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Αξιότιμη κυρία Μάλαμα,
Με αφορμή την πρόσφατη δήλωσή σας με αναφορές στην Ελληνικός Χρυσός, σε συνέχεια
της κατάθεσης (15.11.2019) του σχεδίου νόμου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στη διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με τίτλο
«Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και
στήριξη των ΑΠΕ», διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
i.

Η διάταξη στο άρθρο 40 στην οποία και εστιάζετε στη δήλωσή σας δεν αφορά στην
Ελληνικός Χρυσός και ούτε αλλάζει τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ελληνική
Πολιτεία. Εξάλλου, η Ελληνικός Χρυσός έχει ήδη καταθέσει την εν λόγω εγγυητική
επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και η οποία
βρίσκεται σε ισχύ από το 2012 (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/26.7.2011).

ii.

Κατά συνέπεια, η σύνδεση της Ελληνικός Χρυσός με το συγκεκριμένο σχέδιο
νόμου, όπως επιχειρήσατε να την αποδώσετε, σε καμία περίπτωση δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αποτελεί παραπλανητικό ισχυρισμό για
τη δραστηριότητα της εταιρίας.

iii.

Επιπλέον, σχετικά με την αναφορά σας για «ανεξέλεγκτη απόθεση τοξικών στον
ΧΥΤΕΑ του Κοκκινόλακα κι αλλού» επισημαίνουμε πως η Ελληνικός Χρυσός
εφαρμόζει κατά γράμμα την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους όρους που διέπουν
τη δραστηριότητά της υιοθετώντας πρακτικές με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της στην περιοχή. Οι
εγκαταστάσεις και οι υποδομές της εταιρίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς και
οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, συμπεριλαμβανομένου του
Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακα, διέπονται από τις υψηλότερες προδιαγραφές
ασφαλείας και βασίζονται απαρέγκλιτα στην αρχή της βέλτιστης περιβαλλοντικής
διαχείρισης.

Επιπλέον, εν συνεχεία της με αριθμό Πρωτοκόλλου 1416/54/22.10.2019 Ερώτησης και
Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων που απευθύνατε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
αναφορικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα στις Σκουριές, και της συνακόλουθης απάντησης
που λάβατε από το Υπουργείο, διαπιστώσαμε μια κατάφορη παρερμηνεία των θέσεων του
τελευταίου σε δηλώσεις σας σε μέσα ενημέρωσης, που επιφέρει εξόφθαλμη
παραπληροφόρηση επί του θέματος.

Συγκεκριμένα, κάνατε λόγο για παραδοχή από το Υπουργείο φερόμενης κακοποίησης των
αρχαιοτήτων στις Σκουριές, την στιγμή που η ίδια η απάντηση του Υπουργείου καταλήγει
συμπερασματικά ότι: «Ενόψει των ανωτέρω, είναι αυταπόδεικτο ότι κατά την ανασκαφική
δραστηριότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής στη θέση “Σκουριές” εφαρμόστηκαν
απολύτως ο νόμος 3028/2002, καθώς και οι διατάξεις της υπ’ αρ. 201745/26-7-2011 ΚΥΑ
έγκρισης του έργου, γεγονός που αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση της ανασκαφικής
έρευνας στην περιοχή, την ύπαρξη πρότασης υλοποίησης της ανάδειξης των αρχαιοτήτων
και, κυρίως, την ανυπαρξία οιασδήποτε κακοποίησης ή βανδαλισμού των αρχαιοτήτων».
Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, παραμένουμε στη
διάθεσή σας.
Κλείνοντας, παρακαλούμε για την αποκατάσταση της ορθής πληροφόρησης του κοινού και
ειδικότερα της τοπικής κοινωνίας όπου από κοινού δραστηριοποιούμαστε, μέσω μίας νέας
τοποθέτησής σας.
Με εκτίμηση,

Έρικα Ξηρουχάκη
Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

