισης, εργαζόμενοι 
στις αντίστοιχες χώρες καταγωγής τους, δίπλα σε έναν μικρό αριθμό 
εκπατρισμένων υπαλλήλων . Δείτε τους πίνακες 11 και 12 για λεπτομερή 
ανάλυση του αριθμού των υπαλλήλων και εργολάβων μας .

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΣ

 
Σύνολο Υπαλλήλων

 
Ποσοστό γυναικών 

 
Ποσοστό Πολιτών(1)

Ποσοστό από Τοπικές  
Κοινότητες(2)

Kışladağ 785 5% 99% 82%

Efemçukuru 433 5% 99% 48%

Τουρκία – Άλλο 60 25% 98% N/A(4)

Jinfeng 826 13% 99% 19%

Tanjianshan 419 15% 99% 78%

White Mountain 620 16% 99% 84%

Eastern Dragon 31 13% 100% 77%

Κίνα – Άλλο 33 48% 91% 0%

Στοιχεία στη Χαλκιδική 
(Ολυμπιάδα, Σκουριές, Στρατώνι))

1,011 9% 99% 87%

Εγκαταστάσεις στο Λόφο 
Περάματος και Γραφείο στις Σάπες 

10 40% 100% 10%

Ελλάδα – Άλλο 41 39% 98%  2%(5)

Tocantinzinho 9 11% 100% 11%

Βραζιλία – Άλλο3) 19 26% 100% 100%

Ρουμανία (εγκαταστάσεις Certej 
και γραφείο στη Deva) 

221 15% 99% 62%

Καναδάς 45 36% 76% 62%

Ολλανδία 5 40% 20% 0%

Μπαρμπάντος 3 67% 100% 100%

Σύνολο 4 .571 12% 99% 65%

(1) «Πολίτες» σημαίνει πολίτες της χώρας φιλοξενίας .

(2) “«Τοπικοί»/«Ντόπιοι» σημαίνει υπάλληλοι από τα χωριά και κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα 
εργοτάξιά μας .

(3) Τα παραπάνω νούμερα αφορούν το γραφείο της Eldorado στο Belo Horizonte και όχι τη Vila Nova, 
που έχει τεθεί σε φάση φροντίδας και συντήρησης από τις αρχές 2015 .

(4) Μη διαθέσιμες πληροφορίες .

(5) «Ντόπιοι υπάλληλοι» αναφέρεται μόνο στους κατοίκους της περιοχής της Χαλκιδικής .
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(1) Οι αριθμοί των Εργολάβων αυξομειώνονται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε έτους . Τα δεδομένα του Πίνακα 12 απεικονίζουν τον μέσο όρο του αριθμού των εργολάβων όπως αυτός ήταν στις 31 Ιανουαρίου 
2016 και στις 31 Δεκεμβρίου 2015 .

Τα παραπάνω νούμερα εργολάβων δεν περιλαμβάνουν τους εργολάβους που προσλαμβάνουμε σε άλλα μέρη της Ελλάδας, της Βραζιλίας, της Ρουμανίας και του Καναδά .

(1) 70 προσωρινοί εργάτες προσελήφθησαν στο White Mountain ως εργάτες λεβητοστασίων το 2015 .

(1) Η συμμετοχή σε Συνδικάτα/Ενώσεις στο Tanjianshan είναι εθελοντική, αλλά οι περισσότεροι ωρομίσθιοι εργάτες χρησιμοποιούν Ατομικές Συμβάσεις .

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΜΑΣ (1) 

Τουρκία Κίνα Ελλάδα

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan

Στρατώνι, Σκουριές, 
Ολυμπιάδα

Σύνολο 473 324 205 329 219 1.005

Ποσοστό γυναικών  1% 6% 15% 5% 10% 8%

Ποσοστό Πολιτών 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ποσοστό από Τοπικές Κοινότητες 60% 35% 25% 70% 68% 61%

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τουρκία Κίνα Ελλάδα

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White
Mountain(1)

 
Tanjianshan

Στρατώνι, Σκουριές, 
Ολυμπιάδα

Συνολικός αριθμός νεοπροσληφθέντων 74 46 18 100 18 41

Ποσοστό νεοπροσληφθέντων γυναικώνi 1% 0,2% 56% 9% 55% 12%

Ποσοστό νεοπροσληφθέντων πολιτών 99% 100% 100% 100% 100% 100%

Ποσοστό νεοπροσληφθέντων από Τοπικές 
Κοινότητες

74% 48% 56% 30% 55% 41%

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΜΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ)

Τουρκία Κίνα Ελλάδα

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan

Στρατώνι, Σκουριές, 
Ολυμπιάδα

Κύκλος κίνησης ανδρών 4% 7% 8,5% 2,4% 8,5% 2,6%

Κύκλος κίνησης γυναικών 8% 5% 0,6% 0,3% 0,6% 11,6%

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Τουρκία Κίνα Ελλάδα

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan

Στρατώνι, Σκουριές, 
Ολυμπιάδα

Ποσοστό των υπαλλήλων που 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις

71% 69% 100% 100% 0%(1) 66%
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ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η ανάπτυξη των ικανοτήτων του εργατικού μας δυναμικού και η 
συχνή εκπαίδευση σε όλα τα εργοτάξια αποτελούν για εμάς συνεχή 
προτεραιότητα . Η πλειοψηφία του εργατικού μας δυναμικού προέρχεται 
από τοπικές κοινότητες και περιοχές, και συχνά δεν διαθέτει καμία εμπειρία 
στον τομέα της εξόρυξης . Αντιλαμβανόμαστε τα κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη της καλλιέργειας του τοπικού εργατικού δυναμικού και της τοπικής 
οικονομίας και έτσι επενδύουμε στη σχετική εκπαίδευση και ανάπτυξη ώστε 
να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και την ασφάλεια των υπαλλήλων 
μας . Είμαστε υπερήφανοι για τα χαμηλά ποσοστά κίνησης υπαλλήλων 
σε κάθε χώρο εξόρυξης, καθώς η διατήρηση του προσωπικού αποτελεί 
αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις της εταιρίας και την ικανοποίηση 
των υπαλλήλων μας .

Εκπαίδευση και Αναβάθμιση δεξιοτήτων

Όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι και ασκούμενοι στις εγκαταστάσεις 
μας εκπαιδεύονται, μεταξύ άλλων, σε θέματα ασφάλειας, πρόληψης 
ατυχημάτων, περιβαλλοντικά ζητήματα και εταιρικές διαδικασίας . Οι 
τρέχουσες εκπαιδευτικές προτεραιότητες ορίζονται με βάση τις απαιτήσεις 
εργασίας, τις διακοινώσεις και τις νομικές απαιτήσεις αξιολόγησης 
επιδόσεων, και συνίστανται στην εκπαίδευση πάνω σε επαγγελματικά, 
ηγετικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και στην ασφάλεια . 
Ακόμη και σε περιοχές με μακρά ιστορία στον τομέα της εξόρυξης και 
με καθιερωμένο εργατικό δυναμικό, όπως το Tanjianshan, τα οφέλη της 
εκπαίδευσης για τη βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς των ικανοτήτων, 
της παραγωγικότητας, της υγείας και της ασφάλειας είναι ορατά .

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τουρκία Κίνα Ελλάδα 

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan

Στρατώνι, Σκουριές, 
Ολυμπιάδα

Μέσος όρος ορών εκπαίδευσης ανά 
υπάλληλο

41 52 27 58 10 9

Έλεγχος δείγματος στο Efemçukuru της ΤουρκίαςΠαρακολουθώντας την διαδικασία διαχωρισμού υλικών με τη μέθοδο επίπλυσης 
στην Ολυμπιάδα, στην Ελλάδα 
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ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  
ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Η ασφάλεια αποτελεί βασική αξία για την Eldorado και είναι βαθιά ριζωμένη στον 
τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε . Από τα κριτήρια σχεδιασμού έως την εκμετάλλευση, 
πασχίζουμε να μειώσουμε τους κινδύνους με εξάλειψη, αντικατάσταση, μηχανικούς 
ελέγχους, διαδικασίες, εκπαίδευση και προστατευτικό εξοπλισμό . Οι διευθυντές 
μας οφείλουν να δίνουν το παράδειγμακαι να δίνουν προτεραιότητα σε και να 
εφαρμόζουν συμπεριφορές και πρωτοβουλίες ασφάλειας τέτοιες που να προωθούν 
μία κουλτούρα ασφάλειας .

Υπάλληλοι στις υπόγειες εγκαταστάσεις μας στο Efemçukuru,Τουρκία
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η προσέγγισή μας για την υγεία και την ασφάλεια είναι η ισορροπία μεταξύ 
του εφοδιασμού των ατόμων με τις δεξιότητες εκείνες που τους επιτρέπουν 
να αναγνωρίζουν κινδύνους, και τις αξίες να παίρνουν τις σωστές 
αποφάσεις, και της διασφάλισης ότι εφαρμόζονται αυστηρές πολιτικές, 
διαδικασίες και συστήματα για την ασφάλεια των χώρων εργασίας . Εμείς 
συνεχίζουμε να ενισχύουμε την κουλτούρα ασφάλειας, έχοντας ολιστική 
άποψη για την ηγεσία της ασφάλειας που ενσωματώνει ψυχολογικές πτυχές 
(πώς αισθάνονται οι άνθρωποι μας), πτυχές συμπεριφοράς (τι κάνουν οι 
άνθρωποι μας) και καταστασιακές πτυχές (οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα 
συστήματα μας) .

Μέσα από την γενική μας δέσμευση για την ηγεσία και την κατάρτιση, 
την αναγνώριση των κινδύνων, τη διαχείριση και τον μετριασμό των 
κινδύνων, από το γεγονός ότι είμαστε προετοιμασμένοι για περιστατικά και 
μαθαίνουμε από αυτά, καταφέραμε να κάνουμε τους χώρους εργασίας μας 
πιο ασφαλείς .

Οι βασικές μας αρχές για την υγεία και την ασφάλεια περιλαμβάνουν 
τα εξής:

■ Οι πρακτικές ασφαλούς εργασίας είναι συνυφασμένες με την 
παραγωγικότητα

■ Αναγνώριση και έλεγχος κινδύνων

■ Εκπαίδευση και κατάρτιση

■ Επίδειξη κατανόησης από την πλευρά της ηγεσίας

■ Συνεχής βελτίωση μέσω της εξέτασης των επιδόσεων στην ασφάλεια

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κάθε μία από τις εκμεταλλεύσεις μας έχει καθιερώσει μία πολιτική για την 
Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας συγκεκριμένα για κάθε εργοτάξιο, 
η οποία είναι εναρμονισμένη με την εταιρική μας πολιτική, για την 
παρακολούθηση και την αναφορά πρόδρομων δεικτών (lead indicators) και 
δεικτών υστέρησης (lag indicators) . Παρατηρήσαμε ότι οι ξεχωριστές για 
το κάθε εργοτάξιο προσεγγίσεις είναι ιδιαίτερα επιτυχείς καθώς ευθύνονται 
για τις πολιτισμικές συμπεριφορές ως προς την ασφάλεια και μπορούν 
εστιάσουν σε περιοχές που έχουν προτεραιότητα . Οι συγκεκριμένοι για το 
κάθε εργοτάξιο στόχοι υγείας και ασφάλειας ορίζονται σε ετήσια βάση ως 
μέρος του στοιχείου διαχειριστικού ελέγχου των συστημάτων διαχείρισης 
ασφάλειας και υγείας που χρησιμοποιούμε .

Κάθε εργοτάξιο και περιοχή ετοιμάζουν εβδομαδιαίες αναφορές 
περιστατικών που έχουν σχέση με την υγεία και την ασφάλεια, 
με στατιστικές ανά εβδομάδα, από την αρχή του μήνα έως την 
τρέχουσα ημερομηνία, και από την αρχή του έτους έως την τρέχουσα 
ημερομηνία, όπως:

■ Παρολίγον περιστατικά – ένα γεγονός που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα 
μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους, υλικές ζημιές ή απώλειες σε 
μια διαδικασία

■ Περιστατικά που χρειάστηκαν την παροχή πρώτων βοηθειών – παροχή 
φροντίδας σε άτομο που τραυματίστηκε ή που αρρώστησε ξαφνικά (π .χ . 
απολύμανση κοψίματος, εφαρμογή επιδέσμου, παροχή βοήθειας σε άτομο 
που πνίγεται, κτλ .)

■ Τραυματισμοί που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη – τραυματισμός ή 
αρρώστια που κατέληξε σε ορισμένο επίπεδο ιατρικής φροντίδας (όχι πρώτες 
βοήθειες) από ιατρό ή άλλο ιατρικό προσωπικό (π .χ . συνταγογράφηση 
φαρμάκων, ράμματα, θεραπεία)

■ Τραυματισμοί με περιορισμό εργασίας – τραυματισμός ή αρρώστια 
που είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εργασίας ή της κίνησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της προσωρινής ή μόνιμης μετάθεσης σε άλλη 
θέση .

■ Τραυματισμοί με απώλεια χρόνου εργασίας – Τραυματισμός ή αρρώστια 
που είχε αποτέλεσμα την απώλεια χρόνου εργασίας τουλάχιστο μιας ημέρας 
ή βάρδιας, μόνιμη αναπηρία ή θάνατο

■ Θάνατοι – θάνατος οφειλόμενος σε ατύχημα

Η έκθεση αναφοράς για την υγεία και την ασφάλεια επανεξετάζεται κατά 
τη διάρκεια εβδομαδιαίων επιχειρησιακών κλήσεων μεταξύ των Γενικών 
Διευθυντών των εργοταξίων και του Γραφείου Επιχειρήσεων της Eldorado, 
συμπεριλαμβανομένων και του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Ανώτερου 
Αντιπροέδρου Επιχειρήσεων . Κατά τη διάρκεια αυτών των τηλεφωνημάτων 
συζητιούνται όλα τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί και δίδονται τα 
αποτελέσματα τυχόν σχετικών ερευνών .

Σε συμπλήρωση των εσωτερικών μας συστημάτων, χρησιμοποιούμε το 
διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας 
στο χώρο της Εργασίας OHSAS 18001 που μας βοηθά να αναγνωρίζουμε 
ευκολότερα και να διαχειριζόμαστε καλύτερα τους κινδύνους ασφαλείας και 
να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας αναφορικά με την ασφάλεια .

Τα ορυχεία μας Kişladağ και Efemçukuru στην Τουρκία και τα περιουσιακά 
μας στοιχεία μας στην Ελλάδα φέρουν πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 . 
Οι εκμεταλλεύσεις μας στην Κίνα εφαρμόζουν συστήματα Διαχείρισης 
της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο OHSAS 18001 . 
Ωστόσο, δεν έχουν κάνει ακόμη αίτηση για πιστοποίηση, για τους 
ίδιους λόγους που δεν έχουν ζητήσει πιστοποίηση για τα συστήματά 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που χρησιμοποιούν: αποφάσισαν να 
επικεντρωθούν στην επίτευξη και διατήρηση πιστοποίησης υπό τον 
Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης Κυανίου (ICMC), συστατικό στοιχείο του οποίου 
περιλαμβάνει αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης  Σήμερα έχουμε 
λάβει πιστοποίηση ICMC για τις εκμεταλλεύσεις μας στο Jinfeng και στο 
Tanjianshan, ενώ το White Mountain έχει περάσει όλες τις λειτουργικές 
πλευρές του ελέγχου συμμόρφωσης με το ICMC .
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το 2015 είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα της υγείας και της 
ασφάλειας, με 25% μείωση του Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων με Απώλεια 
Χρόνου Εργασίας, εν συγκρίσει με πέρσι– το τέταρτο κατά σειρά έτος 
μείωσης . Δυστυχώς, είχαμε ένα θανατηφόρο ατύχημα τον Φεβρουάριο 
του 2016 στο ορυχείο μας στο Στρατώνι, στην Ελλάδα . Η υγεία και η 
ασφάλεια των υπαλλήλων μας αποτελεί για εμάς υψηλή προτεραιότητα, και 
συνεχίζουμε να ελέγχουμε και να ενισχύουμε τις πρακτικές ασφαλείας μας 
σε κάθε χώρο και έργο μας προκειμένου να εμποδίσουμε να ξανασυμβούν 
παρόμοια περιστατικά .

(1) Δεν υπάρχουν δεδομένα ανά φύλο

(2) Η αναφερθείσα απόδοση αφορά το ημερολογιακό έτος 2015 . Ωστόσο με λύπη μας αναφέρουμε μία περίπτωση θανάτου στις 29 Φεβρουαρίου 2016, στο μεταλλείο μας στο 
Στρατώνι Ελλάδας .

(3) Οι δείκτες TRI (Σύνολο Καταγεγραμμένων Τραυματισμών) περιλαμβάνουν τραυματισμούς που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, τραυματισμούς περιοριστικούς για την εργασία, και 
τραυματισμούς με απώλεια χρόνου εργασίας . 

(4) Έγινε προσαρμογή του αναφερθέντος LTIFR για το 2014, μετά την ενημέρωση των δεδομένων του χώρου εξόρυξης για το σύνολο των ωρών εργασίας που έπεσαν από 1,44 σε 1,38 .

Διασφάλιση της Ασφάλειας των Εργολάβων

Οι ελάχιστες προσδοκίες μας όσον αφορά τις πρακτικές υγείας και 
ασφάλειας των εργολάβων περιγράφονται σε όλες τις προκηρύξεις 
και αναθέσεις έργων στις εγκαταστάσεις εξόρυξης της Eldorado . Αυτές 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων που υπογράφει η Eldorado 
με τον εκάστοτε σύμβουλο . Στόχος αυτών των κανόνων είναι η διασφάλιση 
πως οι εργολάβοι θα εκτελούν τις εργασίες με ασφάλεια και σύμφωνα με τα 
πρότυπα της Eldorado, πως θα υπάρχει πρόληψη για ατυχήματα μεταξύ του 
προσωπικού τους, του δικού μας προσωπικού και εκείνου τρίτων, και πως 
θα αποφεύγουν την πρόκληση ζημίας ή βλάβης στις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό που ανήκει στον ανάδοχο, στην Eldorado ή σε τρίτους .

■ Εκσυγχρονίζουμε συνεχώς τις υποδομές, τις διαδικασίες και τον 
εξοπλισμό μας .

■ Ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε, ακούμε, κινητοποιούμε και 
διαβουλευόμαστε ενεργά με όλους τους υπαλλήλους σε θέματα Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία

■ Προλαμβάνουμε ατυχήματα διεξάγοντας συνεχείς ελέγχους, 
αξιολογώντας τους κινδύνους στην εργασία και λαμβάνοντας άμεσα τα 
κατάλληλα μέτρα 

■ Αγωνιζόμαστε ώστε η πολιτική μας να εφαρμόζεται με συνέπεια σε κάθε 
συνεργασία που κτίζουμε

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΘΑΝΑΤΟΙ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (LTIFR) ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ (TRIFR)(1)   

Τουρκία Κίνα Ελλάδα 2015 
Σύνολο

2014 
Σύνολο

 
Kışladağ

 
Efemçukuru

 
Jinfeng

White 
Mountain

 
Tanjianshan(1)

Στρατώνι,, 
Σκουριές, 

Ολυμπιάδα

Θάνατοι(2) 0 0 0 0 0 0 0 0

LTIFR 2 0,7 0 0,4 0 2,1 1,03 1,38(4)

TRIFR(3) 5,49 14,21 1,79 1,35 0,51 6,97 4,59 6,68

Χτύπημα κάρτας στο Efemçukuru της Τουρκίας
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ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ TANJANSHAN: Η 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ»
Το 2013, το ορυχείο μας στο Tanjianshan εντόπισε έναν αριθμό 
περιστατικών σχετιζόμενων με τραυματισμούς χεριών που θα 
μπορούσαν να είχαν προληφθεί . Για να αυξήσει τη συναίσθηση των 
κινδύνων και για να υπενθυμίσει στους υπαλλήλους τη σημασία των 
χεριών τους, έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «Σηκώστε τα χέρια 
ψηλά για την Ασφάλεια» . Οι υπάλληλοι συμμετείχαν σε παιχνίδια και 
ασκήσεις που τους διασκέδαζαν δίνοντάς τους παράλληλα ένα ισχυρό 
μήνυμα για τις δυσκολίες εκτέλεσης απλών εργασιών με τραυματισμένο 
χέρι . Επίσης έγιναν συζητήσεις πάνω στις στατιστικές για την ασφάλεια 
των χεριών και τις πρακτικές ασφάλειας, και οι υπάλληλοι υπέγραψαν 
υποσχετικά δέσμευσης στην ασφάλεια .

Μετά την ομαδική συνεδρία «Σηκώστε Τα Χέρια Ψηλά για την 
Ασφάλεια», οι τραυματισμοί χεριών στο Tanjianshan μειώθηκαν 
από 64%, που ήταν το ποσοστό του συνόλου των τραυματισμών 
στο χώρο το 2013, σε 31% για το 2014 . Το 2015 υπήρξε μόνο ένας 
μικροτραυματισμός σε χέρι στο Tanjianshan ο οποίος μάλιστα δεν 
είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμό με απώλεια χρόνου εργασίας . Στην 
πραγματικότητα, στο Tanjianshan δεν έχει σημειωθεί τραυματισμός με 
απώλεια χρόνου εργασίας εδώ και πάνω από δύο χρόνια .

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Προγράμματα αντιμετώπισης αναγκών εφαρμόζονται σε όλες μας τις 
εκμεταλλεύσεις . Οι ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στελεχώνονται 
από υπαλλήλους που έχουν μετεκπαιδευτεί σε πρωτόκολλα, διαδικασίες και 
εξοπλισμό εκτάκτων αναγκών . Τα προγράμματα αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών περιλαμβάνουν εκτεταμένες ασκήσεις και εκπαίδευση εκτάκτου 
ανάγκης, όπως ασκήσεις διάσωσης σε ορυχεία, ασκήσεις πυρκαγιάς, 
εκπαίδευση CPR και πρώτων βοηθειών και εκπαίδευση στη χρήση 
στολών για επικίνδυνα υλικά και άλλου εξοπλισμού ασφαλείας . Οι ομάδες 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών μας διατηρούν στενές σχέσεις με άτομα που 
αντιμετωπίζουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στις κοινότητες .

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ
Η δέσμευσή μας για την υγεία και την ασφάλεια δεν τελειώνει στους 
υπαλλήλους και εργολάβους μας . Λαμβάνουμε επίσης υπόψη και την υγεία και 
την ασφάλεια των τοπικών ενδιαφερομένων σε όλες μας τις δραστηριότητες . 
Για να προάγουμε την υγεία και την ασφάλεια στις κοινότητες που βρίσκονται 
κοντά στις εκμεταλλεύσεις μας, όλα μας τα εργοτάξια διαθέτουν επίσημα 
ή ανεπίσημα προγράμματα κοινής παροχής βοήθειας στα οποία οι ομάδες 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Eldorado βοηθούν σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης στην κοινότητα, αν τους ζητηθεί . Στα ορυχεία μας στην 
Κίνα, οι κλινικές προσφέρουν ιατρική φροντίδα δυτικού και παραδοσιακού 
κινεζικού τύπου . Οι υπάλληλοι και τα μέλη της κοινότητας έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν ανάμεσα στα δυο . Τα προγράμματα υγείας των εργοταξίων 
μας παρέχουν βασική ιατρική φροντίδα και υπηρεσίες για υπαλλήλους και 
εργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών και των γενικών 
ιατρικών εξετάσεων (τσεκάπ) .

Κατασκευή ενός “πίνακα δέσμευσης για την ασφάλεια”  στο Tanjianshan της Κίνας

Εργασίες συγκόλλησης στο Tanjianshan της Κίνας
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Γενικές Τυποποιημένες 
Δημοσιοποιήσεις

 
Περιγραφή Δείκτη

 
Αριθμός σελίδας, Σύνδεσμος, ή Τοποθεσία της Πληροφορίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

G4–1 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 4–5

ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

G4–3 Όνομα οργανισμού 53

G4–4 Βασικές μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες 1, 10, 11, 53

G4–5 Τόπος έδρας 1, 53

G4–6 Αριθμός των χωρών στις οποίες ο οργανισμός 
αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα

3

G4–7 Ιδιοκτησιακό καθεστώς 1, 3

G4–8 Αγορές που εξυπηρετούνται 3, 10, 11, 15–17

G4–9 Μέγεθος του οργανισμού: υπάλληλοι, 
επιχειρησιακές μονάδες/δραστηριότητες, 
καθαρά έσοδα, παραγωγή

1, 3, 10–11

G4–10 Αριθμός υπαλλήλων (κατά περιοχή, τύπο 
απασχόλησης και φύλο)

41–42

G4–11 Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις

42

G4–12 Εφοδιαστική αλυσίδα του οργανισμού 14–17

G4–13 Σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν στη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς

7

G4–14 Αρχή της προφύλαξης 10–11, 25, 31 .  
Αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες . Η Eldorado Gold δεσμεύεται να 
χρησιμοποιεί την προσέγγιση της προφύλαξης σε όλη τη διάρκεια ζωής των 
μεταλλείων μας . Πριν αρχίσει οποιαδήποτε δραστηριότητα αξιολογούμε τις 
πιθανές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και εκτιμούμε πώς να τις 
αποφύγουμε, ελέγξουμε ή μετριάσουμε, ακόμη κι όταν οι επιπτώσεις αυτές δεν 
είναι επιστημονικά βέβαιες .

G4–15 Οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες τρίτων 
τις οποίες συνυπογράφει ή προσυπογράφει ο 
οργανισμός

13

G4–16 Ενώσεις στις οποίους ο οργανισμός είναι μέλος 20

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

G4–17 Όλες οι οντότητες που περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Δείτε το Ετήσιο Πληροφοριακό Δελτίο 2015 της Eldorado Gold – www .
eldoradogold .com/investors/financial-information/filings/ 

G4–18 Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του 
απολογισμού και των ορίων των θεμάτων

22–23

G4–19 Αναφορά όλων των Ουσιαστικών Θεμάτων 23

G4–20 Ποια θέματα είναι ουσιαστικά εντός του 
οργανισμού

23

G4–21 Ποια θέματα είναι ουσιαστικά εκτός του 
οργανισμού

23

G4–22 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών 0 (“Σχετικά με Αυτό  τον Απολογισμό”), 46

G4–23 Σημαντικές αλλαγές του Αντικειμένου ή 
των Ορίων των Θεμάτων σε σχέση με τις 
προηγούμενες περιόδους αναφοράς

Το αντικείμενο της αναφοράς δεν έχει αλλάξει . Τα ουσιαστικά θέματα 
καθορίστηκαν στην επίσημη αξιολόγηση ουσιαστικότητας που 
πραγματοποιήσαμε το 2015, σελίδες 22–23 .

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ «ΒΑΣΙΚΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ GRI G4
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Γενικές Τυποποιημένες 
Δημοσιοποιήσεις

 
Περιγραφή Δείκτη

 
Αριθμός σελίδας, Σύνδεσμος, ή Τοποθεσία της Πληροφορίας

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

G4–24 Κατάλογος των ομάδων ενδιαφερόμενων 
μερών

20

G4–25 Βάση αναγνώρισης και επιλογής των 
ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στη 
διαβούλευση

20–22

G4–26 Προσέγγιση του οργανισμού στη διαβούλευση 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη

20–21

G4–27 Βασικά θέματα και οι προβληματισμοί που 
προέκυψαν από τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη

21, 23

ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

G4–28 Περίοδος αναφοράς 0 (“Σχετικά με Αυτό τον Απολογισμό”)

G4–29 Ημερομηνία του πιο πρόσφατου 
προηγούμενου απολογισμού

Απολογισμός Βιωσιμότητας του 2014, εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2015 .

G4–30 Διάρκεια του κύκλου απολογισμού 0 (“Σχετικά με Αυτό τον Απολογισμό”)

G4–31 Υπεύθυνος επικοινωνίας 0 (“Σχετικά με Αυτό τον Απολογισμό”)

G4–32 Επίπεδο Αναφοράς GRI 0 (“Σχετικά με Αυτό τον Απολογισμό”)

G4–33 Εξωτερική διασφάλιση 0 (“Σχετικά με Αυτό τον Απολογισμό”)

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

G4–34 Δομή διακυβέρνησης του οργανισμού 18–19, www .eldoradogold .com/about-us/governance/

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

G4–56 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες 
συμπεριφοράς του οργανισμού

19, www .eldoradogold .com/about-us/governance/
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ

Τμήμα Αναφοράς Αριθμός 
σελίδας

Επίπεδο 
Αναφοράς

Ελλείψεις που αναγνωρίστηκαν  
και Λόγοι Ελλείψεων

Σχόλια & Σύνδεσμοι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ανάπτυξη

G4–DMA Επιστολή του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, Η Επιχείρησή μας, 
Συμβάλλοντας στην Αειφόρο 
Ανάπτυξη, Η Αλυσίδα Αξίας μας και 
Προμήθειες σε Τοπικό Επίπεδο, Οι 
Κοινότητές μας

5, 10, 11,  
14–15, 17, 
25

G4–EC1 Οι Επιδόσεις και οι Στόχοι μας, 
Πληρωμές σε Προμηθευτές, 
Πληρωμές προς Κρατικούς Φορείς, 
Επένδυση στην Τοπική Κοινότητα

1, 8, 17, 19, 
25

Δεν έχει γίνει απολογισμός για Πληρωμές 
προς Φορείς Χρηματοδότησης και 
Μη Διανεμηθείσα Οικονομική Αξία . 
Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στην 
Οικονομική Έκθεση της Eldorado για το 
2015 .

www .eldoradogold .com/investors/
financial-information/annual-
reports/

ΥΓΕΊΑ, ΑΣΦΆΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 
Συνολικές Περιβαλλοντικές Επιδόσεις

G4–DMA Έτος Ανασκόπησης, Οι Επιδόσεις 
και οι Στόχοι μας, Η προσέγγισή 
μας όσον αφορά την Υπεύθυνη 
Εξόρυξη, Διαχείριση των Εισροών 
μας, Διαχείριση των Εκροών μας, 
Βιοποικιλότητα και Αποκατάσταση

7–9, 13, 
32–39

Διαχείριση αποβλήτων

G4–DMA Διαχείριση Αποβλήτων, Στο 
προσκήνιο: Διαχείριση των 
Τελμάτων μας

37

G4–EN24 Ο αριθμός των διαρροών που 
σημειώθηκαν και αναφέρθηκαν σε 
μεταλλεία του Eldorado το 2015 (0)

6

Νερό

G4–DMA Διαχείριση του Περιβαλλοντικού 
μας Αποτυπώματος, Διαχείριση των 
Εισροών μας

28–34

G4–EN8 Χρήση Νερού 33–34

G4–EN10 Όγκος νερού που υπέστη 
επεξεργασία ως ποσοστό της 
συνολικής χρήσης νερού (305%), 
Χρήση Νερού

6, 33–34 Δεν υπάρχουν τρέχουσες αναφορές για νερό που 
ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε . Η αναφορά 
μας αφορά το συνολικό όγκο νερού που υφίσταται 
επεξεργασία στα εργοστάσιά μας επεξεργασίας νερού 
ως ποσοστό της συνολικής χρήσης νερού .

Υγεία και Ασφάλεια

G4–DMA Επιστολή από τον CEO, Έτος 
Ανασκόπησης, Οι Επιδόσεις και οι 
Στόχοι μας, Η προσέγγισή μας όσον 
αφορά την Υπεύθυνη Εξόρυξη, 
Κρατώντας τους Ανθρώπους μας 
Ασφαλείς

4, 7–9, 13, 
45–47

G4–LA6 Επιδόσεις Ασφάλειας 46 Οι επιδόσεις ασφάλειας δεν χωρίζονται κατά υπαλλήλους 
και εργολάβους ή κατά φύλο, καθώς δεν παρακολουθούμε 
και αναφέρουμε με βάση αυτές τις αναλύσεις . Οι επιδόσεις 
ασφαλείας χώρου αναφέρονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της τοπικής αυτοδιοίκησης .

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ «ΒΑΣΙΚΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ GRI G4
Έγινε πλήρης απολογισμός, με βάση τις κατευθυντήριος οδηγίες GRI G4 .

Έγινε μερικός απολογισμός, με βάση τις κατευθυντήριος οδηγίες GRI G4
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ

Τμήμα Αναφοράς Αριθμός 
σελίδας

Επίπεδο 
Αναφοράς

Ελλείψεις που αναγνωρίστηκαν  
και Λόγοι Ελλείψεων

Σχόλια & Σύνδεσμοι

ΥΓΕΊΑ, ΑΣΦΆΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ (Συνέχεια) 
Βιοποικιλότητα και Αποκατάσταση

G4–DMA Η Επιχείρησή μας, Βιοποικιλότητα 
και Αποκατάσταση

10–11, 
38–39

G4–MM1 Σημαντικές Στιγμές του 2015 & Έτος 
Αξιολόγησης, Αποκατάσταση

6, 38 Αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται αναφορά για 
το σύνολο της γης που έχει διαταραχτεί 
και δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ή για 
το συνολικό ποσό της νέας γης που έχει 
διαταραχτεί .

www .eldoradogold .com/
investors/financial-information/
annual-reports/

G4–MM2 Βιοποικιλότητα 38

Χρήση Ενέργειας

G4–DMA Διαχείριση του Περιβαλλοντικού 
μας Αποτυπώματος, Διαχείριση των 
Εισροών μας

28–31, 35

G4–EN3 Κατανάλωση Ενέργειας 35

G4–EN5 Ενεργειακή ένταση 35 Ο δείκτης ενεργειακής έντασης 
υπολογίζεται βάσει της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας (πηγές 
κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2) .

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Άδειες και Εγκρίσεις

G4–2 Επιστολή Διευθύνοντος 
Συμβούλου, Έτος Αξιολόγησης, 
Η Επιχείρησή μας, Διαβούλευση 
με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, 
Διαχείριση του Περιβαλλοντικού μας 
Αποτυπώματος

5, 7, 10–11, 
21, 31

Ετοιμότητα για Περιπτώσεις Εκτάκτου Ανάγκης

G4–DMA Διαχείριση του Περιβαλλοντικού 
μας Αποτυπώματος, Αντιμετώπιση 
Εκτάκτων Αναγκών

30, 47

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού

G4–DMA Διαχείριση του Περιβαλλοντικού 
μας Αποτυπώματος, Αντιμετώπιση 
Εκτάκτων Αναγκών

30, 47

G4–DMA Οι Άνθρωποί μας 40–43

G4–LA1 Προσλήψεις Νέων Υπαλλήλων, 
Κύκλος Κίνησης Προσωπικού

42 Δεν παρακολουθούμε ή πραγματοποιούμε αναφορά για νέες 
προσλήψεις ή για κύκλο κίνησης προσωπικού ανά ηλικιακή 
ομάδα .

G4–LA9 Ώρες Εκπαίδευσης Υπαλλήλων 43 Δεν παρακολουθούμε τις ώρες 
εκπαίδευσης ανά φύλο .

Οι ώρες εκπαίδευσης 
αντικατοπτρίζουν την εκπαίδευση 
των υπαλλήλων της Eldorado 
Gold και δεν περιλαμβάνουν ώρες 
εκπαίδευσης που παρασχέθηκε σε 
Εργολάβους .

G4–LA11 Παράγοντες Βιωσιμότητας στις 
Αποζημιώσεις

19 Δεν παρακολουθούμε τα στοιχεία 
αξιολόγησης των επιδόσεών μας ανά 
φύλο ή κατηγορία απασχόλησης .

Στόχος μας είναι να γίνονται 
αξιολογήσεις επιδόσεων 
τακτικά (σε ετήσια βάση, αν όχι 
συχνότερα) για το σύνολο των 
υπαλλήλων μας (100%) .
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ

Τμήμα Αναφοράς Αριθμός 
σελίδας

Επίπεδο 
Αναφοράς

Ελλείψεις που αναγνωρίστηκαν  
και Λόγοι Ελλείψεων

Σχόλια & Σύνδεσμοι

ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ 
Κοινωνική Άδεια

G4–24 Κατάλογος των ομάδων 
ενδιαφερόμενων μερών

20

G4–25 Βάση αναγνώρισης και επιλογής 
των ενδιαφερόμενων μερών που 
συμμετέχουν στη διαβούλευση

20–22

G4–26 Προσέγγιση του οργανισμού στη 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη

20–21

G4–27 Βασικά θέματα και οι 
προβληματισμοί που προέκυψαν 
από τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη

21, 23

G4–DMA Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα 
Μέρη, Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας 
2015, Οι Κοινότητές μας – Χτίζοντας 
Ευκαιρίες, Στο Επίκεντρο: Ο 
Τετραμερής Συνασπισμός

20–27

G4–SO1 Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα 
Μέρη, Οι Κοινότητές μας – 
Χτίζοντας Ευκαιρίες, Αξιολογήσεις 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

20–21, 
24–27, 31

Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να 
αναφέρουμε τον αριθμό των σχεδίων 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη ανά χώρο δραστηριότητας 
με βάση τη χαρτογράφηση των 
ενδιαφερόμενων μερών .

G4–SO11 Αιτήματα και Αναφορές που 
Ελήφθησαν

20–21 Αυτή τη στιγμή, δεν παρακολουθούμε 
τον αριθμό των αναφορών που έγιναν 
και επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου απολογισμού .

Στα εργοτάξιά μας ελέγχουμε και 
ερευνούμε όλες τις αιτήσεις, τα 
παράπονα και τις αναφορές που 
υποβάλλονται . Κατά τον έλεγχο των 
σημερινών μηχανισμών διαχείρισης 
αναφορών, στόχος μας είναι η 
βελτίωση της παρακολούθησης 
αυτών των αναφορών παραπόνων 
από την υποβολή έως και το 
κλείσιμο αυτών .

Εντοπισμός Αγαθών και Υπηρεσιών

G4–DMA Η Αλυσίδα Αξίας μας και Προμήθειες 
σε Τοπικό Επίπεδο, Οι Άνθρωποί μας

16–17, 
40–43

G4–EC6 Οι Υπάλληλοί μας (Ποσοστό 
Πολιτών, Ποσοστό από Τοπικές 
Κοινότητες)

41–42

G4–EC9 Πληρωμές σε Προμηθευτές 16–17 Ο απολογισμός γίνεται επί 
του συνολικού αριθμού των 
υπαλλήλων που προσλαμβάνονται 
από τις τοπικές κοινότητες – όχι 
μόνο την Ανώτερη Διοίκηση – 
καθώς πιστεύουμε πως αυτή είναι η 
πιο αποτελεσματική στατιστική για 
την κατάδειξη των προτιμήσεων 
και επιρροών μας για τοπικές 
προσλήψεις .

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ «ΒΑΣΙΚΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ GRI G4
Έγινε πλήρης απολογισμός, με βάση τις κατευθυντήριος οδηγίες GRI G4 .

Έγινε μερικός απολογισμός, με βάση τις κατευθυντήριος οδηγίες GRI G4
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ

Τμήμα Αναφοράς Αριθμός 
σελίδας

Επίπεδο 
Αναφοράς

Ελλείψεις που αναγνωρίστηκαν  
και Λόγοι Ελλείψεων

Σχόλια & Σύνδεσμοι

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Συνέχεια) 
Κοινοτική επένδυση

G4–DMA Επιστολή του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, Η Επιχείρησή μας, 
Συμβάλλοντας στην Αειφόρο 
Ανάπτυξη, Η Αλυσίδα Αξίας μας και 
Προμήθειες σε Τοπικό Επίπεδο, Οι 
Κοινότητές μας

5, 10, 11, 
14–15, 17, 
25

G4–EC1 Οι Επιδόσεις και οι Στόχοι μας, 
Πληρωμές σε Προμηθευτές, 
Πληρωμές προς Κρατικούς Φορείς, 
Επένδυση στην Τοπική Κοινότητα

1, 8, 17, 19, 
25

Δεν έχει γίνει απολογισμός για Πληρωμές 
προς Φορείς Χρηματοδότησης και 
Μη Διανεμηθείσα Οικονομική Αξία . 
Τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στην 
Οικονομική Έκθεση της Eldorado για 
το 2015 .

www .eldoradogold .com/investors/
financial-information/annual-
reports/

G4–EC7 Επένδυση στην Τοπική Κοινότητα, 
Κοινοτικές Επενδύσεις ανά 
Εκμετάλλευση

25–27
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ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
στις 31 Δεκεμβρίου 2015   Αποδεδειγμένα  Πιθανά Μεταλλευτικά Σύνολο Αποδεδειγμένων 
 Ορυκτά Αποθέματα Αποθέματα και Πιθανών

 Τόνοι g/t In-situ Τόνοι g/t In-situ Τόνοι g/t In-situ 
 (x1000)  oz (x1000)  oz (x1000)   oz 
ΧΡΥΣΟΣ   (x1000)   (x1000)   (x1000)

Certej   22 .788 1 .93 1 .414 21 .500 1 .43 988 44 .288 1 .69 2 .402
Eastern Dragon 837 11 .07 297 2 .168 6 .46 447 3 .005 7 .70 744
Efemçukuru 801 8 .31 214 3 .367 6 .84 740 4 .168 7 .12 954
Jinfeng 5 .360 3 .94 680 9 .767 3 .77 1 .183 15 .127 3 .83 1 .863
Kışladağ 48 .581 0 .85 1 .333 282 .378 0 .67 6 .065 330 .959 0 .70 7 .398
Ολυμπιάδα 4 .851 8 .65 1 .349 11 .236 7 .54 2 .724 16 .087 7 .87 4 .073
Πέραμα 2 .477 4 .44 354 7 .220 2 .68 621 9 .697 3 .13 975
Σκουριές 73 .474 0 .91 2 .148 79 .262 0 .64 1 .643 152 .736 0 .77 3 .791
Tanjianshan 1 .340 2 .18 94 1 .267 3 .83 156 2 .607 2 .98 250
Tocantinzinho 16 .699 1 .53 821 22 .914 1 .36 1 .003 39 .613 1 .43 1 .824
White Mountain 3 .510 3 .26 368 2 .446 3 .10 244 5 .956 3 .20 612

Συνολικός Χρυσός 180.718 1.56 9.072 443.525 1.11 15.814 624.243 1.24 24.886 

ΆΡΓΥΡΟΣ 

Certej    22 .788 10 7 .004 21 .500 12 8 .551 44 .288 11 15 .555
Eastern Dragon 837 81 2 .178 2 .168 67 4 .628 3 .005 70 6 .806
Ολυμπιάδα 4 .851 124 19 .339 11 .236 130 46 .962 16 .087 128 66 .301
Πέραμα  2 .477 3 254 7 .220 4 897 9, .697 4 1 .151
Στρατώνι 428 172 2 .367 227 184 1 .343 655 176 3 .710

Συνολικός Άργυρος 31.381 31 31.142 42.351 46 62.381 73.732 39 93.523

 Τόνοι  In-situ t Ton  In-situ t Τόνοι  In-situ t 
ΧΑΛΚΟΣ (x1000) % (x1000) (x1000) % (x1000) (x1000)  % (x1000)

Σκουριές 73 .474 0 .54 394 79 .262 0 .48 382 152 .736 0 .51 776

Συνολικός Χαλκός 73.474 0.54 394 79.262 0.48 382 152.736 0.51 776

ΜΟΛΥΒΔΟΣ 

Ολυμπιάδα 4 .851 4 .1 199 11 .236 4 .4 494 16 .087 4 .3 693
Στρατώνι 428 6 .6 28 227 7 .3 17 655 6 .9 45

Συνολικός Μόλυβδος 5.279 4.3 227 11.463 4.5 511 16.742 4.4 738

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 

Ολυμπιάδα 4 .851 5 .1 247 11 .236 6 .0 674 16 .087 5 .7 921
Στρατώνι 428 10 .2 44 227 10 .3 23 655 10 .2 67

Συνολικός Ψευδάργυρος 5.279 5.5 291 11.463 6.1 697 16.742 5.9 988

Σημειώσεις για Ορυκτούς Πόρους και Αποθέματα    
1 .  Οι Ορυκτοί πόροι και τα μεταλλευτικά αποθέματα έχουν όπως 

την 31 Δεκεμβρίου 2015 . 
2 . Τα μεταλλευτικά αποθέματα συμπεριλαμβάνονται στους 

ορυκτούς πόρους .
3 . Τα μεταλλευτικά αποθέματα και οι ορυκτοί πόροι 

γνωστοποιούνται στη συνολική βάση του έργου .  
4 . Σήμερα τα μεταλλευτικά αποθέματα και οι ορυκτοί πόροι της 

Ολυμπιάδας δεν περιλαμβάνουν το υπόλοιπο υλικό παλαιών 
χώρων απόθεσης . 

5 . Τα μεταλλευτικά αποθέματα της Vila Nova έχουν 
απομακρυνθεί από τους πίνακες των Αποθεμάτων επειδή ο 
χαρακτήρας τους δεν είναι οικονομικός στις προβλεπόμενες 
μακροπρόθεσμες τιμές σιδηρομεταλλευμάτων .  
    
 

Σημειώσεις για Ορυκτά Αποθέματα
1 .  Μακροπρόθεσμες Υποθέσεις στις Τιμές Μετάλλων: 

Χρυσός = 1 .200 $/ουγγιά Άργυρος = 16,00 $/ουγγιά (για το 
Στρατώνι ήταν 7,74 $/ουγγιά Ag σύμφωνα με την συμφωνία 
streaming με την Silver Wheaton (Caymans) Ltd . Χαλκός 
= 3,00 $/λίβρα . Τιμή μολύβδου = 2 .000 $/τόνος και Τιμή 
Ψευδαργύρου = 2 .000 $/τόνος .  

2 . Όρια εκμεταλλευσιμότητας: Kişladağ: 7,30 $ NSR . Efemçukuru: 
3,48 g/t Au . Λόφος Περάματος: 0,8 g/t Au . Tanjianshan: 1,30 g/t 
Au (JLG), 1,7 g/t Au (QLT South), 3,80 g/t Au (QLT) . Jinfeng: 0,65 
g/t/ Au (ανοικτό όρυγμα), 2,3g/t Au (υπόγειο) . White Mountain: 
1,8 g/t Au . Eastern Dragon: 1,0 g/t/ Au (ανοικτό όρυγμα), 
1,7g/t Au (υπόγειο) . Tocantinzinho: 0,42 g/t Au . Σκουριές: 
12,00 $ NSR (ανοικτό όρυγμα), 33,33 $ (υπόγειο) . Ολυμπιάδα: 
76,00 $ NSR . Στρατώνι: 15,54% Zn Ισοδύναμος βαθμός 
(=Zn%+Pb%*1,20+Ag%*165) . Certej: 0,90 g/t Au Ισοδύναμος 
βαθμός (=Au(g/t)+Ag(g/t)*0,0121) 

 

3 .  Αρμόδιοι: Ο Richard Miller, Μηχανικός Έργου, Γενικός 
Διευθυντής Μεταλλείου Kişladağ, είναι υπεύθυνος για τα 
αποθέματα στο Kişladağ .  
Ο John Nilsson, Μηχανικός έργου της Nilsson Mine Services, 
είναι υπεύθυνος για το ανοικτό όρυγμα στις Σκουριές, και τα 
αποθέματα στο Certej και το Tocantinzinho .  
Ο Doug Jones, (Εγγεγραμμένο Μέλος – Ανώτερο Διοικητικό 
Στέλεχος), Ανώτερος Αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων της 
Εταιρείας, είναι υπεύθυνος για τα αποθέματα στο Tanjianshan, 
Jinfeng, White Mountain, Eastern Dragon, Efemçukuru, 
Ολυμπιάδα, Στρατώνι, και Πέραμα . Ο 
Colm Keogh, Μηχανικός Έργου, Βασικός Μηχανικός 
Μεταλλείου, της AMC Mining Consultants (Canada) Ltd ., είναι 
υπεύθυνος για τα υπόγεια αποθέματα στις Σκουριές .



Eldorado Gold – Έτος Αξιολόγησης 2015     55

ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 
στις 31 Δεκεμβρίου 2015  Μετρημένοι πόροι  Ενδεικτικοί Πόροι Σύνολο Μετρημένων και Υποθετικοί Πόροι 
   Ενδεικτικών

 Τόνοι g/t In-situ Τόνοι g/t In-situ Τόνοι g/t In-situ Τόνοι g/t In-situ 
 (x1000)  oz (x1000)  oz (x1000)   oz (x1000)    oz 
ΧΡΥΣΟΣ   (x1000)   (x1000)   (x1000)   (x1000)

Certej 27 .518 1 .80 1 .592 62 .463 1 .23 2 .472 89 .981 1 .40 4 .064 12 .228 0 .96 376
Eastern Dragon 800 12 .48 322 2 .700 6 .04 530 3 .500 7 .50 852 2 .200 2 .67 190
Efemçukuru 2 .343 8 .82 665 2 .573 7 .84 649 4 .916 8 .31 1 .314 5 .524 4 .75 844
Jinfeng 6 .887 4 .16 920 13 .029 3 .78 1 .581 19 .916 3 .91 2 .501 7 .818 3 .83 962
Kışladağ 48 .232 0 .82 1 .276 441 .134 0 .59 8 .325 489 .366 0 .61 9 .601 372 .643 0 .40 4,792
Ολυμπιάδα 4 .464 9 .97 1 .431 10 .644 8 .55 2 .926 15 .108 8 .97 4 .357 3 .955 8 .34 1,060
Πέραμα  3 .064 4 .30 424 9 .375 3 .18 958 12 .439 3 .46 1 .382 8 .766 1 .96 554
Πιάβιτσα – – – – – – – – – 10 .542 5 .70 1,932
Σάπες – – – 2 .423 6 .08 474 2 .423 6 .08 474 1 .011 10 .65 347
Σκουριές 100 .018 0 .79 2 .534 189 .263 0 .47 2 .867 289 .281 0 .58 5 .401 170 .136 0 .31 1,680
Tanjianshan 2 .007 2 .13 137 3 .384 3 .01 327 5 .391 2 .68 464 4 .341 3 .85 537
Tocantinzinho 17 .530 1 .51 851 31 .202 1 .26 1 .264 48 .732 1 .35 2 .115 2 .395 0 .90 69
White Mountain 4 .206 3 .64 491 2 .678 3 .45 297 6 .884 3 .56 788 1 .685 6 .98 378

Συνολικός Χρυσός 217.069 1.53 10.643 770.868 0.91 22.670 987.937 1.05 33.313 603.244 0.71 13,721

ΆΡΓΥΡΟΣ 

Certej 27 .518 9 7 .768 62 .463 9 17 .833 89 .981 9 25 .601 12 .228 3 1,364
Eastern Dragon 800 91 2 .400 2 .700 67 5 .900 3 .500 73 8 .300 2 .200 20 1,500
Ολυμπιάδα 4 .464 142 20 .380 10 .644 147 50 .305 15 .108 146 70 .685 3 .955 118 15,050
Πέραμα 3 .064 3 335 9 .375 9 2 .833 12 .439 8 3 .168 8 .766 7 1,860
Πιάβιτσα – – – – – – – – – 10 .542 57 19,156
Στρατώνι 644 201 4 .162 412 212 2 .808 1 .056 205 6 .970 490 169 2,662

Συνολικός Άργυρος  36.490 30 35.045 85.594 29 79.679 122.084 29 114.724 38.181 34 41,592 

 Τόνοι  In-situ t Τόνοι  In-situ t Τόνοι  In-situ t Τόνοι  In-situ t 
ΧΑΛΚΟΣ (x1000) % (x1000) (x1000) % (x1000) (x1000)  % (x1000) (x1000)  % (x1000) 

Σκουριές 100 .018 0 .48 484 189 .263 0 .40 758 289 .281 0 .43 1 .242 170 .136 0 .34 578

Συνολικός Χαλκός 100.018 0.48 484 189.263 0.40 758 289.281 0.43 1.242 170.136 0.34 578

ΜΟΛΥΒΔΟΣ 

Ολυμπιάδα 4 .464 4 .7 210 10 .644 5 .0 532 15 .108 4 .9 742 3 .955 3 .9 153
Στρατώνι 644 7 .7 50 412 7 .9 33 1 .056 7 .9 83 490 6 .4 31

Συνολικός Μόλυβδος  5.108 5.1 260 11.056 5.1 565 16.164 5.1 825 4.445 4.1 184

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 

Ολυμπιάδα 4 .464 5 .8 259 10 .644 6 .8 724 15 .108 6 .5 983 3 .955 4 .3 171
Στρατώνι 644 10 .6 68 412 11 .7 48 1 .056 11 .0 116 490 8 .8 43

Συνολικός Ψευδάργυρος 5.108 6.4 327 11.056 7.0 772 16.164 6.8 1.099 4.445 4.8 214

ΣΙΔΗΡΟΣ 

Vila Nova 2 .212 59 .3  10 .982 58 .5  13 .194 58 .7  9 .519 59 .7  

Συνολικός Σίδηρος 2.212 59.3  10.982 58.5  13.194 58.7  9.519 59.7 

Σημειώσεις για Ορυκτούς Πόρους
1 . Όρια εκμεταλλευσιμότητας: 

Kişladağ: 0,25 g/t Au . Efemçukuru: 2,5 g/t Au . Λόφος 
Περάματος: 0,5 g/t Au . Jinfeng: 0,5 g/t/ Au (ανοικτό 
όρυγμα), 2,0 g/t Au (υπόγειο) . Tanjianshan: 1,0 g/t Au (JLG), 
1,0 g/t Au (QLT South), 2,5 g/t Au (QLT) . White Mountain: 
1,0 g/t Au . Eastern Dragon: 1,0 g/t Au . Tocantinzinho: 0,3 
g/t Au . Certej: 0,7 g/t Au . Σκουριές: 0,20 g/t Au Ισοδύναμος 
βαθμός (ανοικτό όρυγμα), 0,60 g/t Au Ισοδύναμος βαθμός 
(υπόγειο) (=Au g/t +1,6 Cu%) . Piavitsa: 3,5 g/t Au . Σάπες: 2,5 
g/t/ Au (ανοικτό όρυγμα), 1,0 g/t Au (υπόγειο) . Tanjianshan: 
Τα όρια εκμεταλλευσιμότητας των πόρων σε Ολυμπιάδα 
και Στρατώνι έχουν γεωλογικό υπόβαθρο, και οφείλονται 
στην οξύτητα των επαφών μεταλλοφορίας και στον υψηλό 
βαθμό μεταλλοφορίας .

 

2 . Αρμόδιοι: 
Ο Stephen Juras, Ph .D ., P .Geo ., Διευθυντής Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Εταιρίας, είναι υπεύθυνος για όλους τους 
ορυκτούς πόρους της Εταιρίας εκτός από εκείνους που 
σχετίζονται με τις Σάπες . Ο Peter Lewis, Ph .D ., P .Geo ., 
Αντιπρόεδρος Ερευνών της Εταιρίας, είναι υπεύθυνος για 
τους ορυκτούς πόρους στις Σάπες .
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

Ορισμένες δηλώσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Έκθεση, συμπεριλαμβανομένων όλων των δηλώσεων που δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα, αποτελούν δηλώσεις 
πρόβλεψης (forward-looking statements) και πληροφορίες πρόβλεψης κατά την έννοια των εφαρμοστέων Αμερικανικών και Καναδικών νόμων περί αξιών . Τέτοιες δηλώσεις ή πληροφορίες 
πρόβλεψης περιλαμβάνουν ενδεικτικά δηλώσεις ή πληροφορίες που αναφέρονται στην στρατηγική, τα σχέδια, τους στόχους, την προοπτική, και δημοσιοποιήσεις δικών μας χρηματοοικονομικών 
στοιχείων, την μελλοντική μας οικονομική και επιχειρηματική απόδοση, την τιμή του χρυσού και άλλων εμπορευμάτων, τις ταμειακές ροές, τις δαπάνες σε μετρητά, τους στόχους, την παραγωγή 
και τις δαπάνες, τις εκτιμήσεις των ορυκτών μας αποθεμάτων και πόρων, και την προτεινόμενή μας ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησης), έρευνα, και απόκτηση μεταλλείων, τις 
προσδοκίες μας για μελλοντική απόδοση των μεταλλείων μας και άλλα γεγονότα ή εξελίξεις που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, Συχνά, οι δηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν λέξεις όπως «σχέδια», 
«περιμένει» ή «δεν περιμένει», «αναμένεται», «προϋπολογισμός», «προγραμματισμένο», «εκτιμήσεις», «προβλέψεις», «σκοπεύει», «αναμένει» ή «δεν αναμένει» ή «πιστεύει» ή παραλλαγές αυτών 
των λέξεων ή φράσεων ή δηλώσεις ότι ορισμένες ενέργειες, γεγονότα ή αποτελέσματα «θα μπορούσαν», «μπορούν», «θα ήταν δυνατό να», «ενδεχομένως να» ή «θα» γίνουν, πραγματοποιηθούν, 
συμβούν ή επιτευχθούν .

Όσον αφορά τις δηλώσεις και πληροφορίες πρόβλεψης που περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση, έχουμε κάνει πολυάριθμες υποθέσεις, εκτιμήσεις και έχουμε δώσει γνώμες που μπορεί να 
αποδειχθούν ανακριβείς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υποθέσεων για την τιμή του χρυσού και άλλων εμπορευμάτων, για τις τιμές συναλλάγματος, για τα αναμενόμενα κόστη και 
δαπάνες, για την παραγωγή, τα ορυκτά αποθέματα και τους ορυκτούς πόρους και τις ανακτήσεις μετάλλων, για τις επιπτώσεις των αποκτήσεων, διαθέσεων, αναστολών ή καθυστερήσεων στη 
δραστηριότητά μας, για το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούμε, και για την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας . Παρόλο που η διοίκησή μας πιστεύει 
πως οι υποθέσεις που έχουν γίνει σε αυτές τις δηλώσεις ή πληροφορίες και οι προσδοκίες που αντιπροσωπεύονται από αυτές είναι εύλογες, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως οι δηλώσεις ή οι 
πληροφορίες πρόβλεψης θα αποδειχθούν ακριβείς . Εκ φύσεως, οι δηλώσεις και πληροφορίες πρόβλεψης βασίζονται σε υποθέσεις και αφορούν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες 
και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να κάνουν τα πραγματικά μας αποτελέσματα, αποδόσεις και επιτυχίες ή αποτελέσματα της βιομηχανίας, να διαφέρουν ουσιαστικά από τα μελλοντικά 
αποτελέσματα, την απόδοση ή τις επιτυχίες που εκφράζονται σε ή υπονοούνται με αυτές τις δηλώσεις ή τις πληροφορίες πρόβλεψης . Οι εν λόγω κίνδυνοι, αβεβαιότητες και άλλοι παράγοντες 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• κανονιστικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών κανονιστικών περιορισμών και ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού κόστους αποκατάστασης
• κινδύνους λειτουργίας σε ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων, κανονισμών, αλλαγών στα καθεστώτα εξόρυξης ή στις κυβερνήσεις και στις πολιτικές ή οικονομικές εξελίξεις των 

χωρών στις οποίες εμείς δραστηριοποιούμαστε σήμερα ή ενδέχεται να δραστηριοποιηθούμε στο μέλλον
• αλλαγές στη νομοθεσία και στις ρυθμιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησης, των ξένων επενδύσεων, των περιβαλλοντικών, φορολογικών νόμων και κανονισμών και των 

νόμων και κανονισμών περί υγείας και ασφάλειας
• κινδύνους που αφορούν τίτλους, και την παροχή και λήψη αδειών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων απόκτησης και διατήρησης της εγκυρότητας και της εκτελεσιμότητας των αναγκαίων 

παντός είδους αδειών, το χρόνο απόκτησης και ανανέωσης αυτών, και τους κινδύνους ελαττωματικών τίτλων ιδιοκτησίας ορυκτών 
• ανταγωνισμό για τις ιδιότητες των ορυκτών και στόχους συγχώνευσης και απόκτησης
• περιβαλλοντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης και μεταφοράς ελεγχόμενων ουσιών
• υποδομές, νερό, ενέργεια, εξοπλισμό και άλλη διαθεσιμότητα και διάρκεια εισροών, και το κόστος και τις επιπτώσεις αυτών στο κεφάλαιο και τις δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης, και στα 

προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής
• την αστάθεια του παγκόσμιου και τοπικού οικονομικού κλίματος
• κοινοτικές και μη κυβερνητικές δράσεις και ρυθμιστικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας κλεισίματος οποιασδήποτε από τις εκμεταλλεύσεις μας
• την ικανότητα διατήρησης θετικών σχέσεων με τις κοινότητες εντός των οποίων δραστηριοποιούμαστε και απώλεια φήμης
• αστάθεια στις τιμές χρυσού και άλλων μετάλλων, και την επίπτωση οποιωνδήποτε σχετικών δραστηριοτήτων αντιστάθμισης
• υποκειμενικότητα στην εκτίμηση ορυκτών πόρων και αποθεμάτων και την εξάρτηση από τα διαθέσιμα δεδομένα και τις υποθέσεις και χρήσεις που χρησιμοποιούνται σε ερμηνεία αυτών των 

δεδομένων και την εξάντληση των βαθμών ή ποσοτήτων των αποθεμάτων
• αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής και της εκτιμώμενης παραγωγής, ορυκτών αποθεμάτων και πόρων και ανακτήσεων μετάλλων
• υποθετική και αβέβαιη φύση των κοιτασμάτων χρυσού και άλλων ορυκτών που αναζητούνται
• κινδύνους που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την εξόρυξη και κινδύνους εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής κατάλληλου χρόνου, των κινδύνων και απωλειών που είναι 

ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι
• κινδύνους μη εκπλήρωσης των στόχων ή των εκτιμήσεων παραγωγής και κόστους
• απώλεια βασικών υπαλλήλων και της ικανότητάς μας για προσέλκυση και διατήρηση κατάλληλου προσωπικού και εργασιακές διαφορές
• συνέπεια των τιμών για χρήση ενέργειας, εργατικά, κόστος υλικών, προμήθειες και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς) με τις προσδοκούμενες
• κίνδυνος σχετικός με κοινοπραξίες
• αυξημένες απαιτήσεις σε κεφάλαιο και ικανότητα λήψης χρηματοδότησης
• διακυμάνσεις συναλλάγματος και οι επιπτώσεις των τυχόν συναφών δραστηριοτήτων αντιστάθμισης
• κινδύνους που συνδέονται με τη διατήρηση σημαντικών επιπέδων χρέους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών οικονομικών περιορισμών στις δραστηριότητες, τον κίνδυνο επιτοκίου και τον 

κίνδυνο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
• τους κινδύνους ότι η ενσωμάτωση των αποκτώμενων επιχειρήσεων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, ότι τα αναμενόμενα οφέλη από την ένταξη μπορεί να είναι 

μικρότερα από ό, τι εκτιμάται ή ότι το κόστος της απόκτησης μπορεί να είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο
• τις επιπτώσεις από τις εξαγορές και τις διαθέσεις, από τη νομισματοποίηση, τις συγχωνεύσεις και άλλους επιχειρηματικούς συνδυασμούς συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των 

μεταβολών που γίνονται στο χαρτοφυλάκιό έργων μας πάνω στις λειτουργίες μας, στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, και την οικονομική κατάσταση και ικανότητα για ολοκλήρωση των εξαγορών
• κινδύνους δικαστικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των αβεβαιοτήτων που εμπεριέχονται στις τρέχουσες και μελλοντικές νομικές προκλήσεις στις οποίες εμείς είμαστε, ή μπορεί να 

γίνουμε διάδικοι
• μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και αστάθεια στις τιμές των μετοχών
• φορολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των φορολογικών νόμων και της ερμηνείας των φορολογικών νόμων
• βλάβη, παραβιάσεις ασφάλειας ή διακοπή των συστημάτων πληροφορικής μας και
• κινδύνους που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές .

Δείτε το Ετήσιο Πληροφοριακό Δελτίο της εταιρίας μας και την τριμηνιαία και ετήσια συνοδευτική έκθεση του ετήσιου απολογισμού της διοίκησης (MD&A) για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους, τις αβεβαιότητες και τους υπόλοιπους παράγοντες που σχετίζονται με τις δηλώσεις και τις πληροφορίες πρόβλεψης . Αν και έχουμε προσπαθήσει να εντοπίσουμε τους 
παράγοντες που θα μπορούσαν να κάνουν τις πραγματικές δράσεις, γεγονότα ή αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που γνωστοποιούνται στις δηλώσεις ή πληροφορίες πρόβλεψης, 
μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που καθιστούν τα πραγματικά αποτελέσματα, τις επιδόσεις, τα επιτεύγματα ή γεγονότα μη αναμενόμενα, εκτιμώμενα ή επιδιωκόμενα . Επίσης, πολλοί από 
τους παράγοντες βρίσκονται πέρα από τον δικό μας έλεγχο . Κατά συνέπεια, οι αναγνώστες δεν θα πρέπει να βασίζονται άκριτα σε δηλώσεις ή πληροφορίες πρόβλεψης . Δεν αναλαμβάνουμε καμία 
υποχρέωση επανέκδοσης ή ενημέρωσης των δηλώσεων ή πληροφοριών πρόβλεψης που μπορεί να προκύψουν από νέες πληροφορίες ή γεγονότα που μπορεί να συμβούν μετά την ημερομηνία 
της παρούσας έκθεσης, παρά μόνο όπως μπορεί να απαιτεί ο νόμος . Όλες οι δηλώσεις και οι πληροφορίες πρόβλεψης σε αυτό το έγγραφο περιορίζονται από αυτήν την προειδοποιητική δήλωση .

Προειδοποιητική σημείωση για τις Προοπτικές, τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τις Εκτιμήσεις Παραγωγής
Οι αναγνώστες προειδοποιούνται ότι οι προοπτικές, οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι εκτιμήσεις παραγωγής υπόκεινται σε μια ποικιλία παραγόντων που είναι πιθανό να κάνουν τα αποτελέσματα 
να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις μας, και αυτές οι μεταβολές μπορεί να είναι ουσιώδεις . Οι πληροφορίες πρόβλεψης περιλαμβάνουν γενικά κινδύνους και αβεβαιότητες όπως αυτά  που 
περιγράφονται παραπάνω και τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, βρίσκονται πέρα   από τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων των: (I) παγκόσμιων και τοπικών οικονομικών συνθηκών, (ii) 
παραγόντων τιμολόγησης και κόστους, (iii) απρόβλεπτων γεγονότων ή αλλαγών στα τρέχοντα σχέδια ανάπτυξης, μελλοντικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, χρηματοοικονομικές συνθήκες ή 
άλλες πλευρές της επιχείρησής μας με το πέρασμα του χρόνου, και (iv) δυσμενείς κανονιστικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να κάνουν τα πραγματικά γεγονότα και αποτελέσματα να διαφέρουν 
σημαντικά από εκείνα που περιλαμβάνονται σε ή προβλέπονται από τέτοιες δηλώσεις . Οι προοπτικές, οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι εκτιμήσεις παραγωγής αντανακλούν ορισμένες υποθέσεις 
που έχουμε κάνει και οι οποίες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα, οικονομικές, ανταγωνιστικές και ρυθμιστικές συνθήκες, συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και 
μελλοντικές επιχειρηματικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της συνέχισης των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ουσιαστικά ίδια βάση όπως υφίσταται 
σήμερα, το σύνολο των οποίων υποθέσεων είναι δύσκολο να προβλεφθούν και πολλές από τις οποίες βρίσκονται πέρα   από τον έλεγχό μας . Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι 
προοπτικές, καθοδήγηση και οι εκτιμήσεις είναι ενδεικτικές των μελλοντικών επιδόσεων μας ή ότι τα πραγματικά αποτελέσματα δεν θα διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα στις προοπτικές, την 
καθοδήγηση και τις εκτιμήσεις .

Προειδοποιητική Σημείωση για τους επενδυτές των ΗΠΑ όσον αφορά τις εκτιμήσεις που αφορούν τους Μετρημένους, Ενδεικτικούς και Υποθετικούς Πόρους 
Οι όροι «ορυκτός πόρος», «μετρημένος ορυκτός πόρος», «ενδεικτικός ορυκτός πόρος», «υποθετικός ορυκτός πόρος» που χρησιμοποιούνται στο παρόν είναι οι Καναδικοί όροι εξόρυξης που 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Έγγραφο 43-101 – Πρότυπα Δημοσιοποίησης για Έργα Εξόρυξης «NI 43-101» με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στα Πρότυπα 
Ορυκτών Πόρων και Ορυκτών Αποθεμάτων του καναδικού Ινστιτούτου Ορυκτολογίας και Μεταλλουργίας και Πετρελαίου («CIM») , που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο CIM, όπως αυτά δύναται 
να τροποποιούνται κατά καιρούς .  Οι ορισμοί αυτοί διαφέρουν από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται από τον Οδηγό Βιομηχανίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (US Securities and 
Exchange Commission - «SEC») . Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως ορυκτό απόθεμα ορίζεται το μέρος ενός ορυκτού κοιτάσματος, που θα μπορούσε να εξορυχτεί ή να παραχθεί οικονομικά και νομικά 
κατά τη στιγμή του καθορισμού του ορυκτού αποθέματος . Ενώ οι όροι «ορυκτός πόρος», «μετρημένος ορυκτός πόρος», «ενδεικτικός ορυκτός πόρος», «υποθετικός ορυκτός πόρος» αναγνωρίζονται 
και απαιτούνται από τους καναδικούς κανονισμούς, δεν καθορίζονται με βάση τα πρότυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες και κανονικά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στις εκθέσεις και δηλώσεις 
εγγραφής που κατατίθενται στην SEC . Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν σχετικά με περιγραφές μεταλλοφορίας και πόρων βάσει των καναδικών προτύπων μπορεί να μη 
δύνανται να συγκριθούν με παρόμοιες πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από εταιρείες των ΗΠΑ στο αρχείο της SEC . Όσον αφορά τους «ενδεικτικούς ορυκτούς πόρους» και τους «υποθετικούς 
ορυκτούς πόρους» υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας ως προς την ύπαρξή τους και μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την οικονομική και νομική τους σκοπιμότητα . Δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι το σύνολο ή μέρος ενός «μετρημένου ορυκτού πόρου», «ενδεικτικού ορυκτού πόρου» ή «υποτιθέμενου ορυκτού πόρου» θα μπορέσει ποτέ να αναβαθμιστεί σε υψηλότερη κατηγορία . Κατά 
συνέπεια, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα και περιέχουν περιγραφές των κοιτασμάτων μας δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες πληροφορίες που δημοσιεύονται 
από εταιρείες των ΗΠΑ που υπόκεινται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας περί αξιών και τους κανόνες και τους κανονισμούς αυτής .
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Καναδάς (Έδρα)

Eldorado Gold Corporation 
1188 Bentall 5 
550 Burrard Street 
Vancouver, BC  V6C 2B5   Kanada

Τηλ:    604 687 4018 
Φαξ:  604 687 4026 
Γραμμή χωρίς χρέωση: 1 888 353 8166

Τουρκία

Tüprag Metal Madencilik 
Sanayive Ticaret A .S . 
Iran Caddesi 
Turan Emeksiz Sok . No . 1 
06700 Gaziosmanpasa 
Ankara Turkey

Τηλ:  90 312 468 4536  
Φαξ: 90 312 468 2646

Κίνα

Eldorado Gold Corporation 
Room 1001, West Tower 
LG Twin Towers 
B-12 Jianguomenwai Avenue 
Chaoyang District, Beijing 
100022 China

Τηλ:   86 10 5828 7966  
Φαξ:  86 10 5828 7967

Ελλάδα

Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και  
Χρυσωρυχεία Θράκης Α .Ε . 
Βασιλίσσης Σοφίας 23A 
Αθήνα 
10674 Ελλάδα

Τηλ: 30 214 687 0000 
Φαξ: 30 214 687 0095

Bραζιλία

Unamgen Mineração e Metalurgia S/A 
Avenida Olegário Maciel 
1846 – Santo Agostinho 
Belo Horizonte, MG 
CEP 30180-112 Brazil

Τηλ: 55 31 2101 3753 
Φαξ: 55 31 2101 3758

Ρουμανία

Deva Gold SA 
No . 9 Dragos Voda Street 
BL . 28, SC . A-B 
Deva, Hunedoara County 
330034 Romania

Τηλ: 40 25 423 3680 
Φαξ: 40 25 423 3682

Μπαρμπάντος

Eldorado Gold (Barbados) Limited 
White Park House 
White Park Road 
Bridgetown 
BB11135 Barbados

Τηλ:   +1 246 271 5357 
Φαξ: +1 246 271 5357

Ολλανδία

Eldorado Gold (Netherlands) BV 
Barbara Strozzilaan 101 
1083 HN, Amsterdam 
The Netherlands

Τηλ:   +31 204 509 610 
Φαξ: +31 204 509 611
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