Αξιότιμε κύριε Μπογιόπουλε,
Με αφορμή τις αναφορές που πραγματοποιήσατε στις 31/01/2019 στον ραδιοφωνικό
σταθμό RealFM 97,8, οι οποίες αποτελούν αναπαραγωγή στρεβλών ειδήσεων και
πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός και μάλιστα χωρίς καμία
τεκμηρίωση ή διασταύρωση τους πριν τη δημοσιοποίησή τους, σημειώστε παρακαλώ τα
ακόλουθα με σκοπό την αποκατάσταση της ορθής ενημέρωσης των ακροατών σας:


Η επένδυση στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, υλοποιείται από την ελληνική εταιρεία
Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado Gold, που συνεχίζει υπεύθυνα μία
μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων και την εξελίσσει, με τις πλέον σύγχρονες
τεχνολογίες και τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής
διαχείρισης, σε μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το αποτύπωμα της
επένδυσης αυτής είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, καθώς μόνο για το 2017, η
εταιρία επένδυσε €1,7 εκατ. σε πρωτοβουλίες και έργα για την ανάπτυξη των
τοπικών κοινοτήτων, πέραν των 1.600 εργαζομένων που απασχολεί σήμερα
καταβάλλοντας €20 εκατ. σε μισθούς, ενώ επένδυσε €185 εκατ. σε τοπικούς
προμηθευτές/εργολάβους, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην τοπική οικονομία και
ανάπτυξη. Στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης η εταιρία θα επενδύσει €1 δισ. σε
άμεσους φόρους για το ελληνικό κράτος, θα αποφέρει €450 εκατ. σε ετήσια έσοδα
από εξαγωγές, θα προσφέρει συνολικά 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας
με €1,5 δισ. σε πληρωμές μισθών και €3 δισ. σε πληρωμές προς Έλληνες
προμηθευτές.



Η πυρομεταλλουργική μέθοδος της ακαριαίας τήξης είναι η εγκεκριμένη μέθοδος,
βάσει του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός για την πλήρη ανάπτυξη της
επένδυσης στην Χαλκιδική.
Βρίσκει εφαρμογή σε περισσότερες από 50 μεταλλουργίες ανά τον κόσμο, ενώ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την αποκλειστική τεχνολογία για την παραγωγή
χαλκού, καθώς εγγυάται την πλήρη ικανοποίηση των αυστηρότερων
περιβαλλοντικών κανονισμών. Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζετε ότι το ΣτΕ όχι
απλά δε γνωμοδότησε αρνητικά για τη συγκεκριμένη μέθοδο αλλά την έκρινε ως
state-of-the-art και περιβαλλοντικά ασφαλέστερη τεχνική, ενώ η ακεραιότητα των
έργων της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από
τεχνικής άποψης, έχει επισφραγιστεί από 18 θετικές αποφάσεις από το
Συμβούλιο της Επικρατείας, με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο του Ελληνικού
Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει στην τεχνολογία ξηρής απόθεσης, μία από τις
βέλτιστες πρακτικές διεθνώς στη διαχείριση μεταλλευτικών καταλοίπων. Αυτή
εφαρμόζεται στο Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακα, έναν σύγχρονο,
ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης που
σχεδιάστηκε με βάση τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Στοχεύει στην
πλήρη απελευθέρωση και αποκατάσταση όλων των παλαιών χώρων απόθεσης
και την ενοποίησή τους, συμβάλλοντας στην παράλληλη αποκατάσταση των
περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της
εγκατάστασης είναι απολύτως σύμφωνη με την ελληνική και ευρωπαϊκή

νομοθεσία με εγκεκριμένη τεχνική μελέτη από το 2013, ενώ αξίζει να σημειωθεί
ότι οι τεχνικές που υιοθετήθηκαν είναι σαφώς ανώτερες από τις προδιαγραφές
που ορίζονται στην αρχική αδειοδότηση. Στην πράξη, εφαρμόζουμε για τον
Κοκκινόλακα ένα σύστημα στεγάνωσης από 4 διαφορετικά υλικά (όχι μόνο μια
πλαστική μεμβράνη που είχε αρχικά προβλεφθεί) με τις πλέον υψηλές
προδιαγραφές αντοχής και προστασίας του υπεδάφους από διαρροές, μια επιλογή
που μεγιστοποιεί την ασφάλεια και την ευστάθεια της εγκατάστασης. Αντίστοιχη
τεχνολογία έχει προταθεί και για το έργο των Σκουριών, μειώνοντας το συνολικό
αποτύπωμα του έργου κατά 40.


Από την πρώτη μέρα της δραστηριότητάς μας, έχουμε θέσει ως απόλυτη
προτεραιότητα την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Ενδεικτική είναι η επιλογή μας να σχεδιάσουμε τα έργα μας με βάση τις αρχές της
παράλληλης αποκατάστασης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας,
να αποκαταστήσουμε και, μάλιστα, κατά προτεραιότητα ολόκληρη την περιοχή
από το συνολικό αποτύπωμα της παλαιότερης μεταλλευτικής δραστηριότητας
έχοντας απομακρύνει 2,6 εκατ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων που ήταν
αποτεθειμένο στην περιοχή τα τελευταία 40 χρόνια, και παράλληλα εφαρμόζουμε
ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
στην Ευρώπη. Διαβάστε εδώ πώς ενσωματώνουμε σήμερα τις βέλτιστες πρακτικές
και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες στην εξέλιξη και λειτουργία των έργων μας.



Σχετικά με την εκδίκαση της υπόθεσης για την επίθεση στο εργοτάξιο της
«Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές το Φεβρουάριο του 2013, τονίζουμε, πως η
εταιρεία ουδέποτε ενεπλάκη στο θέμα αυτό. Παρά τις φθορές που υπέστη, δεν έχει
καμία σχέση με τις ποινικές διώξεις, οι οποίες ασκήθηκαν αυτεπάγγελτα από την
Εισαγγελέα. Η εταιρία σέβεται την απόφαση που έλαβε το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ καταδικάζει κατηγορηματικά τέτοιου είδους
εχθροπραξίες. Από την αρχή της λειτουργίας της, έχει αναπτύξει έναν ώριμο
διάλογο με την τοπική κοινωνία και υλοποιήσει σημαντικά βήματα σε μια
κατεύθυνση «καλής γειτονίας» προς όφελος της ευρύτερης περιοχής και των
κοινοτήτων της.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο μιας
περαιτέρω συζήτησης ή/και συνάντησης προς επιβεβαίωση όλων των στοιχείων που
συμπεριλαμβάνονται στην συγκεκριμένη επιστολή αλλά και προς απάντηση των όποιων
αποριών έχετε σχετικά με τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός.

Με εκτίμηση,
Έρικα Ξηρουχάκη
Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

