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Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021 

ΑΠ: Α3897 

 

Προς: Δήμαρχο Αριστοτέλη  

κ. Σ. Βαλιάνο   

  

 

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη της Ελληνικός Χρυσός προς την έναρξη της 
λειτουργίας του έργου των Σκουριών   

  

Αξιότιμε Δήμαρχε,    
 
 
Με αφορμή πρόσφατη ανακοίνωσή σας, θα ήθελα με την παρούσα επιστολή να επισημάνω τα κύρια σημεία του 
Στρατηγικού Οδικού Χάρτη που θέτουμε σε εφαρμογή από φέτος έως και το 2024, με κύριο στρατηγικό στόχο να 
ξεκινήσει η εμπορική παραγωγή του μεταλλείου των Σκουριών.   

Ο Oδικός Xάρτης χαράσσει το δρόμο για την εφαρμογή της προσφάτως κυρωμένης Επενδυτικής 
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και της Ελληνικής Κυβέρνησης, σέβεται απολύτως τόσο το πνεύμα όσο 
και την ουσία της Επενδυτικής Συμφωνίας και τίθεται σε εφαρμογή προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το κοινό 
όραμα της πλήρους ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Κάθε άλλη ερμηνεία ή σχολιασμός αναφορικά 
με τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη είναι λανθασμένη, ενώ αναφορές σε απώλεια θέσεων εργασίας είναι αβάσιμες 
και δυναμιτίζουν αδικαιολόγητα το κλίμα στην τοπική κοινωνία, την ώρα που οι περιστάσεις απαιτούν το αντίθετο, 
προς όφελος όλων των κοινωνικών εταίρων.   
   
Πρωταρχικός στόχος του στρατηγικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός είναι ο μετασχηματισμός των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας σε μια αποτελεσματική, υγιή και κερδοφόρο επιχείρηση, με ενισχυμένες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, 
όρους Βιώσιμης Ανάπτυξης και προοπτικές μακροπρόθεσμης ευημερίας των ανθρώπων της ΒΑ Χαλκιδικής.  Για 
να επιτευχθεί αυτό, η Ελληνικός Χρυσός επικεντρώνεται στην εξυγίανση των μεταλλείων της Ολυμπιάδας και των 
Μαύρων Πετρών -με το τελευταίο ειδικότερα να καταγράφει εκτεταμένες ζημιές επί σειρά ετών- μέσα από την 
υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας, παραγωγής και παραγωγικότητας.    
 
Συγκεκριμένα, ο οδικός χάρτης για τα έτη 2021-2024 περιλαμβάνει:  

1. Επενδύσεις με ίδια κεφάλαια ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση προπαρασκευαστικών 
κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές καθώς και για την ολοκλήρωση του εργοστασίου εμπλουτισμού, κάτι που 
μόνο θετικό πρόσημο θα έχει για την τοπική κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, η τοπική απασχόληση και η τοπική ανάπτυξη 
θα επηρεαστούν θετικά ήδη από τις αρχές του 2022.  
2. Πρόσθετοι πόροι και περαιτέρω επενδύσεις θα κατευθυνθούν σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονες πρακτικές με 
στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της ψηφιοποίησης και της παραγωγικότητας στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, 
καθώς και την αύξηση των σημερινών επιπέδων παραγωγής του, από 400ktn/έτος σε 650ktn/έτος.  
 
3. Τα βεβαιωμένα αποθέματα του μεταλλείου Μαύρων Πετρών έχουν εξαντληθεί και αναμένεται να εισέλθει 
πλήρως σε Φάση Γεωλογικής Έρευνας με στόχο την επιβεβαίωση νέων βιώσιμων αποθεμάτων που θα 
παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής του. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι εργασίες θα σταματήσουν προσωρινά 
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και το μεταλλείο θα τεθεί σε καθεστώς φροντίδας και συντήρησης συνεχίζοντας τις ερευνητικές γεωτρήσεις που 
ξεκίνησαν καθυστερημένα λόγω μη έγκαιρης αδειοδότησής τους. Το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει την προοπτική να 
λειτουργήσει εκ νέου, εφόσον προκύψουν θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη βιωσιμότητας.  

Κατά την μεταβατική αυτή περίοδο, η  Διοίκηση της εταιρείας -κι εγώ προσωπικά- παραμένουμε απαρέγκλιτα 
προσηλωμένοι στη μέγιστη δυνατή προστασία της εργασίας, θέτοντας όρους, κανόνες και πολιτικές 
διαφάνειας και αξιοκρατίας, καθώς και στην αναβάθμιση της γνωστικής βάσης και των δεξιοτήτων του 
υφιστάμενου προσωπικού.  

Μέσω του σχεδίου μετάβασης που θα συζητηθεί με τους εργαζόμενους και τα σωματεία εργαζομένων, θα 
προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε το σύνολο των θέσεων εργασίας προσφέροντας τη βέλτιστη λύση 
απασχόλησης, αφενός στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας και στις εργασίες συντήρησης του μεταλλείου ΜΠ, αφετέρου 
στις Σκουριές, καθώς το έργο θα εξελίσσεται προς την πλήρη ανάπτυξή του. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί στην 
περιοχή ένα πρότυπο Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης & Εκπαίδευσης, προκειμένου να εκπαιδεύσει σε νέες 
δεξιότητες το εργατικό δυναμικό εν όψει της λειτουργίας του νέου, υπερσύγχρονου μεταλλείου στις Σκουριές, αλλά 
και κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων μακροπρόθεσμα.   
 
Απώτερος σκοπός όλων μας είναι και θα παραμείνει η επιτυχής υλοποίηση της Επενδυτικής Συμφωνίας, έτσι ώστε 
να απελευθερωθεί το ταχύτερο δυνατό η μεγάλη, διαχρονική αξία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, που θα  οδηγήσει 
σε 3.000 θέσεις εργασίας έως 2024, ενώ ήδη από το 2022, 1.000 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν για την 
υποστήριξη των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές. 
 
Θέλω ακόμα να σας υπενθυμίσω ότι στρατηγικό πυλώνα του νέου επενδυτικού σχεδίου και του στρατηγικού οδικού 
χάρτη της Ελληνικός Χρυσός, αποτελεί το Πρόγραμμα Κοινωνικών Επενδύσεων ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ 
σε βάθος 25ετίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα Κοινωνικών Επενδύσεων που θα 
έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από ιδιωτική εταιρεία σε επίπεδο ενός μόνο Δήμου, το οποίο δύναται να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις ανάπτυξης κι ευημερίας των κατοίκων του Αριστοτέλη μέσα από σειρά ουσιαστικών, 
εμβληματικών έργων, ακόμη και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή.  Για τα 15 
εκατομμύρια ευρώ του Προγράμματος, προτιθέμεθα να προβούμε σε σχετικές στοχευμένες επενδύσεις 
κατά τρόπο εμπροσθοβαρή, στο βαθμό που προτίθεται και δύναται να συνδράμει προς αυτή την 
κατεύθυνση ο Δήμος Αριστοτέλη και οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί εταίροι. Όπως εύλογα γίνεται αντιληπτό, 
βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός τόσο μακρόπνοου προγράμματος παραμένει η ίδια η βιωσιμότητα της 
επιχείρησης, διαφορετικά ακυρώνεται κάθε όφελος για την τοπική κοινωνία και τη χώρα, και τίθεται σε κίνδυνο ο 
κορμός του βιοποριστικού κεκτημένου του Δήμου Αριστοτέλη.  
  
Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι, ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, συμμερίζεστε αυτό το πνεύμα 
ενότητας, ορθολογισμού και ομοψυχίας, και ασπάζεστε το όραμα της Ελληνικός Χρυσός και της τοπικής κοινωνίας 
για ένα κοινό μέλλον ευημερίας και ανάπτυξης.   
  
 
Με εκτίμηση,   
 

  
Χρήστος Μπαλάσκας  

Πρόεδρος Ελληνικός Χρυσός 
Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Eldorado Gold  


