Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019
Προς:
Ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο»
κα Αλέκα Ζουμή
κα Σταυρούλα Πουλημένη
Κοιν.: κ. Νίκο Σβέρκο, Διευθυντή σταθμού

Αξιότιμη κυρία Ζούμη,
Αξιότιμη κυρία Πουλημένη,
Με αφορμή τις ανυπόστατες και προκλητικές αναφορές που σημειώθηκαν χθες στην
εκπομπή «Σκορ στο Κόκκινο» με παρουσιάστρια την Αλέκα Ζουμή και καλεσμένη τη
Σταυρούλα Πουλημένη, οι οποίες αποτελούν τόσο δυσφήμιση για τη δραστηριότητα της
Ελληνικός Χρυσός όσο και αλλοίωση της πραγματικότητας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα με
σκοπό την αποκατάσταση της ορθής ενημέρωσης του κοινού:
1. H 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,
διέπονται από τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και βασίζονται
απαρέγκλιτα στην αρχή της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης.
2. Δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό και την εξέλιξη των έργων μας είναι η αρχή της
παράλληλης αποκατάστασης, καθώς όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική
δραστηριότητα, πραγματοποιούνται εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης
στην πρότερη κατάστασή της. Παράλληλα, η εταιρία έχει αναλάβει με απόλυτη
ευθύνη, από την πρώτη μέρα της δραστηριότητάς της, πολύ πριν από την έναρξη της
εκμετάλλευσης του μεταλλείου, να απομακρύνει από την Ολυμπιάδα το σύνολο των
μεταλλευτικών καταλοίπων, της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας
(περίοδος 1976-1995) και να αποκαταστήσει πλήρως και οριστικά την περιοχή,
δαπανώντας μέχρι στιγμής πάνω από €100 εκατ. για το σκοπό αυτό. Από το 2012
μέχρι και σήμερα, η εταιρία μας έχει ήδη απομακρύνει 2,9 εκατομμύρια τόνους
μεταλλευτικών καταλοίπων που ήταν αποτεθειμένα στην περιοχή τα τελευταία 40
χρόνια και βρισκόμαστε στη φάση της φυτοτεχνικής αποκατάστασης και
περιβαλλοντικής αναβάθμισης, με στόχο την απόδοση της περιοχής προς αξιοποίηση
στην τοπική κοινωνία. Δείτε εδώ την εξέλιξη του έργου της αποκατάστασης:
https://www.hellas-gold.com/prota-to-perivallon/apokatastasi/.
3. Η Ελληνικός Χρυσός, δημιούργησε και αξιοποιεί ένα από τα πιο εξελιγμένα
προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη με πάνω από 400
σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου με μετρήσεις αναρτώμενες σε ειδική ανοιχτή
πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Παρακολουθούμε στενά τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες, όπως τον αέρα, το έδαφος και την ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα,

τα επίπεδα θορύβου, τις δονήσεις και την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό μας
επιτρέπει να προσαρμόζουμε τις πρακτικές μας με σκοπό να ελαχιστοποιούμε το
αποτύπωμά μας στο περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι, οι μετρήσεις αφορούν σε όλες
τις περιβαλλοντικές παραμέτρους εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, τα
αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στην ως άνω πλατφόρμα σε καθημερινή βάση ενώ
τεχνικές εκθέσεις με στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των μετρήσεων
κοινοποιούνται σε ετήσια και τρίμηνη βάση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
4. Εκπομπές σκόνης και άλλες περιβαλλοντικές παράμετροι στις Σκουριές: Η σκόνη,
που θα εκπέμπεται, ακόμα και στην φάση της πλήρους ανάπτυξης του έργου των
Σκουριών, θα είναι σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τα επιτρεπτά όρια της
νομοθεσίας. Από την πλευρά μας, παρακολουθούμε και διασφαλίζουμε ότι οι
εκπομπές σκόνης διατηρούνται σε επίπεδα σταθερά χαμηλότερα από τα επιτρεπτά,
και δεν παρουσιάζουν καμία επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία ή στο φυσικό
περιβάλλον. Ειδικά για την διασφάλιση της προστασίας των εργαζόμενων από
αιωρούμενες σκόνες και χημικούς παράγοντες, από το 2014 έως και σήμερα,
πραγματοποιούνται στο εργοτάξιο των Σκουριών συνεχείς δειγματοληψίες όλων των
παραμέτρων σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς φορείς, όπως το Ελληνικό
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Επιπλέον, είναι
δεδομένο, πως η ως άνω σκόνη δεν θα είναι τοξική, όπως έχει αποδειχθεί από τις
δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού του μεταλλεύματος των Σκουριών.
5. Διαχείριση υδάτων των μεταλλείων πριν την επιστροφή στο φυσικό περιβάλλον:
Η εταιρία έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως και εμπεριστατωμένα , καθιστώντας
σαφές ότι η εκροή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δεν έχει ουδεμία
συνέπεια στην κατάσταση των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης
μας. Έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης
υδάτων, όπως: (α) πλήρη ανακύκλωση των υδάτων στις μονάδες κατεργασίας
μεταλλεύματος, (β) εκτροπή των καθαρών υδάτων με περιμετρικά κανάλια γύρω
από τις εγκαταστάσεις, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις εργασίες του
μεταλλείου, (γ) καθαρισμό των υδάτων που έρχονται σε επαφή με τις εργασίες του
μεταλλείου σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, (δ) κατασκευή και
λειτουργία νέας, σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας υδάτων στην περιοχή του
Μαντέμ Λάκκου, (ε) σύστημα προαποστράγγισης των καθαρών υδάτων περιμετρικά
του μεταλλείου Σκουριών και επανεισπίεσής τους στον υπόγειο υδροφορέα αμέσως
κατάντη. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η μετρήσιμη βελτίωση της
ποιότητας των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή της δραστηριότητάς μας.
Ειδικά για την ποιότητα των κατεργασμένων υδάτων μεταλλείου που διατίθενται
στους φυσικούς αποδέκτες, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του
προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης τα οποία είναι στην διάθεση
όλων των υπηρεσιών, ικανοποιεί πλήρως τα όρια διάθεσης που ισχύουν για το
νομό Χαλκιδικής, ενώ είναι συγκρίσιμη ακόμα και με τα Πρότυπα Ποιότητας
Περιβάλλοντος για τα επιφανειακά ύδατα.

Βάσει των παραπάνω ουδεμία επιβάρυνση προκύπτει από τις δραστηριότητες
της εταιρείας μας, κάτι που έχουν επιβεβαιώσει και οι αρμόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Απόφαση Ε.Γ. Σώματος
Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ, οικ. 7838/18.9.2018).
6. Όσον αφορά στη σχέση μας με την κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής και τις δράσεις
που αναλαμβάνουμε, σημειώστε ότι από την πρώτη στιγμή της δραστηριότητάς
μας έχουμε αναπτύξει ένα γόνιμο διάλογο με την τοπική κοινωνία, είμαστε
έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους σε ένα πλαίσιο καλής γειτονίας και
υποστηρίζουμε την ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής με σημαντικές επενδύσεις
και στήριξη δράσεων και δομών κοινής ωφελείας. Θεωρούμε πως η τοπική
κοινωνία -αλλά και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα- μπορεί να διεκδικήσει τις
ευκαιρίες ανάπτυξης που της αναλογούν, αξιοποιώντας τον σημαντικό και
αποδεδειγμένο ορυκτό πλούτο που διαθέτει. Από το 2012, η Ελληνικός Χρυσός έχει
επενδύσει πάνω από €20 εκατ. σε ανάπτυξη δομών τουρισμού, παιδείας,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής μέριμνας, πολιτισμού και αθλητισμού στην
περιοχή, με μέριμνα για τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε ο τόπος να
συνεχίσει να ευημερεί και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.
Επιπλέον, €130 εκατ. έχουν μέχρι σήμερα κατευθυνθεί σε τοπικούς εργολάβους
και προμηθευτές από τον Δήμο Αριστοτέλη.

Συνολικά, το εν λόγω ρεπορτάζ βρίθει μεροληπτικών και επικίνδυνων ισχυρισμών, που
διαμορφώνουν de facto άποψη στους ακροατές και απέχουν πολύ από τη δεοντολογία που
οφείλει να χαρακτηρίζει ένα δημόσιο βήμα ενημέρωσης των πολιτών.
Σε περίπτωση που χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, όλα τα απαραίτητα
στοιχεία βρίσκονται στη διάθεσή σας, ενώ είστε ευπρόσδεκτοι να επισκεφθείτε τις
εγκαταστάσεις μας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, προκειμένου να ενημερωθείτε από τους
αρμόδιους και να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι όσα εκθέτουμε εδώ.
Κλείνοντας, παρακαλούμε για την αναπαραγωγή στον Ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο»
των ορθών πληροφοριών επί του θέματος, όπως παρουσιάζονται στην παρούσα, στο
πλαίσιο της αντικειμενικής και αμφίπλευρης ενημέρωσης του κοινού.

Με εκτίμηση,

Έρικα Ξηρουχάκη
Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

