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ΘΕΜΑ: “Η  μη  εφαρμογή  της  ΑΕΠΟ  της  Ελληνικός  Χρυσός  και  ποιο  είναι  τελικά  το  πραγματικό
Επενδυτικό  Σχέδιο  της  Ελληνικός  Χρυσός,  κατόπιν  των  πρόσφατων  ανακοινώσεων  και  των
αδειοδοτήσεων της Φάσης ΙΙ του Υποέργου Ολυμπιάδας”

Ιερισσός, 2 Μαϊου 2017

Με δελτίο τύπου με ημερομηνία 28-4-2017 η Eldorado Gold ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ οτι εντός του Απριλίου έθεσε
σε λειτουργία το εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, χωρίς να έχει λάβει την Άδεια Λειτουργίας
του άρθρου 104 του ΚΜΛΕ την οποία, μετά τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η “Απόφαση Σκουρλέτη”,
δεν  δικαιούται  να  λάβει.  Άμεσα  θα  αρχίσει  να  εξάγει  χαμηλής  αξίας  συμπυκνώματα  μετάλλων,
εισπράττοντας τα κέρδη της στην Κίνα και αποφεύγοντας την πληρωμή φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο. Η
εξαγωγή συμπυκνωμάτων θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντληση των μεταλλευτικών αποθεμάτων, αφού έχει
ήδη κριθεί οτι η τελική φάση της “επένδυσης” που περιλαμβάνει την παραγωγή καθαρών μετάλλων δεν
είναι  δυνατόν  να  υλοποιηθεί.  Με προηγούμενα  δελτία  τύπου η Eldorado ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ  οτι  ανέτρεψε
ολοκληρωτικά τον εγκεκριμένο σχεδιασμό εξόρυξης και απόθεσης αποβλήτων στις Σκουριές,  χωρίς να
ζητήσει καμμία σχετική έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο,

Περιφρονώντας  επιδεικτικά  τις  Ελληνικές  αρχές,  η  Ελληνικός  Χρυσός  προχωράει  ολοταχώς  στην
υλοποίηση  των  σχεδιασμών  της  στη  Χαλκιδική  οι  οποίοι  είναι  τελείως  διάφοροι  από  αυτά  που
αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά το 2011. Σε όσους παρακολουθούν τις δημόσιες ανακοινώσεις και τις
δηλώσεις των στελεχών της μητρικής εταιρείας ήταν φανερό, ήδη από το 2011, οτι η Ελληνικός Χρυσός
είχε τροποποιήσει μονομερώς το Επενδυτικό της Σχέδιο, αφαιρώντας το σημαντικότερο για το δημόσιο
συμφέρον κομμάτι του, τη μεταλλουργία. Το νέο σχέδιο ανακοινώνεται πλέον ανοικτά από τη μητρική
εταιρεία στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα κυβέρνηση και εταιρεία υποκρίνονται οτι είναι ακόμα σε ισχύ η ΚΥΑ
ΕΠΟ 201745/2011 που έχει προ πολλού καταστεί νομικά και ουσιαστικά νεκρή.

Oι  εκτιμήσεις  και  τα  συμπεράσματα  που  περιλαμβάνονται  στην  παρούσα  ΑΝΑΦΟΡΑ  βασίζονται
αποκλειστικά στις επίσημες ανακοινώσεις και τις δηλώσεις στελεχών της Eldorado Gold, τις ενέργειες της
Ελληνικός Χρυσός, τη Σύμβαση, τις εκδοθείσες εγκριτικές πράξεις και τις αποφάσεις του ΣτΕ.
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1. Η “ΕΠΕΝΔΥΣΗ” ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ “ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ”

Με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 έλαβε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων το Επενδυτικό Σχέδιο της Ελληνικός 
Χρυσός το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα:

1. Ένα νέο μεταλλευτικό-μεταλλουργικό κέντρο στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου. Θα περιλαμβάνει
νέο  εργοστάσιο  εμπλουτισμού  για  την  παραγωγή  των  μεταλλείων  Ολυμπιάδας  και  Μαύρων
Πετρών, καθώς και συγκρότημα μεταλλουργίας χαλκού-χρυσού και παραγωγής θειϊκού οξέος που
θα συν-επεξεργάζεται τα συμπυκνώματα Ολυμπιάδας και Σκουριών για την παραγωγή καθαρών
μετάλλων χαλκού, χρυσού και αργύρου.

2. Το μεταλλείο χρυσού και βασικών μετάλλων Ολυμπιάδας που πρόκειται να αναπτυχθεί σε τρεις
φάσεις:

- Την  επανεπεξεργασία  των  παλαιών  τελμάτων  Ολυμπιάδας  για  την  παραγωγή  χρυσοφόρου
συμπυκνώματος  και  την  αποκατάσταση  της  περιοχής  (Φάση  Ι  του  υποέργου  Ολυμπιάδας,
διάρκειας 3 ετών)

- Τη  Φάση  ΙΙ,  διάρκειας  επίσης  3  ετών,  συντηρητικής  εξόρυξης  300.000-400.000  τόνων
μεταλλεύματος  το  χρόνο.  Η  επεξεργασία  θα  γίνεται  στο  αναβαθμισμένο  για  αυτό  το  σκοπό
υφιστάμενο  εργοστάσιο  εμπλουτισμού  Ολυμπιάδας  και  θα  παράγονται  τρία  συμπυκνώματα,
γαληνίτη, σφαλερίτη και χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη, που θα εξάγονται  μέσω του νέου λιμένα
Στρατωνίου.

- Τη Φάση ΙΙΙ πλήρους λειτουργίας, με εξόρυξη 800.000-900.000 τόνων μεταλλεύματος το χρόνο,
εμπλουτισμός και μεταλλουργία στο νέο εργοστασιακό συγκρότημα Μαντέμ Λάκκου. Διάλυση του
παλαιού εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας και αποκατάσταση της περιοχής.

3. Το  μεταλλείο  χαλκού-χρυσού  και  εργοστάσιο  εμπλουτισμού  των  Σκουριών.  Το  συμπύκνωμα
χαλκού-χρυσού θα μεταφέρεται (μέσω νέου οδικού δικτύου) στο Μαντέμ Λάκκο, όπου μέρος του
θα τροφοδοτεί το εργοστάσιο μεταλλουργίας μαζί  με το συμπύκνωμα της Ολυμπιάδας, ενώ το
υπόλοιπο θα εξάγεται από το νέο λιμένα Στρατωνίου.

4. Το  μεταλλείο  βασικών  μετάλλων  Μαύρων  Πετρών,  συνέχιση  λειτουργίας  και  επέκταση  του.
Μεταφορά της δραστηριότητας εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο, διάλυση των εγκαταστάσεων
Στρατωνίου και απόδοση της περιοχής σε νέα χρήση.

Το Επενδυτικό Σχέδιο αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με μία μοναδική διοικητική πράξη και περιλαμβάνει
συν-επεξεργασία συμπυκνωμάτων από διαφορετικά μεταλλεία. Ως εκ τούτου είναι ενιαίο και αδιαίρετο
με κεντρικό κορμό τη μεταλλουργία, η οποία τέθηκε ρητά από τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων
Κασσάνδρας  ως  βασική  υποχρέωση  της  αγοράστριας  εταιρείας  Ελληνικός  Χρυσός  προκειμένου  να
ικανοποιηθεί το δημόσιο συμφέρον.

Η  μεταλλουργική  μέθοδος  της  ακαριαίας  τήξης  προσδιορίζεται  στην  ΚΥΑ  ΕΠΟ  ως  “απαραίτητη
προϋπόθεση” για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου, ενώ εναλλακτική μέθοδος δεν προβλέφθηκε.
Κατά την απόφαση ΣτΕ 1492/2013:

«τυχόν  εφαρμογή  άλλης  μεθόδου  ή  η  ουσιώδης,  ως  προς  τις  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις,
τροποποίησή  της,  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  και  αν  ανακύψει  η  ανάγκη  αυτή,  θα  πρέπει  να
στηρίζεται  σε  νέα  έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων,  εκδοθείσα  κατόπιν  τηρήσεως  εκ  νέου  της
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως».

Κατά τα ανωτέρω, όσο βρίσκεται σε ισχύ η εν λόγω ΚΥΑ ΕΠΟ, ούτε η εταιρεία ούτε η Διοίκηση έχουν την
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επιλογή του διαχωρισμού κάποιου από τα υποέργα σε περίπτωση που αποδειχθεί μη υλοποιήσιμο ή μη
λειτουργικό στην πράξη ή αδυνατεί να λάβει την τελική έγκριση τεχνικής μελέτης. Επίσης, όσο βρίσκεται
σε ισχύ η εν λόγω ΚΥΑ ΕΠΟ, η εταιρεία δεν δικαιούται να ζητήσει έγκριση για την εφαρμογή διαφορετικής
μεταλλουργικής μεθόδου και η Διοίκηση δεν δικαιούται να εγκρίνει διαφορετική μέθοδο.

Η έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Ελληνικός Χρυσός κατά τα άρθρα
3.2  και  3.4 της συμβασης  μεταβίβασης  των Μεταλλείων Κασσάνδρας.  Eπειδή ήδη από το στάδιο της
περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  είχε  διαπιστωθεί  οτι  υπήρχαν  διαφοροποιήσεις  μεταξύ  του  αρχικώς
υποβληθέντος το 2006 Επενδυτικού Σχεδίου και της υποβληθείσας το 2010 ΜΠΕ, με τις από 10.2.2012
εγκρίσεις τεχνικών μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας που ακολούθησαν την ΑΕΠΟ, η αρμόδια υπηρεσία
(ΔΜΕΒΟ) όρισε ότι:

“Η έγκριση  του συνόλου  των προσαρτημάτων και  τεχνικών μελετών όλων των υποέργων που
συνιστούν το επενδυτικό σχέδιο των μεταλλείων Κασσάνδρας, θα επέχει θέση οριστικής έγκρισης
του  αναθεωρημένου  επενδυτικού  σχεδίου  των  μεταλλείων  Κασσάνδρας  κατά  την  έννοια  του
άρθρου  3  παρ.2  έως  5  της  Σύμβασης  Μεταβίβασης  η  οποία  συνομολογήθηκε  μεταξύ  του
Ελληνικού  ∆ημοσίου  και  της  εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΧΡΥΣΟΣ  και  η  οποία  κυρώθηκε  με  το
ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α  ́15)”.

Ο όρος αυτός επιβεβαιώθηκε με την απόφαση 223/2016 του ΣτΕ,

Με την από 5.7.2016 απόφαση επιστροφής του προσαρτήματος  της μονάδας  μεταλλουργίας  Μαντέμ
Λάκκου,  σε  συμμόρφωση  με  την  απόφαση  217/2016  του  ΣτΕ,  και  –  κυρίως  –  με  την  από  2.11.2016
απόφαση  απόρριψης  της  αίτησης  θεραπείας  της  Ελληνικός  Χρυσός,  τεκμηριώθηκε  τεχνικά  και
επιστημονικά από τη ΔΜΕΒΟ/ΥΠΕΝ (με την υπογραφή του πρώην Υπουργού, Πάνου Σκουρλέτη) οτι  η
μέθοδος fash smelting δεν μπορεί να προσαρμοστεί για εφαρμογή στην προβλεπόμενη μεταλλουργία του
Μαντέμ Λάκκου, υπό τις συνθήκες και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η ΚΥΑ ΕΠΟ.

a) Παραβιάζονται οι εγκρίσεις τεχνικών μελετών και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

b) Δεν μπορεί να κατασκευαστεί η μονάδα μεταλλουργίας χρυσού. Δεν μπορεί να εγκριθεί το 
Επενδυτικό Σχέδιο. Παραβιάζονται τα άρθρα 3.2 και 3.4 της σύμβασης.

c) Καταργείται ΟΡΙΣΤΙΚΑ το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης για τον σπουδαίο λόγο δημοσίου
συμφέροντος  που  είναι  η  αξιοποίηση  των  κοιτασμάτων  των  Μεταλλείων  Κασσάνδρας  μέσω
καθετοποιημένης παραγωγής.

2. ΤΟ ΥΠΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Στις 18.11.2016 ο Υπουργός κ. Σταθάκης δηλωσε:

«Σε καμία περίπτωση δεν αναιρείται η προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου (2/11/2016), με
την  οποία  απορρίφθηκε  η  αίτηση  θεραπείας  που  είχε  καταθέσει  η  εκμεταλλεύτρια  εταιρία,
ζητώντας να ανακληθεί προηγούμενη απόφαση (15/7/2016) που προέβλεπε την επιστροφή του
Προσαρτήματος «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειϊκού Οξέος»
που αφορά τη «Μονάδα Μαντέμ Λάκκου. Είναι αυτονόητη η επιμονή του Υπουργείου στην τήρηση
της  νομιμότητας,  των  αποφάσεων  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  των  συμβατικών
υποχρεώσεων και των ισχυόντων κανόνων,  που κάθε επενδυτής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα
και στο σύνολό τους»

Η νομιμότητα και οι αποφάσεις του ΣτΕ επιβάλλουν στο Υπουργείο σας την ανάκληση της ΚΥΑ ΕΠΟ που με
αποκλειστική  ευθύνη  της  εταιρείας  παραβιάζεται  και  την  επανάληψη  της  διαδικασίας  της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με νέα ΜΠΕ και νέα πρόταση μεταλλουργικής μεθόδου, ώστε να
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ικανοποιηθεί η απαίτηση της σύμβασης για παραγωγή καθαρών μετάλλων. Το Δημόσιο επίσης δικαιούται
να καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης με κοινοποίηση σχετικού εγγράφου και ειστροφή στο Ελληνικό
Δημόσιο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των Μεταλλεών Κασσάνδρας (άρθρο 4), να δεσμεύσει
το ποσό των 50.000.000 ευρώ της εγγυητικής επιστολής της Ελληνικός Χρυσός η οποία καταπίπτει υπέρ
του Δημοσίου και να προσφύγει στη δικαιοσύνη απαιτώντας εύλογη αποζημίωση για την περιβαλλοντική
καταστροφή που υπέστη η Χαλκιδική για ένα Επενδυτικό Σχέδιο που η εταιρεία δεν είχε ποτέ την πρόθεση
να υλοποιήσει.

Το Υπουργείο σας όχι μόνο δεν ανακάλεσε αμέσως την ΑΕΠΟ όπως είναι υποχρεωμένο και δεν απαίτησε
από την εταιρεία να υποβάλει νέα ΜΠΕ, αλλά αντίθετα:

A) Επέτρεψε στην εταιρεία να προχωρήσει στην κατασκευή των υποδομών για τη Φάση ΙΙ του
υποέργου Ολυμπιάδας, ενώ έχει ήδη αποδειχθεί, με αποφάσεις του ίδιου του Υπουργείου, οτι η
Φάση  ΙΙΙ  που  προβλέπεται  να  αποφέρει  έσοδα  στο  Ελληνικό  Δημόσιο,  δεν  μπορεί  να
υλοποιηθεί.

B) Προέβη στην έκδοση νέων εγκρίσεων οι οποίες παραβιάζουν σωρευτικά τη σύμβαση, την ΚΥΑ
ΕΠΟ  και  τις  αποφάσεις  του  ΣτΕ  1492/2013  και  223/2016.  Επιπλέον  υπονομεύουν  την
υπεράσπιση  της  απόφασης  Σκουρλέτη  ενώπιον  του  ΣτΕ,  ακυρώνουν  τις  συνέπειες  της
κατάργησης της μεταλλουργίας και αποδυναμώνουν τη θέση του Δημοσίου για τη διεκδίκηση
αποζημιώσεων.

Η παράνομη  εταιρεία  έχει  πλέον  αποθρασυνθεί,  σε  βαθμό  που  να  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  οτι  ξεκίνησε  την
παραγωγική δραστηριότητα της Φάσης ΙΙ της Ολυμπιάδας στο αναβαθμισμένο εργοστάσιο εμπλουτισμού,
χωρίς Άδεια Λειτουργίας και τις λοιπές απαιτούμενες άδειες! Στις 28-4-20171, η Eldorado Gold, μητρική
εταιρεία της Ελληνικός Χρυσός, ενημέρωσε με δελτίο τύπου επενδυτές και οικονομικούς αναλυτές ότι:

“Ολυμπιάδα: Η εξόρυξη και επεξεργασία ξεκίνησε τον Απρίλιο. Η εμπορική παραγωγή 
αναμένεται μέχρι την αρχή του τρίτου τριμήνου)”

Προκειμένου  να  ξεκινήσει  η  λειτουργία  του  εργοστασίου  εμπλουτισμού,  έστω  και  για  δοκιμαστική
παραγωγή  (pre-commercial  production), απαιτείται  Άδεια  Λειτουργίας  του  Η/Μ  εξοπλισμού  που
εγκαταστάθηκε βάσει της ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/173892/859/22.3.2016 Άδειας Εγκατάστασης”. Η νομική
αυτή  απαίτηση  δεν  εξαρτάται  από  το  ύψος  της  παραγωγής  και  από  το  αν  η  εταιρεία  την  ονομάζει
δοκιμαστική  η  προκαταρκτική.  Όμως  εταιρεία  προγραμματίζει  τη  λήψη  της  Άδειας  Λειτουργίας  το
Σεπτέμβριο, αφού πρόσφατα ζήτησε – και έλαβε – παράταση της ανωτέρω Άδειας Εγκατάστασης για έξι
μήνες.  Με  την  ανοχή  του  Υπουργείου  σας,  το  εργοστάσιο  θα  λειτουργεί  μέχρι  τότε  χωρίς  Άδεια
Λειτουργίας.

Απαιτείται  επίσης  να  υπάρχει  νόμιμα  αδειοδοτημένος  χώρος  για  την  απόθεση  των  “δυνάμει
επικίνδυνων” (κατά τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος) τελμάτων εμπλουτισμού του μεταλλείου. Αυτός ο
χώρος, κατά την ΜΠΕ και την ΚΥΑ ΕΠΟ είναι ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα ο οποίος μέχρι στιγμής δεν διαθέτει
Άδεια Λειτουργίας. Στην από 20-3-2017 ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του “Παρατηρητηρίου” με θέμα:  «Περί της
ακρίβειας  των  στοιχείων,  της  τεχνικής  επάρκειας  των  τεχνικών  μελετών,  της  μη  τήρησης  και  του
παρωχημένου της ΑΕΠΟ και των λοιπών εγκρίσεων, της απουσίας νομιμότητας και της επικινδυνότητας
του ΧΥΤΕΑ “Κοκκινόλακκα” των μεταλλευτικών-μεταλλουργικών εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου»2

1 Eldorado  Reports  2017  First  Quarter  Results,  Apr  28,  2017  http://www.eldoradogold.com/news-and-
media/news-  releases/press-release-details/2017/Eldorado-Reports-2017-First-Quarter-Results/default.aspx

2 https://www.scribd.com/document/342682826/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE   
%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%A7%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE%91-%CE%9A%CE%BF%CE   
%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%BA%CE%B1-%CE%BA     %CE
%B1%CE%B9-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC     %CF
%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BC-%CE%9B
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https://www.scribd.com/document/342682826/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%A7%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE%91-%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%BA%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BC-%CE%9B%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85
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τεκμηριώνεται οτι α) Η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε προς έγκριση στο ΥΠΕΝ σκόπιμα ανακριβή “στοιχεία
και σχεδιαγράμματα” για το ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα και τον χώρο των νέων εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου,
β) Η Ελληνικός Χρυσός συνειδητά, με ευθύνη της και εν γνώσει του Υπουργείου σας δεν εφαρμόζει πιστά
την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, γ) Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Κράτους
(Επιθεωρητές Περιβάλλοντος) έχουν διαπιστώσει ότι η Ελληνικός Χρυσός δεν εφαρμόζει ούτε την τεχνική
μελέτη ούτε τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ και δ) Η μη εφαρμογή της μελέτης και της ΑΕΠΟ από την Ελληνικός
Χρυσός  συνιστά  λόγο  προσβολής  του  Δημοσίου  συμφέροντος  εξ  αιτίας  της  επικινδυνότητας  της
εγκατάστασης  και  του  κινδύνου  πρόκλησης  σημαντικού  βιομηχανικού  ατυχήματος  και  σημαντικής
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα όχι μόνο δεν νομιμοποιείται να
λάβει την Άδεια Λειτουργίας του άρ 104. ΚΜΛΕ, αλλά αντίθετα πρέπει να ανακληθεί η σχετική Απόφαση
Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης και η Άδεια Εγκατάστασης Η/Μ Εξοπλισμού που χορηγήσατε και να διακοπεί
άμεσα η συνέχιση της κατασκευής και η παράνομη χρήση του.

Και βέβαια,  για να δοθεί  από το Υπουργείο σας έγκριση για τη λειτουργία της Φάσης ΙΙ  θα πρέπει
αυτονόητα  να  έχει  διασφαλιστεί  οτι  η  εκμεταλλεύτρια  εταιρεία  είναι  σε  θέση  να  υλοποιήσει  στη
συνέχεια τη Φάση ΙΙΙ που περιλαμβάνει το εργοστάσιο μεταλλουργίας, κατά τους όρους της ΚΥΑ ΕΠΟ και
της Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης. Διαφορετικά, η έγκριση που θα δώσετε θα επιτρέψει στην εταιρεία να
εξάγει  το σύνολο του ορυκτού πλούτου των Μεταλλείων Κασσάνδρας  με τη μορφή συμπυκνωμάτων,
χωρίς κανένα δημόσιο όφελος.

Η  εταιρεία  δεν  πτοείται  από  την  έλλειψη  των  νόμιμων  αδειών  αλλά  ήδη  ξεκίνησε  χωρίς  αυτές,
προσθέτοντας μάλιστα οτι  “σχεδόν όλη η παραγωγή (σ.σ. του μεταλλείου που για πολλούς λόγους δεν
δικαιούται να λάβει Άδεια Λειτουργίας) είναι ήδη συμβολαιοποιημένη κατά 60% στην Κίνα, κατά 30% στις
ΗΠΑ  και  κατά  5%  στη  Ναμίμπια”!3. Με  δηλώσεις  του  επίσης,  ο  νέος  CEO  της  Ελληνικός  Χρυσός  κ.
Δημητριάδης επιχειρεί να αποσυνδέσει το ζήτημα της μεταλλουργίας από τη λειτουργία του μεταλλείου
Ολυμπιάδας και να το παρουσιάσει ως “αγκάθι” μόνο για τις Σκουριές!

3. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α. Υποέργο Ολυμπιάδας

1.  Το  νέο  σχέδιο  ανακοινώνεται  ανοιχτά  στο  “επενδυτικό  κοινό”,  αλλά  όχι  στο  αρμόδιο
Ελληνικό Υπουργείο και το αντισυμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο

Χωρίς  να ζητήσει  καμία απολύτως άδεια  για τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου,  η  εταιρεία  στον
ιστότοπό της περιγράφει το “υποέργο Ολυμπιάδας” ως εξής4:

Προσέγγιση Ανάπτυξης

Η  Eldorado  αναπτύσσει  την  Ολυμπιάδα  σε  τρεις  φάσεις.  Η  έναρξη  παραγωγής  της  Φάσης  ΙΙ
στοχεύεται στο πρώτο τρίμηνο (Q1) 2017.

Φάση Ι (2013-2016)

Η  Φάση  Ι  είναι  μια  περιβαλλοντική  εξυγίανση  των  ήδη  εξορυχθέντων  απορριμμάτων  και
περιλαμβάνει  την  ανακαίνιση  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  και  το  υπόγειο  ορυχείο.  Η
επανεπεξεργασία  απορριμμάτων ξεκίνησε  το 2012,  παρήγαγε  περίπου 20.000 ουγκιές  χρυσού
ετησίως,  και  έχει  πλέον  ολοκληρωθεί.  Η  περιβαλλοντική  αποκατάσταση  των  εγκαταστάσεων
διαχείρισης απορριμμάτων Ολυμπιάδας βρίσκεται σε εξέλιξη. 5,8 χιλιόμετρα υπόγειων στοών

%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, 5-3-

2017 http://www.halkidikilike.gr/halkidiki/2346-2017-03-05-17-29-55#sthash.Uf5NWJdw.dpuf
4 http://www.eldoradogold.com/assets/operations-and-projects/europe/projects/olympias-greece/default.aspx
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έχουν ανακαινιστεί μέχρι σήμερα συν 8 χιλιόμετρα νέας υπόγειας ανάπτυξης.

Φάση ΙΙ (2017-2022)

Η  φάση  II  περιλαμβάνει  επεξεργασία  μεταλλεύματος  από  το  υπόγειο  μεταλλείο  μέσω  του
ανακαινισμένου εργοστασίου εμπλουτισμού χρησιμοποιώντας μια διαδικασία επίπλευσης για την
παραγωγή  τριών  συμπυκνωμάτων:  μολύβδου-αργύρου,  ψευδαργύρου,  και  του  χρυσοφόρου
πυρίτη-αρσενοπυρίτη. Η παραγωγή χρυσού στη Φάση 2 εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 72.000
ουγκιές χρυσού ετησίως συν περίπου 55.000 ισοδύναμες ουγκιές χρυσού από τα παραπροϊόντα
(σσ.  ενν.  τα  υπόλοιπα  δύο  συμπυκνώματα  μολύβδου-αργύρου  και  ψευδαργύρου).  Το  κόστος
κεφαλαίου  που  συνδέεται  με  τα  τελικά  στάδια  της  κατασκευής  των  μεταλλευτικών
εγκαταστάσεων της Φάσης 2 προϋπολογίζεται σε 101 εκατ $.

Φάση ΙΙΙ (~ 2022-2025)

Η Φάση III περιλαμβάνει μια άνοδο παραγωγής κατ'εκτίμηση σε 170.000 ουγκιές χρυσού ετησίως
συν περίπου  130.000  ισοδύναμες  ουγκιές  χρυσού  παραπροϊόντων.  Σχέδια  βρίσκονται  επί  του
παρόντος υπό ανάπτυξη με την εξέλιξη του σχεδιασμού για ένα νέο εργοστάσιο επεξεργασίας
στην παρακείμενη κοιλάδα του Στρατωνίου.

Σε ειδική παρουσίαση του έργου Ολυμπιάδας το Σεπτέμβριο 20165, η έναρξη της Φάσης ΙΙΙ τοποθετείται
“μεταξύ 2022-2025” ενώ δίνεται ο παρακάτω πίνακας για να περιγράψει τη Φάση ΙΙ:

Τέθηκε, δηλαδή, σε γνώση του Υπουργείου σας, ήδη, το γεγονός μίας μονομερούς από την πλευρά της
εταιρείας τροποποίησης της διάρκειας και του ύψους παραγωγής της Φάσης ΙΙ. Διπλασιάζεται η διάρκειά
της από 3 σε 6 χρόνια ή και παραπάνω. Αντίστοιχα, το ύψος παραγωγής του μεταλλείου αυξάνεται από
320-χιλ. τόννους το χρόνο σε 435.000 τόνους το χρόνο, χωρίς να υπάρχει η σταδιακή αύξηση που

5 http://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_presentations/2016/sep/02-Olympias-final-web.pdf
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προβλέπεται στην τεχνική μελέτη. Τα δε εργοστάσια της Φάσης ΙΙΙ φαίνονται να τίθενται σε διαδικασία
νέου  σχεδιασμού  και  να  απομακρύνονται  χρονικά  για  μετά  το  2022,  ενώ  είναι  ήδη  περιβαλλοντικά
αδειοδοτημένα και, κατά την άποψη της εταιρείας, με πλήρεις τεχνικές μελέτες!

Επιπλέον,  το  γεγονός  αυτό  έχει  τεράστια  επίπτωση  στις  ποσότητες  και  στα  είδη  των  παραγόμενων
αποβλήτων, διότι ενώ είχε θεωρηθεί ότι τα απόβλητα εμπλουτισμού των τελμάτων θα είναι εμπορεύσιμα,
αυτά δεν ήταν  με  αποτέλεσμα να μην  προβλέπονται  πουθενά  χώροι  απόθεσής  τους.  Επίσης,  ενώ το
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων προβλέπει διαχείριση σκωριών μεταλλουργίας και σκοροδίτη
και απόθεση στον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, τα περισσότερα συμπυκνώματα θα εξάγονται στο εξωτερικό και
θα  γίνεται  διαχείριση  περισσότερων  αποβλήτων  εμπλουτισμού  παρά  αποβλήτων  μεταλλουργίας  (αν
θεωρήσουμε ότι θα παραχθούν καθόλου αυτά τελικά).  Όλα τα απόβλητα και προϊόντα αυτά όμως δεν
είναι περιβαλλοντικά χαρακτηρισμένα.

Οι νέοι όροι συμβολαίων πώλησης του χρυσοφόρου συμπυκνώματος Ολυμπιάδας που πέτυχε η Eldorado
και ανακοίνωσε στις 28-3-20176, εκτόξευσαν την τιμή της μετοχής της και δικαίως. Οι “πληρωτέες” από τα
μεταλλουργικά  εργοστάσια  ουγγιές  χρυσού  αυξάνονται  από  58%  σε  71%,  γεγονός  που  ανεβάζει  την
"παραγωγή χρυσού" από 75.000 ουγγιές σε 85.000 ουγκιές ετησίως (από 435.000 τόνους μεταλλεύματος).
Ο χρυσός θα “παράγεται” για λογαριασμό της εταιρείας στην Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ναμίμπια και δεν θα
αφήνει  φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα. Με τέτοιους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους,  η εταιρεία δεν έχει
κανένα λόγο να δαπανήσει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να κατασκευάσει μια δική της
μεταλλουργία  στη  ΒΑ  Χαλκιδική.  Η  καθετοποίηση  της  παραγωγής  των  μεταλλείων  και  η  εγχώρια
παραγωγή  καθαρών  μετάλλων  απομακρύνονται  από  εδώ  για  πάντα  και  οι  λόγοι  “δημοσίου
συμφέροντος” για τους οποίους εγκρίθηκε αυτή η “επένδυση” δεν υφίστανται πλέον.

Η εξέλιξη αυτή θα έπρεπε βέβαια να αναμένεται, αφού η Ελληνικός Χρυσός ουδέποτε είχε την πρόθεση
να  κατασκευάσει  μεταλλουργία  χρυσού  στην  Ελλάδα.  Η  “Τεχνική  Έκθεση  Έργου  Ολυμπιάδας”7   της
European Goldfelds που δημοσιοποιήθηκε (μόνο στο εξωτερικό) τον Ιούλιο 2011, μία εβδομάδα μετά την
υπογραφή  της  ΑΕΠΟ  από  τον  τότε  Υπουργό,  είναι  εν  προκειμένω  πολύ  αποκαλυπτική.  Εκεί  γίνεται
οικονομική  ανάλυση  της  επένδυσης  στη  βάση  της  πώλησης  ενός  χρυσοφόρου  συμπυκνώματος  (του
υπολείματος εκχύλισης μάτας)  και όχι καθαρών μετάλλων, όπως απαιτεί η σύμβαση,  ο κυρωτικός της
νόμος, και η ΚΥΑ. Ο λόγος είναι οτι, κατά την Outotec, “το fash smeltng όπως (πρόκειται να) εφαρμοστεί
για την επεξεργασία συμπυκνωμάτων αρσενοπυρίτη/πυρίτη είναι μια νέα εφαρμογή της τεχνολογίας και
είναι  ακόμα  βασικά  στο  στάδιο  της  έρευνας  και  ανάπτυξης”  και “το  σημερινό  επίπεδο  δοκιμών  και
μελετών της ακαριαίας τήξης για αυτή την εφαρμογή δεν παρέχει το κεφαλαιακό και λειτουργικό κόστος
με αρκετή ακρίβεια ώστε να μπορεί  να περιληφθεί σε αυτή την εκτίμηση…”.  Επαναλαμβάνουμε οτι η
“επένδυση” είχε εγκριθεί περιβαλλοντικά μόλις πριν από μία εβδομάδα!

Δύο  χρόνια  αργότερα,  στις  3-12  -2013,  ο  τότε  πρόεδρος  της  Eldorado,  Norman  Pitcher,  δήλωνε  σε
μεταλλευτικό συνέδριο σχετικά με τα Ελληνικά προγράμματα8:

”Μέσα στα επόμενα 5 -6 χρόνια θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη μέθοδος
επεξεργασίας.  Φυσικά  ξέρουμε  ότι  η  υδατική  οξείδωση  υπό  πίεση  θα  δουλέψει.  Για  τη  βιο-
οξείδωση δεν είμαι σίγουρος αλλά υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Και το fash smeltng είναι

6 Eldorado Reports Olympias Phase II Improved Concentrate Sales Terms and Commissioning on Track, Mar 28, 2017 
http://www.eldoradogold.com/news-and-media/news-releases/press-release-details/2017/Eldorado-Reports-
Olympias-Phase-II-Improved-Concentrate-Sales-Terms-and-Commissioning-on-
Track/default.aspx#sthash.7YYSrglW.dpuf

7 Technical Report on the Olympias Project, Εuropean Goldfields July 2011 
http://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Reports/Olympias_Technical_Report_
%E2%80%93_July_2011.pdf   (σελ. 69)

8 Eldorado Gold's Management Presents at Scotiabank Mining Conference (Transcript), Dec 3, 2013 
https://seekingalpha.com/article/1875731-eldorado-golds-management-presents-at-scotiabank-mining-
conference-  transcript
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μία από αυτές. Aλλά θα πρέπει να είσαι πεπεισμένος ότι έχεις ένα κόστος κεφαλαίου και ένα 
κόστος λειτουργίας που μπορείς να πιστέψεις (σ.σ. να εμπιστευθείς ότι θα βγάζει κέρδος)”

Ο  σχεδιασμός  της  μεταλλουργίας  δεν  ήταν  πιο  προχωρημένος  το  2013  από  ότι  ήταν  το  2011  που
εγκρίθηκε και από ότι είναι σήμερα που η Eldorado ευθαρσώς δηλώνει οτι  “ο σχεδιασμός για ενα νέο
εργοστάσιο  επεξεργασίας  βρίσκεται  υπό εξέλιξη”.  Η μονομερής  τροποποίηση λοιπόν του Επενδυτικού
Σχεδίου και η απόφαση της εταιρείας να παραβεί τη σύμβαση ήταν ήδη εκεί από τον Ιούλιο 2011, για
όποιον ήθελε να τη δει. Το τότε ΥΠΕΚΑ δεν ήθελε.

2. Η παραβίαση των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων ως όχημα παραβίασης της σύμβασης

Είναι σαφές οτι  τα συμφέροντα της εταιρείας και τα συμφέροντα του Δημοσίου δεν ταυτίζονται.  Το
Δημόσιο  στοχεύει  στην  ταχύτερη  κατασκευή  της  μονάδας  μεταλλουργίας  και  στη  μεταλλουργική
επεξεργασία του μεγαλύτερου δυνατού μέρους των ορυκτών πόρων της ΒΑ Χαλκιδικής – θέσεις οι οποίες
είχαν διατυπωθεί και στην από 2-12-2010 γνωμοδότηση της ΔΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ επί της ΜΠΕ της Ελληνικός
Χρυσός. Το συμφέρον της εταιρείας είναι η μη υλοποίηση της δαπανηρής μεταλλουργίας στην Ελλάδα και
η αποστολή του συνόλου των συμπυκνωμάτων για μεταλλουργική επεξεργασία στο εξωτερικό, με τους
ευνοϊκότατους όρους που αναφέρθηκαν πιο πάνω και χωρίς την πληρωμή φόρων στο Δημόσιο. Πολύ δε
περισσότερο που η εταιρεία, ακόμα και αν ήθελε, βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να εφαρμόσει τη μέθοδο
που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά και που χωρίς αυτήν καταρρέει όλη η αδειοδότηση και η σύμβαση.

Το  δεσμευτικό  για  την  εταιρεία  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  της  επένδυσης  εγκρίθηκε  από  τη
ΔΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ με την από 10-2-2012 “Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης υποέργου Ολυμπιάδας” και
δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ως χρόνος έναρξης της επένδυσης λαμβάνεται η έναρξη των εργασιών στο μεταλλείο σύμφωνα με την
παραπάνω  απόφαση  έγκρισης  τεχνικής  μελέτης  (Φεβρουάριος  –  Μάρτιος  2012).  Σύμφωνα  με  το
χρονοδιάγραμμα, η “Φάση ΙΙ Προπαρασκευής και Συντηρητικής Παραγωγής” φτάνει μέχρι τον 6ο χρόνο
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της επένδυσης, δηλαδη μέχρι το 2019. Στη συνέχεια η δραστηριότητα του εμπλουτισμού για τα μεταλλεία
Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών μεταφέρεται στο νέο εργοστάσιο του Μαντέμ Λάκκου, τα δύο παλαιά
εργοστάσια σε Ολυμπιάδα και Στρατώνι εγκαταλείπονται, οι περιοχές αποκαθίστανται περιβαλλοντικά και
παραδίδονται  στην  τοπική  κοινωνία  για  άλλες  χρήσεις.  Οποιαδήποτε  παράταση  λειτουργίας  των
υφιστάμενων εργοστασίων πέραν του 2019-2020 θα είναι κατά παράβαση της ΚΥΑ ΕΠΟ, του Επενδυτικού
Σχεδίου,  της  Σύμβασης  και  των εγκεκριμένων τεχνικών μελετών και  προσαρτημάτων αυτών.  Θα είναι
επίσης αντίθετη με όλες τις επίσημες δεσμεύσεις εταιρείας και Πολιτείας για οριστική απελευθέρωση των
οικισμών  και  της  παραλιακής  τους  ζώνης  από  τη  βαριά  βιομηχανία  του  εμπλουτισμού  και  από  το
μεγαλύτερο μέρος των επιφανειακών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο εδώ και κάποια χρόνια βλέπουμε την προσπάθεια της εταιρείας να παρατείνει, αυθαίρετα και
κατά παράβαση όλων των ανωτέρω, τη διάρκεια της Φάσης ΙΙ.  Η Φάση Ι της ανάπτυξης του Υποέργου
Ολυμπιάδας  ολοκληρώθηκε  το  Μάρτιο  2016  (κατά  ένα  έτος  εκτός  χρονοδιαγράμματος)  και  παρά  το
γεγονός ότι η αποκατάσταση της λίμνης τελμάτων δεν είχε καν ξεκινήσει, κατά παράβαση του όρου 2.92
της ΚΥΑ ΕΠΟ, η εταιρεία ζήτησε και έλαβε την Άδεια Εγκατάστασης για το εργοστάσιο εμπλουτισμού της
Φάσης ΙΙ. Η εταιρεία ανακοινώνει, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό και χωρίς κάποια αντίδραση
από το Υπουργείο σας, οτι η Φάση ΙΙΙ είναι “για μετά το 2022”.9

3. “Κλειδί” για τη Φάση ΙΙΙ η στοά Μαντέμ Λάκκου - Ολυμπιάδας

Η έναρξη της Φάσης  ΙΙΙ  είναι  άρρηκτα συνδεδεμένη  με  την  ολοκλήρωση της νέας  συνδετήριας  στοάς
Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας μέσω της οποίας θα διακινούνται μεταλλεύματα, προϊόντα και τέλματα,
προκειμένου να απελευθερωθεί ο δημόσιος δρόμος Ολυμπιάδας-Στρατωνίου. Κατά την εγκεκριμένη ΜΠΕ,
ο απαιτούμενος χρόνος για την κατασκευή της στοάς προσδιορίζεται στα 6 χρόνια από την έναρξη των
εργασιών,  ενώ ο  αντίστοιχος  χρόνος  για  την  κατασκευή του  εργοστασίου  εμπλουτισμού  στο  Μαντέμ
Λάκκο προσδιορίζεται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Με δεδομένο ότι η κατασκευή της στοάς ξεκίνησε το
2012  προσδιορίζεται  η,  σύμφωνη  με  τον  ανωτέρω  όρο,  έναρξη  λειτουργίας  του  νέου  εργοστασίου
εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο μέχρι το 2020, κατόπιν της ολοκλήρωσης της στοάς το 2019.

Φαίνεται όμως ότι η υποχρέωση αυτή είναι ανέφικτη και ανεφάρμοστη. Η διάνοιξη της στοάς ξεκίνησε το
2012. Σε ειδική ανακοίνωση για την εξέλιξη της ανάπτυξης του έργου Ολυμπιάδας τον Ιούνιο 2015, η
Eldorado Gold αναφέρει:10

“Η ανάπτυξη της κύριας στοάς από την κοιλάδα Στρατωνίου για να αποκτήσουμε πρόσβαση
στο κατώτερο τμήμα του μεταλλείου είναι επίσης σε εξέλιξη, έχοντας φτάσει τα 1.725 μέτρα
από το σχεδιαζόμενο μήκος των 8.300 μέτρων.”

Αυτή ήταν η τελευταία επίσημη ανακοίνωση για την εξέλιξη των έργων διάνοιξης της στοάς. Δεκατέσσερις
μήνες  αργότερα,  στις  24-8-  2015,  ο  διευθύνων  σύμβουλος  της  Ελληνικός  Χρυσός  Μιχάλης
Θεοδωρακόπουλος τοποθέτησε χρονικά την κατασκευή της μονάδας μεταλλουργίας “σε οκτώ χρόνια από
σήμερα στην καλύτερη περίπτωση” (δηλαδή το 2022 και εάν), προσθέτοντας11:

“Το οκτώ χρόνια δεν προκύπτει τυχαία, προκύπτει από το χρονοπρόγραμμα των εργασιών μας. Για
να μπορέσουμε  να  κάνουμε αυτή τη μεταλλουργία,  πρέπει  να ενωθούμε επιφανειακά  με  την
Ολυμπιάδα με σήραγγα οκτώ χιλιομέτρων. Αυτή η σήραγγα έχει τώρα φτάσει στα 2 χιλιόμετρα...”.

9 Απόσπασμα συνέντευξης Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου 15-11-2016 
https://www.youtube.com/watch? v=T0ESBC6R_RM

10 Eldorado Gold Announces Olympias Development Update, 6.11.2015 
http://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_news/Eldorado-Gold-Announces-Olympias-Development-Update.pdf
11 Συνέντευξη Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου http://www.hellas-gold.com/press-room/news/176-o-dieithinon-

simboulos-  tis-ellinikos-xrisos-gia-tis-epomenes-kiniseis-tis-etaireias-kai-tous-ergazomenous   (Το συγκεκριμένο 
απόσπασμα βρίσκεται στο 23:00 του βίντεο)
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Τρισήμισι χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής της την άνοιξη του 2012 και άλλα τρία χρόνια πριν την
προγραμματιζόμενη,  σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ, αποπεράτωσή της,  η στοά Μαντέμ Λάκκου –
Ολυμπιάδας είχε φτάσει μόνο στο 25%, προχωρούσε δηλαδή 7-8 % κάθε χρόνο. Με το ρυθμό αυτό, η
στοά θα ολοκληρωθεί σε 11 χρόνια τουλάχιστον από σήμερα και όχι σε 3-4, όπως επιβάλλει η ΚΥΑ ΕΠΟ,
ούτε καν σε 8, όπως λένε οι ανακοινώσεις της εταιρείας. Αν ολοκληρωθεί ποτέ διότι εδώ και πάρα πολύ
καιρό  τα  έργα  έχουν  σταματήσει.  Υποχρεωτικά  θα  παραταθεί  αντίστοιχα  και  η  λειτουργία  του
υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα. Για να τηρηθούν τα εγκεκριμένα με την ΑΕΠΟ
και τις τεχνικές μελέτες χρονοδιαγράμματα και η στοά να ολοκληρωθεί μέχρι το 2019, θα έπρεπε από εδώ
και πέρα να προχωράει κατά 25% κάθε χρόνο. Για να δικαιολογήσει τη μεγάλη καθυστέρηση η εταιρεία
επικαλείται  τα  προβλήματα  με  τα  νερά  που  εισέρχονται  στη  στοά,  αυτά  όμως  δεν  μπορεί  παρά  να
επιδεινωθούν περισσότερο καθώς η στοά θα εισέρχεται βαθύτερα μέσα στον πλούσιο υδροφορέα του
Στρατονικού όρους. Το 25% κάθε χρόνο φαίνεται εκ των πραγμάτων απολύτως ανέφικτο.

Η κατά παράβαση της ΚΥΑ ΕΠΟ αύξηση της διάρκειας και του ύψους παραγωγής της Φάσης ΙΙ – όπως
ανοιχτά ανακοινώνεται σήμερα – φαίνεται οτι είχε ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της εταιρείας ήδη από το
2014, με πρόσχημα τα προβλήματα με τα νερά στη στοά. Απαντώντας σε ερώτηση οικονομικού αναλυτή
σχετικά με την πρόοδο στη διάνοιξη της στοάς στις 1.8.2014, ο διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold κ.
Paul Wright δήλωσε12:

“Όπως γνωρίζετε είχαμε πολύ νερό που μας καθυστέρησε... Η πρόοδος είναι αρκετά αργή και σαν
αποτέλεσμα, αρκετά ακριβή. Το νερό συνεχίζει να είναι παρόν και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε
καλή  πληροφόρηση  για  το  πόσο  διάστημα  θα  βρισκόμαστε  σε  αυτή  την  κατάσταση....  Η
ολοκλήρωση της στοάς θα πάρει αρκετά περισσότερο από όσο υπολογίζαμε αρχικά, αλλά ακόμα
δεν γνωρίζουμε πόσο. Το γεγονός ότι θα πάρει περισσότερο μας ωθεί να επανεκτιμήσουμε την
Φάση ΙΙ της Ολυμπιάδας και αν θα πρέπει να κάνουμε τη Φάση ΙΙ λίγο μεγαλύτερη έτσι ώστε να
έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή νωρίτερα, από τη Φάση ΙΙ, αντί να περιμένουμε για τη Φάση ΙΙΙ ”.

Στο Δελτίο τύπου της Eldorado Gold για τα οικονομικά αποτελέσματα του 3
ου

 τριμήνου, 30.10.201413 
αναφέρεται:

“Tα  σχέδια  για  τη  μετάβαση  από  τη  Φάση  Ι  στη  Φάση  ΙΙ  βασίζονται  στην  αναβάθμιση  του
υφιστάμενου  εργοστασίου  εμπλουτισμού  (Ολυμπιάδας)  ώστε  να επεξεργάζεται  μέχρι  650.000
τόνους το χρόνο και να παράγει συμπυκνώματα χρυσού, αργύρου/μολύβδου και ψευδαργύρου”.

Kαι σύμφωνα με την ειδική ανακοίνωση για την Ολυμπιάδα, του Ιουνίου 2015:

...Η  επαρκής  ανάπτυξη  των  μεταλλείων  και  των  υποδομών  αναμένεται  να  είναι  σε  θέση  να
υποστηρίξει  την  άνοδο  της  υπόγειας  παραγωγής  μεταλλεύματος  αρχής  γενομένης  από  το  2ο
τρίμηνο του 2016 (σσ. Ήδη 2ο τρίμηνο του 2017). Η ευκαιρία με το νέο κύκλωμα  να αυξηθεί η
παραγωγή,  πέραν  της  δεδηλωμένης απόδοσης  με ελάχιστη  επένδυση,  εαν  αυτό επιλεγεί  στο
μέλλον. Εκτιμάται ότι η Φάση II θα λειτουργήσει για περίπου 6-8 χρόνια”.

Η συνέχιση κατασκευής της στοάς πέρα από τη Φάση ΙΙ θα είναι κατά παράβαση της ΚΥΑ γιατί, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη ΜΠΕ, πρώτα ολοκληρώνεται η στοά και μετά ξεκινά η Φάση ΙΙΙ.  Αυτό σημαίνει ότι
κινδυνεύει να δοθεί (αν δεν έχει δοθεί ήδη) η δυνατότητα στην εταιρεία να αυξήσει την παραγωγή στην
Ολυμπιάδα στο μέγιστο του όλου σχεδιασμού της, και, λόγω μη ολοκλήρωσης της στοάς, η παραγωγή
αυτή να επεξεργάζεται στην Ολυμπιάδα και όχι στο Μαντέμ Λάκκο, μεταθέτοντας τόσο τον

12 Eldorado Gold's (EGO) CEO Paul Wright on Q2 2014 Results - Earnings Call Transcript,1.8.2014 
https://seekingalpha.com/article/2371805-eldorado-golds-ego-ceo-paul-wright-on-q2-2014-results-earnings-
call-  transcript
13 Eldorado Gold, Third Quarter Financial and Operating Results, 30.10.2014 http://www.eldoradogold.com/news-
and-  media/news-releases/press-release-details/2014/Third-Quarter-2014-Financial-and-Operating-Results/default.aspx
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εμπλουτισμό όσο και τη μεταλλουργία Μαντέμ Λάκκου στο απώτερο μέλλον ή πολύ πιθανόν και ποτέ.

Κατά την ΚΥΑ ΕΠΟ, η λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας είναι προσωρινή, για 3 μόνο
χρόνια,  μέχρι  να  κατασκευαστούν  τα  νέα  εργοστάσια  στο  Μαντέμ  Λάκκο.  Μήπως  τελικά  ουδέν
μονιμότερον του προσωρινού;

Β. Υποέργο Σκουριών

Το  Σεπτέμβριο  2016,  χωρίς  να  ζητήσει  σχετική  έγκριση  από  τις  Ελληνικές  αρχές,  η  Eldorado  Gold
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ την ΑΠΟΦΑΣΗ της να τροποποιήσει το σχέδιο εξόρυξης στο μεταλλείο των Σκουριών ως
εξής14:

“ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ (!) να αναπτύξουμε τις Σκουριές με μια προσέγγιση δυο φάσεων:

Φάση 1. συνδυασμός ανοικτής εξόρυξης και υπόγειας εξόρυξης για 9 χρόνια

Φάση 2. Υπόγεια εξόρυξη μόλις ολοκληρωθεί η Φάση 1, που σύμφωνα με προκαταρκτική (!) 
ανάλυση θα διαρκέσει 15 χρόνια”

Και το Φεβρουάριο 201715, η Eldorado αποκάλυψε και ένα νέο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του 
μεταλλείου των Σκουριών:

14 Eldorado  Provides  Updated  Outlook  Sep  07,  2016  http://www.eldoradogold.com/news-and-
media/news-  releases/press-release-details/2016/Eldorado-Provides-Updated-Outlook/default.aspx
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“Μετά από εσωτερική αξιολόγηση και μελέτες εφαρμογής ελήφθη η απόφαση να μετατραπει η
διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων στο έργο Σκουριών από “πάστα” αποβλήτων σε μια λογική
απόθεσης  ξηρών  τελμάτων  σε  σωρό.  Αυτή  η  απόφαση  διευκολύνει  την  εξόρυξη  νωρίς  του
υψηλότερης  αξίας  μεταλλεύματος  από  τα  υπόγεια  και  μειώνει  σημαντικά  το  περιβαλλοντικό
αποτύπωμα.  Ξεκίνησε  η  μελέτη  λεπτομερούς  σχεδιασμού  για  μια  ενιαία  εγκατάσταση
ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και σχετική μονάδα φιλτραρίσματος στα μέσα του 2016.
Ο βασικός  σχεδιασμός  για το αναθεωρημένο πεδίο εφαρμογής  προχώρησε κατά το τελευταίο
τρίμηνο του 2016, ενώ ο λεπτομερής σχεδιασμός άρχισε στις αρχές του 2017.”

Kατά την εγκεκριμένη ΜΠΕ (σελ. 6.3-1 και 5.3-2), την ΚΥΑ ΕΠΟ (σελ. 46 και 47) και την Έγκριση Τεχνικής 
Μελέτης Σκουριών:

• Θα γίνει  πρώτα η ανοικτή εξόρυξη που θα διαρκέσει  7  χρόνια  και  μετά την ολοκλήρωση της
επιφανειακής θα ξεκινήσει η υπόγεια εξόρυξη. Συνολική διάρκεια της εκμετάλλευσης – κατά τη
ΜΠΕ – τουλάχιστον 30 χρόνια.

• Από τα στείρα (απόβλητα της εξόρυξης) θα προέλθει το υλικό κατασκευής των δύο φραγμάτων
Καρατζά και Λοτσάνικου, η επίστρωση των χώρων απόθεσης και του ανοικτού ορύγματος (πριν
την πλήρωσή του με απόβλητα εμπλουτισμού).

• H ποσότητα των αποβλήτων εμπλουτισμού της επιφανειακής εξόρυξης είναι ισοσταθμισμένη με
τη χωρητικότητα των χώρων απόθεσης Καρατζά και Λοτσάνικου.  Αντιστοίχως, η ποσότητα των
αποβλήτων  εμπλουτισμού  της  υπόγειας  εξόρυξης  είναι  ισοσταθμισμένη  με  το  άθροισμα  των
ποσοτήτων που απαιτουνται για την αναπλήρωση των κενών της εκμετάλλευσης των υπόγειων
έργων (1/3) και του επιφανειακού ορύγματος (2/3).

15 Eldorado Reports 2016 Year-End and Fourth Quarter Financial and Operational Results, Feb 23, 2017 
http://www.eldoradogold.com/news-and-media/news-releases/press-release-details/2017/Eldorado-Reports-2016-  Year-
End-and-Fourth-Quarter-Financial-and-Operational-Results/default.aspx#sthash.0dTnC16t.QDdxSZEb.dpuf
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Με  το  νέο  σχεδιασμό  εξόρυξης  (οι  δυο  ανωτέρω  διαφάνειες  προέρχονται  από  παρουσίαση  του
Σεπτεμβρίου 2016 16), η συνολική ποσότητα του μεταλλεύματος που θα εξορυχθεί κατά τα πρώτα 9 χρόνια
θα είναι  82 εκατ. τόνοι αντί των 56 εκατ. που προέβλεπε η εγκεκριμένη ΜΠΕ. Η αύξηση της εξόρυξης
κατά  26  εκατ.  τόνους  σε  αυτά  τα  9  χρόνια  θα  οδηγήσει  και  σε  αυξημένη  παραγωγή  αποβλήτων
εμπλουτισμού,  για  τα  οποία  όμως  δεν  υπάρχουν  επαρκείς  χώροι  απόθεσης.  Η  ισοστάθμιση  των
αποβλήτων εμπλουτισμού με τους διαθέσιμους χώρους απόθεσης και την ανάγκη πλήρωσης των κενών
της εκμετάλλευσης – που ήταν βασική συνιστώσα, του αρχικού σχεδιασμού – δεν υφίσταται πλέον.

Έτσι λοιπόν, αντί για τις δύο εγκαταστάσεις αποβλήτων (Καρατζά και Λοτσάνικο) που έχουν υποτίθεται
ήδη σχεδιασθεί λεπτομερώς και αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και τεχνικά, η πραγματικότητα είναι ότι το
2016  ελήφθη  η  απόφαση  όλα  αυτά  να  τροποποιηθούν.  Το  νέο  σχέδιο  περιλαμβάνει  μόνο  μία
εγκατάσταση αποβλήτων στο Λάκκο Καρατζά,  η οποία θα πρέπει  να χωρέσει  όλα τα τα απόβλητα
εμπλουτισμού τα οποία όχι μόνο δεν μειώνονται με το νέο σχεδιασμό της εταιρείας αλλά αντιθέτως
αυξάνονται.  Τα  αφυγρασμένα  (φιλτραρισμένα)  τέλματα  θα  μεταφέρονται  πλέον  με  φορτηγά  και  όχι
υδραυλικά  και  θα  συν-αποτεθούν  (co-disposal)  με  απροσδιόριστη  ποσότητα  στείρων,  πράγμα  που
σημαίνει  πολύ μεγάλες κλίσεις πρανών. Θα δημιουργηθεί δηλαδη ένα “βουνό” αποβλήτων και στείρων
στο Λάκκο Καρατζά που ήδη απεικονίζεται στις παρουσιάσεις της εταιρείας και υποτίθεται οτι θα είναι
ευσταθές και απαραμόρφωτο.

Πρέπει  να  τονιστεί  οτι  ακόμα  και  πριν  την  αλλαγή  του  πλάνου  εξόρυξης  διαφαινόταν  οτι  οι
αδειοδοτημένοι  χώροι  απόθεσης  Καρατζά  και  Λοτσάνικου  δεν  θα  επαρκούσαν  για  την  απόθεση  των
αποβλήτων  που  προγραμματιζόταν  –  κατά  τη  ΜΠΕ  και  την  ΑΕΠΟ  -  να  δεχθούν.  Η  βιβλιογραφία
υποδεικνύει οτι απόθεση “πάστας” αποβλήτων πυκνότητας 72% υπό γωνία κλίσης (beach slope) 10,5%
είναι  ανέφικτη17.  Φαίνεται  οτι,  όπως  και  με  το  fash  smelting,  η  αρμόδια  για  την  περιβαλλοντική
αδειοδότηση  υπηρεσία  του  Υπουργείου  σας  ενέκρινε  με  κλειστά  μάτια  μια  πρόταση  που  δεν
υποστηριζόταν από δοκιμές αλλά ούτε καν από τη βιβλιογραφία. Αδυναμία της εταιρείας να πετύχει τη
συγκεκριμένη γωνία κλίσης θα οδηγούσε σε ανεπάρκεια των χώρων, πρόβλημα που είχε επισημανθεί και
από τη ΔΜΕΒΟ στην απόφαση έγκρισης του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της Τεχνικής Μελέτης Σκουριών “Τεχνική
μελέτη εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων υποέργου Σκουριών” (17.09.2014):

«3. iv) Επειδή ο λεπτομερής σχεδιασμός της εγκατάστασης αποβλήτων εξαρτάται από την ακριβή
κλίση της απόθεσης, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής διαθέσιμη χωρητικότητα για αποθήκευση
του  τέλματος  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής  του  επιφανειακού  μεταλλείου,  σε  οποιαδήποτε
περίπτωση διαφοροποίησης της κλίσης από την τιμή-στόχο (σ.σ.  10,5%),  είτε σύμφωνα με τον
ανωτέρω προσδιορισμό με δοκιμές, είτε με βάση τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης, να
γίνει  αναπροσαρμογή  της  δυναμικότητας  του  επιφανειακού  μεταλλείου,  σύμφωνα  και  με  τα
αναφερόμενα σχετικά στη γνωμοδότησή μας υπό στοιχείο (10.ii.) του σκεπτικού και να υποβληθεί
προς έγκριση τροποποιητικό τεύχος της τεχνικής μελέτης του Μεταλλείου Σκουριών. Η περίπτωση
κατάληψης επί πλέον χώρου, πέραν του αδειοδοτημένου με την ΚΥΑ ΕΠΟ, αποκλείεται»

Η εταιρεία δεν προέβλεψε επαρκείς χώρους για την απόθεση αποβλήτων, όχι  μόνο για τα “πρόσθετα
αποθέματα”  πορφυρικών  κοιτασμάτων  που  έχουν  ήδη  προσδιοριστεί  γύρω  από  τις  Σκουριές  και
φαίνονται  στις  παρουσιάσεις  προς  τους  μετόχους  (εικόνα  κάτω),  αλλά  όπως  φαίνεται  ούτε  για  την
αδειοδοτημένη εξόρυξη των 146 εκατομμυρίων τόνων. Η έλλειψη αυτή της ΜΠΕ είναι και μια σοβαρότατη
αστοχία της ΑΕΠΟ και ενδεικτική της προχειρότητας με την οποία εγκρίθηκε ένα έργο με τόσο σημαντικές,
μη  αναστρέψιμες  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον.  Επίσης  προβληματική  θα  ήταν  η  κατασκευή  των  δύο
φραγμάτων Καρατζά και Λοτσάνικου, όπως αναδείχθηκε στην έκθεση “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ /
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΩΝ  ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΚΑΡΑΤΖΑ  ΚΑΙ  ΛΟΤΣΑΝΙΚΟΥ  ΣΤΙΣ  ΣΚΟΥΡΙΕΣ”18   του  ΠΜΔ
(Σεπτέμβριος 2013) και την “ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

16 Eldorado Gold, Skouries presentation September 2016 
http://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_presentations/2016/sep/03-Skouries-final-web.pdf

17 A.B. Fourie, Perceived and realized benefits of paste and thickened tailings for surface deposition 
http://www.saimm.co.za/Journal/v112n11p919.pdf, School of Civil and Resource Engineering, University 
of Western Australia, April 2012
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ΑΠΟΘΕΣΗΣ  ΤΕΛΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ  ΣΚΟΥΡΙΩΝ”19   του  καθηγητή  σεισμολογίας  Α.Π.Θ.  Κων/νου
Παπαζάχου (Νοέμβριος 2014).

Η νέα πρόταση, της απόθεσης αφυγρασμένων τελμάτων σε σωρούς (dry stack tailings) προβάλλεται ως
best practice (όπως παρουσιαζόταν και η απόθεση σε “πάστα” το 2010- 2011) αλλά συμφωνα με τους
ειδικούς καμμία τέτοια εγκατάσταση τελμάτων δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά στο χρόνο και, κυρίως, δεν έχει
δοκιμαστεί σε κάποιο σημαντικό σεισμικό γεγονός.

Τεκμηριώνεται πλέον οτι ολόκληρο το κεφάλαιο “Στερεά απόβλητα” του μεταλλείου Σκουριών στην ΜΠΕ,
την ΚΥΑ ΕΠΟ, τις τεχνικές μελέτες και τις εγκρίσεις τους ανατρέπεται από την ίδια την Ελληνικός Χρυσός.

Μια τέτοια συνολική ανατροπή δεν “αποφασίζεται” απλά από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία. Απαιτεί
νέα ΜΠΕ, νέα ΑΕΠΟ, νέες τεχνικές μελέτες και νέες εγκρίσεις  τους.  Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία
χρησιμοποιεί τη φράση “αναθεωρημένο πεδίο εφαρμογής” και αποδέχεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο
σχεδιασμός – 5 1/2 χρόνια μετά την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να
υποβάλουν  τις  νέες  περιβαλλοντικές  και  τεχνικές  μελέτες  που  απαιτούνται  για  μια  τόσο  σημαντική
μεταβολή, τόσο στις επιπτώσεις όσο και στο ίδιο το έργο.

4. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”
ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΙΙΙ

18 http://library.antigoldgr.org/2013/10/13/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf   
%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%80%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf   
%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9/

19 http://library.antigoldgr.org/2015/01/12/%ce%ba-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b6%ce%ac%cf%87%ce     %bf
%cf%82-%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf     %80%ce
%b9-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b7/
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Η εταιρεία δεσμεύεται από την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 αλλά αποδεικνύεται ότι οι πραγματικοί σχεδιασμοί
της  την  ακυρώνουν  και  αποβλέπουν  αποκλειστικά  στα  κέρδη  της  με  μηδενισμό  του  δημοσίου
συμφέροντος. Το αρμόδιο ΥΠΕΝ και ο Υπουργός κ. Σταθάκης πρέπει να γνωρίζουν τις ανακοινώσεις αυτές
της  Eldorado.  Οφείλουν  να  γνωρίζουν  οτι  η  Ελληνικός  Χρυσός  αποφάσισε  μονομερώς  θεμελιακές
τροποποιήσεις του Επενδυτικού Σχεδίου και την παραβίαση της Σύμβασής της με το Ελληνικό Δημόσιο.

Σήμερα η εταιρεία απαιτεί την τελική αδειοδότηση του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας για τη
Φάση ΙΙ, αναβαθμισμένου για την επεξεργασία 435.000 τόνων και με δηλωμένη πρόθεση να φτάσει τους
650.000 τόνους. Όμως αν το υφιστάμενο εργοστάσιο της Ολυμπιάδας αδειοδοτηθεί για να επεξεργάζεται
παραγωγή μεγαλύτερη της εγκεκριμένης με την ΚΥΑ ΕΠΟ, μπορεί πλέον πολύ εύκολα, με σχετικά μικρή
δαπάνη και σε μικρό χρονικό διάστημα να αναβαθμιστεί περαιτέρω για την επεξεργασία 800.000-900.000
τόνων,  όσο δηλαδη είναι  η τελική παραγωγή της Φάσης ΙΙΙ.  Επιπλέον θα αποφύγει το μεγάλο κόστος
επένδυσης  για  την  κατασκευή  ενός  νέου  εργοστασίου  εμπλουτισμού  στο  Μαντέμ  Λάκκο  και  το
λειτουργικό κόστος της καθημερινής μεταφοράς σε απόσταση 10 χλμ 3.000 τόνων μεταλλεύματος στο
Μαντέμ Λάκκο για εμπλουτισμό και 2.200 τόνων αποβλήτων πίσω στην Ολυμπιάδα για λιθογόμωση.

Δηλαδή με δεδομένη πλέον την απόρριψη της μεταλλουργίας fash smeltng, η εταιρεία ανακοινώνει την
αναβάθμιση της Φάσης ΙΙ στη Φάση ΙΙΙ. Με την οριστική απόρριψη του Προσαρτήματος 6(5) της μονάδας
μεταλλουργίας χαλκού-χρυσού και θειϊκού οξέος έχει ήδη γίνει σαφές οτι η μονάδα αυτή δεν πρόκειται να
κατασκευαστεί όπως σχεδιάστηκε (αν σχεδιάστηκε ποτε). Η ολοκλήρωση της συνδετήριας στοάς Μαντέμ
Λάκκου – Ολυμπιάδας που είναι το “κλειδί” για τη μετάβαση στη Φάση ΙΙΙ μετατίθεται κατά παράβαση της
ΚΥΑ ΕΠΟ από την εταιρεία διαρκώς προς το μέλλον και είναι αμφίβολο αν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Χωρίς
εργοστάσιο μεταλλουργίας και με αμφίβολη την κατασκευή του εργοστασίου  εμπλουτισμού (που κατά
την εταιρεία,  έξι  χρόνια μετά την ΚΥΑ ΕΠΟ, βρίσκονται  ακόμα σε φάση “σχεδιασμού”!),  το “ενιαίο
μεταλλευτικό-μεταλλουργικό κέντρο” στο Μαντέμ Λάκκο ουσιαστικά ακυρώνεται.  Τα δύο φιστάμενα
εργοστάσια  εμπλουτισμού  Ολυμπιάδας  και  Στρατωνίου  θα  συνεχίσουν  να λειτουργούν  και  η
περιβαλλοντική  υποβάθμιση  των  παραλιακών  οικισμών  θα  συνεχίζεται  μέχρις  εξαντλήσεως  των
αποθεμάτων.

Με  δεδομένη  τη  δέσμευση  του  Υπουργού  οτι:  «Σε  καμία  περίπτωση  δεν  αναιρείται  η  προηγούμενη
απόφαση του Υπουργείου (2/11/2016)...  Είναι αυτονόητη η επιμονή του Υπουργείου στην τήρηση της
νομιμότητας, των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, των συμβατικών υποχρεώσεων και των
ισχυόντων κανόνων, που κάθε επενδυτής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα και στο σύνολό τους»,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΤΟ ΥΠΕΝ:

1. Πώς  αιτιολογείται  η  χορήγηση  αδειών  και  εγκρίσεων  για  τη  Φάση  ΙΙ  τη  στιγμή  που  έχει
απορριφθεί το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 της Τεχνικής Μελέτης Ολυμπιάδας και είναι αδύνατη η υλοποίηση
της τελικής Φάσης ΙΙΙ;

2. Ποια είναι η δυναμικότητα του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας για τη Φάση ΙΙ για την
οποία δόθηκε άδεια εγκατάστασης από τη ΔΜΕΒΟ, ποιο το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του και
ποιο το σκεπτικό χορήγησης αυτής της άδειας;

3. Με δεδομένη την απόφαση απόρριψης της αίτησης θεραπείας της Ελληνικός Χρυσός (“Απόφαση
Σκουρλέτη”),  τη Σύμβαση (άρθρο 3  παρ.  3.2  και  3.4,  άρθρο 4),  την παραβίαση εγκρίσεων και
χρονοδιαγραμμάτων,  τις  μονομερείς  από  την  Ελληνικός  Χρυσός  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  τροποίησης  του
Επενδυτικού Σχεδίου, δηλαδή την de facto παραβίαση της Σύμβασης, πώς σκέπτεται το ΥΠΕΝ να
προστατεύσει το περιβάλλον και να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον;

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΣΤΑΘΑΚΗ:

 Να μην δοθεί καμμία περαιτέρω άδεια στην Ελληνικός Χρυσός.
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 Να να ανακληθεί η ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 που πολλαπλώς παραβιάζεται από την εταιρεία εν 
γνώσει και με την ανοχή του Υπουργείου σας.

 Κατά το άρθρο 4 της Σύμβασης: “Η μη εκπλήρωση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής. Η 
καταγγελία γίνεται με κοινοποίηση σχετικού εγγράφου και συνεπάγεται λύση της σύμβασης και 
αναστροφή της μεταβίβασης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό η 
Αγοράστρια υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο των στοιχείων που περιγράφονται στο άρθρο 1
της παρούσας στο Ελληνικό Δημόσιο και αντίστοιχα αυτό υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στην 
Αγοράστρια το καταβληθέν τίμημα των έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (11.000.000 ευρώ) άτοκα 
χωρίς να αποκλείεται και η καταβολή εύλογης αποζημίωσης στο συμβαλλόμενο μέρος που δεν 
ευθύνεται για την καταγγελία”. Η παραβίαση της Σύμβασης και η μη έγκριση του Επενδυτικού 
Σχεδίου έχουν βεβαιωθεί αρμοδίως. Η επιστροφή των Μεταλλείων Κασσάνδρας στο Ελληνικό 
Δημόσιο επιβάλλεται πλέον ως ύψιστη πράξη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 
Επιβάλλεται επίσης η έγερση απαίτησης αποζημιώσεων για την αποκατάσταση των ζημιών του 
περιβάλλοντος από τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός.

Με τιμή,

Για το ΠΜΔ

Τόλης Παπαγεωργίου
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