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1.Ν Ι ΓΩΓΗ 

1έ1ΝΗΝ“η ΰΪζβΝ πΫθ υ β”ΝπκυΝυπκθκη τ δΝ κΝ βησ δκΝυηφΫλκθ 

ΣκΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ Ϋξ δΝ η Ν βθΝ αδλ έαΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝ ΥΡΤΟΝ Χγυΰα λδεάΝ άη λαΝ εα ΪΝ ληΣΝ βμΝ

Καθα δεάμΝϋldorado Gold εαδΝεα ΪΝηΣΝ βμΝ ΛΛ ΚΣΧΡΨΝηδαΝ τηία βΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πθΝεκδ α ηΪ πθΝ

πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμΝ βΝΥαζεδ δεά,Νη Νεαγ κπκέβ βΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝηΫ πΝ βμΝεα α ε υάμΝ

εαδΝζ δ κυλΰέαμΝηκθΪ αμΝη αζζκυλΰέαμΝξλυ κτέ Νέ λυ βΝη αζζκυλΰέαμΝξλυ κτΝ Ϋγβε ΝπμΝ σξκμΝ βμΝ

τηία βμΝ δσ δΝελέγβε Νσ δΝησθκΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝβΝ γθδεάΝκδεκθκηέαΝγαΝΫξ δΝκυ δα δεΪΝΫ κ αΝαπσΝ βθΝ

αιδκπκέβ βΝ κυΝκλυε κτΝπζκτ κυΝ βμΝπ λδκξάμΝεαδΝγαΝ ιυπβλ βγ έΝ κΝ βησ δκΝ υηφΫλκθέΝ 

Ν ζκΰδεάΝ κυΝ “ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμ”Ν δα λΫξ δΝ σζ μΝ δμΝ ΰελδ δεΫμΝ πλΪι δμΝ βμΝ δκέεβ βμΝαζζΪΝεαδΝ δμΝ

απκφΪ δμΝ πθΝ δεα δευθΝ κλΰΪθπθέΝ Ν “ πΫθ υ β”Ν βμΝ ϋζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ γαΝ έθαδΝ ηδαΝ ε αηΫθβΝ εαδΝ

ίέαδβΝ πΫηία β κΝφυ δεσΝπ λδίΪζζκθ,Νη Νίαλτ α μΝ πδπ υ δμΝπκυΝΫξκυθΝ εηβλδπγ έΝαπσΝαθ ιΪλ β κυμΝ

πδ βηκθδεκτμΝφκλ έμΝεαδΝ θΝαηφδ ίβ κτθ αδΝ κίαλΪΝαπσΝεαθΫθαθέΝΟδΝπκζζαπζΫμΝ“ ιπ λδεσ β μ”,ΝσππμΝ

βΝ λτπαθ βΝ εαδΝ ΰ θδεσ λβΝ υπκίΪγηδ βΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν βΝ απυζ δαΝ γ πθΝ λΰα έαμΝ εαδΝ δ κ άηα κμΝ

απσΝΪζζκυμΝ κη έμΝ βμΝκδεκθκηέαμΝεζπ,Νκυ Ϋπκ Ν ζάφγβ αθΝυπ’κοβέΝΓδαΝξΪλβΝαυ άμΝ βμΝ« πΫθ υ βμ»ΝεαδΝ

ΰδαΝ αΝκφΫζβΝπκυΝυπκ ξσ αθΝ βθΝ γθδεάΝκδεκθκηέα,Ν κΝΚλΪ κμΝ πΫζ ι ΝθαΝ υΰελκυ έΝη Ν κυμΝπκζέ μΝ

κυ,Ν φαλησακθ αμΝ βθΝπδκΝίέαδβ εα α κζάΝεαδΝ ΰεαγδ υθ αμΝ βΝ έΝΥαζεδ δεάΝηδαΝησθδηβΝ«εα Ϊ α βΝ

ιαέλ βμ»έ 

 βθΝπαλκτ αΝΫεγ βΝαπκ δεθτκυη Νσ δΝη Ν κθΝ λσπκΝπκυΝ ΰελέγβε Νπ λδίαζζκθ δεΪΝβΝ πΫθ υ βΝβΝέ δαΝ

βΝ δκέεβ βΝυπκθκη τ δΝ κΝ βησ δκΝ υηφΫλκθ,Νεαγδ υθ αμΝα τθα βΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ σξκυΝ βμΝ

τηία βμ,Ν βζα άΝ βΝη αζζκυλΰέαέ 

Μ Ν βθΝ ΚΤ Ν ΰελδ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ βί1ιζηήβί11Ν ΰελέγβε Ν βΝ εα α ε υάΝ ηκθΪ αμΝ

η αζζκυλΰέαμΝξαζεκτ-ξλυ κτΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδ έΝ βΝηΫγκ κΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝΧflashΝsmeltingΨέΝΜσθκΝ

πκυΝαπκ δεθτ αδΝσ δΝπλκε δηΫθκυΝθαΝζΪί δΝ βθΝπκζυπσγβ βΝΫΰελδ βΝβΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμ πλκ Ϋφυΰ Ν

ΝηδαΝ πδ βηκθδεάΝαπΪ β. ΌππμΝαθαζτ αδΝ κΝΚ φέΝγ, βΝηΫγκ κμΝαυ άΝ έθαδΝαεα ΪζζβζβΝΰδα φαληκΰάΝ

Ν υηπυεθυηα αΝη ΝυοβζάΝπ λδ ε δεσ β αΝ Ναλ θδεσ,ΝσππμΝαυ ΪΝ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμ,ΝΰδαΝηδαΝ

δλΪΝαπσΝζσΰκυμ,Να φαζ έαμ,Νπ λδίαζζκθ δεκτμ,Ν ξθδεκτμΝΝεαδΝκδεκθκηδεκτμέΝΜδαΝηΫγκ κμ-φΪθ α ηαΝπκυΝ

θΝ φαλησα αδΝπκυγ θΪΝ κθΝεσ ηκΝεαδΝ θΝΫξ δΝαπκζτ πμΝεαηηέαΝπδγαθσ β αΝθαΝ φαληκ έΝΰδαΝπλυ βΝ

φκλΪΝ βΝΥαζεδ δεάέ 

ΣβθΝ απΪ βΝ έξ Ν αθ δζβφγ έΝ ΰεαέλπμΝ βΝ αλησ δαΝ ξθδεάΝ υπβλ έαΝ κυΝ ΤΠ Κ ,Ν βΝ κπκέαΝ β ΰλαπ άΝ

ΰθπηκ σ β άΝ βμΝ έξ Ν πδ βηΪθ δΝ αΝ πλκίζάηα αΝ η Ν βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ η γσ κυΝ εαδΝ έξ Ν αβ ά δΝ

λκπκπκέβ βΝ βμΝ Μ ζΫ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθέΝ ΌηπμΝ εΪπκδκδΝ κΝ ΤΠ Κ ,Ν πζάλπμΝ

αυ δ ηΫθκδΝ η Ν αΝ υηφΫλκθ αΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν η γσ υ αθΝ βθ παλΪεαηοβΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ



Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 5 

υπβλ έαμΝ εαδΝ α δκ σ β αθ π λδίαζζκθ δεΪΝ εΪ δΝ πκυΝ θΝ Ϋξ δΝ εαηηέαΝ υθα σ β αΝ θαΝ υζκπκδβγ έέ 

Π λδ σ λαΝ κΝΚ φέΝζ. 

ΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11ΝΫγ Ν βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝη αζζκυλΰδεάμΝη γσ κυΝπμΝσλκΝαπαλΪία κΝ

ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν θυΝ λκπκπκέβ βΝ βμΝ η γσ κυΝ θΝ πδ λΫπ αδΝ ξπλέμΝ θΫαΝ δα δεα έαΝ

π λδίαζζκθ δεάμΝ α δκ σ β βμέΝΜ Ναυ άΝ βθΝΚΤ Ν Ν δ ξτ,Ν η αζζκυλΰέαΝ θΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ ΰέθ δέΝ θΝ

Ϋζ δ βΝΚΤ ΝΫζυ Ν αΝξΫλδαΝ κυΝ« π θ υ ά» πκυΝΫξ δΝεΪγ ΝζσΰκΝθαΝγΫζ δΝθαΝαπκφτΰ δΝ βθΝ πΫθ υ β βΝ

η αζζκυλΰέαΝπκυΝΫξ δΝυοβζσΝεσ κμΝεα α ε υάμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ υθ πΪΰ αδΝυοβζκτμΝφσλκυμέΝ έθαδ,Ν

η ΝΰθυηκθαΝ βθΝ ζΪξδ βΝ πΫθ υ βΝεαδΝ κΝηΫΰδ κΝεαδΝθπλέ λκΝκδεκθκηδεσΝσφ ζκμ,Ν αφυμΝπλκ δησ λβΝΰδαΝ

βθΝ αδλ έαΝβΝη αφκλΪΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ βθΝΚέθα,ΝσππμΝΰέθ αδΝηΫξλδΝ άη λαέΝ 

Ν έ δαΝ βΝ αδλ έαΝ Ν αθαεκδθυ δμΝ βμΝ πλκμΝ αΝ ιΫθαΝ ξλβηα δ άλδαΝ εαδΝ κυμΝ κδεκθκηδεκτμΝ αθαζυ ΫμΝ

η αΰ θΫ λαΝ βμΝ ΚΤ Ν Ϋξ δΝ ηκθκη λυμ,Ν παλΪθκηαΝ εαδΝ ξπλέμΝ εκδθκπκέβ βΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν

λκπκπκδά δΝ κΝ π θ υ δεσΝ βμΝ ξΫ δκΝ αφαδλυθ αμΝ θ ζυμΝ βΝ ηκθΪ αΝ η αζζκυλΰέαμέΝ Ν Ν

« πΫθ υ β»Νά βΝυζκπκδ έ αδΝη ΝΰκλΰκτμΝλυγηκτμΝ ΝσζαΝ αΝηΫ ππα,Ν ε σμΝαπσΝαυ σΝ βμΝη αζζκυλΰέαμΝπκυΝ

υπκ έγ αδΝσ δΝ έθαδΝβΝε θ λδεάΝ βμΝεα τγυθ βΝεαδΝ σξκμέΝ υ σΝ υθδ ΪΝπαλαίέα βΝσξδΝησθκΝ βμΝΚΤ ,Ν

αζζΪΝεαδΝ βμΝ τηία βμΝεαδΝ κυΝευλπ δεκτΝ βμΝθσηκυ,ΝγΫηαΝπκυΝαθαζτ αδΝ κΝΚ φέΝη. 

ΥπλέμΝ ΰξυλδαΝη αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έα,Ν κΝ βησ δκΝ θΝΫξ δΝθαΝπ λδηΫθ δΝ έπκ αΝαπσΝφσλκυμΝαφκτ,ΝΰδαΝ

βΝ υθκζδεάΝ δΪλε δαΝ κυΝ π θ υ δεκτΝ ξ έκυΝ εαδ ηΫξλδΝ βθΝ πζάλβΝ ιΪθ ζβ βΝ κυ υθσζκυΝ πθΝ

απκγ ηΪ πθ πθΝ Μ αζζ έπθΝ Κα Ϊθ λαμ,Ν αΝ εαγαλΪΝ ηΫ αζζαΝ γαΝ παλΪΰκθ αδΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ βμΝ

ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ βθΝΚέθαέΝ υ σΝδ κ υθαη έΝη Νεα αζά υ βΝ κυΝκλυε κτΝπζκτ κυΝ βμΝΥαζεδ δεάμΝεαδΝ

απυζ δαΝ φκλκζκΰβ ΫαμΝ τζβμΝ βμΝ Ϊιβμ €Ν 1γ,θκ δμ,Ν ησθκΝ απσΝ αΝ εκδ Ϊ ηα αΝεκυλδυθ,ΝΟζυηπδΪ αμΝ εαδΝ

ΜατλπθΝΠ λυθ. θΪζυ βΝεαδΝυπκζκΰδ ηκέΝ αΝΚ φέΝθΝεαδΝι. 

Ν αδλ έαΝ Ϋξ δΝ ηδαΝ πΪΰδαΝ απΪθ β βΝ ΰδαΝ σ κυμΝ αηφδ ίβ κτθΝ βΝ θκηδησ β αΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ Ν

κπκδκ άπκ Ν πέπ κμΝ“ΗΝ πΫθ υ άΝηαμΝ έθαδΝθσηδηβΝ Νσζα”έ Ναζάγ δαΝ έθαδΝσ δΝβΝ πΫθ υ άΝ κυμΝ έθαδΝΫθαΝ

κδεκ σηβηαΝ ξπλέμΝ γ ηΫζδα ΰδα έΝ έθαδΝ παλΪθκηβΝ Ν αυ σΝ πκυΝ ι’αλξάμΝ κλέ βε Ν πμΝ κΝ σξκμΝ βμΝ

πΫθ υ βμΝεαδΝπΪθπΝ κυΝ βλέα αδΝ κΝκδεκ σηβηαΝ βμΝ πΫθ υ βμέΝΣβΝη αζζκυλΰέαΝξλυ κτέ 

ΚαδΝαεκζκυγ έΝβΝησθδηβΝ ππ σμμΝΝ“ΗΝ πΫθ υ άΝηαμΝΫξ δΝελδγ έΝθσηδηβΝαπσΝ κΝ ”έΝΠλΪΰηα δ,Ν κΝυηίκτζδκΝ

βμΝ πδελα έαμ,Ν η Ν βθΝ 1ζλβήβί1γΝ απσφα άΝ κυΝ απΫλλδο Ν σζκυμΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ αευλσ β αμΝ βμΝ ΚΤ Ν

βί1ιζηήβί11ΝπκυΝπλκΫίαζαθΝκδΝεΪ κδεκδέΝΌηπμΝαυ σΝπκυΝπ λδΰλΪφ αδΝ βθΝΚΤ ΝεαδΝ ΰελέγβε Ν σ κθΝαπσΝ

βΝ δκέεβ βΝσ κΝεαδΝαπσΝ κΝ Ν έθαδΝκδΝπ λδίαζζκθ δεκέΝσλκδΝηδαμΝ πΫθ υ βμΝπκυΝ βλέξγβε Ν ΝηδαΝαπΪ βΝ

εαδΝ ζδεΪΝ λΫφ αδΝεα ΪΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ κυΝ βηκ έκυέΝΟδΝαπκ έι δμΝ βμΝαπΪ βμΝεα α ΫγβεαθΝαπσΝ κΝ

“Παλα βλβ άλδκ” κΝ  Ν κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ βί1γ σηπμΝ κΝ  Ν πΫζ ι Ν θαΝ ηβθΝ δμΝ ζΪί δΝ υπ’κοβΝ πμΝ

επλσγ η μέΝ Νξκθ λκ δ άμΝαπΪ βΝ βμΝη αζζκυλΰέαμ,Ν κΝκυ δα δεσ λκΝ“πλσίζβηα”Ν βμΝΜΠ ΝπκυΝξπλέμΝ

εαηηέαΝαηφδίκζέαΝγαΝκ βΰκτ Ν Ναετλπ βΝ βμΝΚΤ ,ΝπκζτΝίκζδεΪΝΰδαΝ βθΝ αδλ έα,Ν θΝελέγβε ΝαπσΝ κΝ
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 έΝ 

Κα ΪΝ υθΫπ δα,ΝβΝαπσφα βΝ κυΝ θυ α κυΝ ευλπ δεκτΝ δεα βλέκυΝ έθαδΝ ιέ κυΝ ΚΤΡ Νη Ν βθΝέ δαΝ

βθΝΚΤ έΝΧ σ κΝ κΝ ζ έ δεκΝεαδΝαη Ϊεζβ κΝ βμΝαπσφα βμΝΫξ δΝ λά δΝ κυμΝπκζέ μΝαπσΝΫθ δεαΝηΫ αΝ

ΰδαΝ βθΝαετλπ βΝ βμΝ“ πΫθ υ βμ”ΝπκυΝ έθαδΝεα α λκφδεάΝεαδΝΰδαΝ κΝπ λδίΪζζκθΝεαδ ΰδαΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ

κυΝ βηκ έκυΝεαδΝπκυΝυζκπκδ έ αδΝξπλέμΝθαΝΫξ δΝ ΰελδγ έέ 

1έβΝ σξκμΝ βμΝΫεγ βμ 

ΣκΝ «Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθ»Ν αφΫ α αΝ βλέα δΝ βθΝ πλκ πΪγ δαΝ δα φΪζδ βμΝ

κυΝηΫΰδ κυΝ υθα κτΝκφΫζκυμΝΰδαΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝαπσΝκπκδα άπκ Ν λα βλδσ β αΝεαδΝφυ δεΪΝεαδΝ

απσΝ βΝη αζζ υ δεά,Ν ε έΝ σπκυΝαυ άΝ θΝ βηδκυλΰ έΝ βηαθ δεΪΝπλκίζάηα αΝεαδΝ έθαδΝ απκ ε άΝαπσΝ δμΝ

κπδεΫμΝεκδθπθέ μέΝ 

θΝ έθαδΝαυ άΝβΝπ λέπ π βΝ βμΝΥαζεδ δεάμέΝ ΝίαλδΪΝίδκηβξαθέαΝ βμΝη ΰΪζβμΝεζέηαεαμΝ ισλυιβμΝεαδΝ βμΝ

η αζζκυλΰέαμΝ έθαδΝ πζάλπμΝ α τηία βΝ η Ν βθΝ εζέηαεαΝ εαδΝ βΝ φυ δκΰθπηέαΝ βμΝΥαζεδ δεάμΝ εαδΝ γΫ δΝ Ν

εέθ υθκΝαΰαγΪΝσππμΝβΝυΰ έα,Ν κΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝ κΝθ λσ,ΝεαγυμΝεαδΝ δμΝΪζζ μΝκδεκθκηδεΫμΝ λα βλδσ β μΝ

πκυΝα εκτθ αδΝάΝηπκλκτθΝθαΝα εβγκτθΝ βθΝπ λδκξάέΝ Νπλκ α έαΝσζπθΝαυ υθ έθαδΝεα ΪΝ βΝΰθυηβΝηαμΝ

βησ δκΝ υηφΫλκθΝ υπΫλ λκΝ πθΝ σ πθΝ κυΝ βηκ έκυέΝ ηα αθΝ εαδΝ έηα Ν α δαπλαΰηΪ υ αΝ

αθ έγ κδΝ κΝ π θ υ δεσ ξΫ δκΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝεαδΝ ΝεΪγ ΝπαλσηκδκΝφαλαπθδεσΝ ξΫ δκέ  

Πλυ κμΝ σξκμΝ βμΝπαλκτ αμΝΫεγ βμΝ έθαδΝβΝαπκεΪζυοβΝ βμΝαπΪ βμΝ βμΝη αζζκυλΰδεάμΝη γσ κυΝπΪθπΝ

βθΝκπκέαΝ βλέξγβε ΝβΝ άγ θΝ“η ΰΪζβΝ πΫθ υ β” πκυΝ ζδεΪΝ θΝ έθαδΝ πΫθ υ βΝαζζΪΝζβ έα, η Ν βθΝ

Ϋΰελδ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυέΝ έθαδΝ πέ βμΝ θαΝ εα α έικυη Ν κΝ ηΫΰ γκμΝ βμΝ ζβ έαμμΝ  π λέφβηβΝ

“αιδκπκέβ βΝ κυΝ κλυε κτΝ ηαμΝ πζκτ κυ”,Ν σππμΝ υζκπκδ έ αδ, θΝ έθαδΝ παλΪΝ ηδαΝ φλδεαθδεκτΝ τπκυΝ

εη Ϊζζ υ βΝη Ν ισλυιβΝεαδΝ ιαΰπΰάΝαθ π ιΫλΰα πθΝπλυ πθΝυζυθ απσΝ βθΝκπκέαΝ ππφ ζ έ αδΝησθκΝβΝ

εη αζζ τ λδαΝ αδλ έαΝ θυΝ δμΝ ξυλ μΝ εαδΝ κυμΝ σπκυμΝ βμΝ ισλυιβμΝ ηΫθ δΝ ησθκΝ βΝ εα α λκφάέΝ θΝ

αιέα δΝ αυ σΝ βΝ Υαζεδ δεάΝ εαδΝ θΝ αιέα δΝ εαδΝ βθΝ ζζΪ αέ βη δυθκυη Ν σ δΝ σ αΝ εα αγΫ κυη Ν υΝ αΝ

Ϋξκυη Ν ΰλΪο δΝ παθ δζβηηΫθπμΝ αΝ ζ υ αέαΝ τκΝ ξλσθδα,Ν Ν δλΪΝ ΪλγλπθΝ κΝ δα έε υκ1 εαδΝ Ν

φβη λέ μ, ξπλέμΝ βθΝπαλαηδελάΝαθ έ λα βΝαπσΝ βθΝ αδλ έα άΝ βΝ δκέεβ β. 

πυ λκμΝ σξκμΝηαμΝ έθαδΝβΝπλκΪ πδ βΝ κυΝυπΫλ λκυΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμΝπκυΝ έθαδΝβΝπλκ α έαΝ κυΝ

σπκυΝ εαδΝ πκυΝ εα ΪΝ β ΰθυηβΝ ηαμΝ π λθΪ δΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ πδ λκφάΝ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμΝ Ν

                                                 
1 θ δε δεΫμΝ βηκ δ τ δμΝαπσΝ κΝantigoldgrέorgΝ ξ δεΪΝη Ν βΝη αζζκυλΰδεάΝηΫγκ κΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμμ 25.7.2014: σαΝ αμΝπκτη Ν η έμΝ«πκδκμΝ

ηαμΝπαέλθ δΝ κΝξλυ κφσλκΝπυλέ β»Ξ, 13.12.2013:  ΠυμΝεα αλλΫ δΝκΝητγκμΝ κυΝflashΝsmelting…Νηααέ η Ν κΝ« βησ δκΝσφ ζκμ»ΝαπσΝ βθΝ
πΫθ υ βΝ βμΝΥαζεδ δεάμ, 16.11.2013: Κ λ έα δΝ κΝ βησ δκΝαπσΝ κθΝξλυ σΝ βμΝΟζυηπδΪ αμν, 17.7.2013: «TvxsΝ πκεΪζυοβμΝ Ν«απΪ β»Ν κυΝ
flashΝsmeltingΝ βθΝ πΫθ υ βΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμ», 5.7.2013: “ ηπδ υ δεΪΝ αΝ κδξ έαΝΰδαΝ κΝflashΝsmeltingέΝ θΝ έηα Νυπκξλ πηΫθκδΝ
θαΝ α απκεαζτοκυη ”Ξ, 4.7.2013: ξκζδα ησμΝ βμΝ1ζλβήβί1γΝαπσφα βμΝ κυΝ Ν Νσ, δΝαφκλΪΝ βθΝ φαληκ δησ β αΝ βμΝη αζζκυλΰδεάμΝ
η γσ κυΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝήΝΣκυΝΓέ Φυξκΰυδσπκυζκυ, 19.3.2013: πΪθ β βΝ κυμΝ“ΜβξαθδεκτμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμ”ΝΰδαΝ βΝη αζζκυλΰέαΝ
flashΝsmeltingμΝ ΠΟ ΙΞΣ Ν ΤΣ ΝΠΟΤ Λ Σ , θκδε άΝ πδ κζάΝήΝΠλσεζβ βΝπλκμΝ κυμΝ“ΜβξαθδεκτμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ
Υλυ σμ”μ Π ΝΣ Σ Ξ,  28.1.2013: Μ αζζκυλΰέαΝflashΝsmeltingΝ βΝΥαζεδ δεάμΝβΝπ λδίαζζκθ δεάΝα δκ σ β β θσμΝ
ξθκζκΰδεκτ φαθ Ϊ ηα κμ, 28.1.2013: πΫθ υ βΝξλυ κτΝΥαζεδ δεάμμΝΝΫαΝ κδξ έαΝεαδΝκζδεά αθα λκπά 

http://antigoldgr.org/blog/2014/07/25/poios-mas-pairnei-ton-pyriti-2/
http://antigoldgr.org/blog/2014/07/25/poios-mas-pairnei-ton-pyriti-2/
http://antigoldgr.org/blog/2013/12/13/norm-pitcher/
http://antigoldgr.org/blog/2013/12/13/norm-pitcher/
http://antigoldgr.org/blog/2013/11/16/kerdizei-to-dimosio/
http://antigoldgr.org/blog/2013/07/17/tvxs-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-flash-smelting-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%ad%ce%bd%ce%b4/
http://antigoldgr.org/blog/2013/07/17/tvxs-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-flash-smelting-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%ad%ce%bd%ce%b4/
http://antigoldgr.org/blog/2013/07/05/flash-smelting-confidential/
http://antigoldgr.org/blog/2013/07/05/flash-smelting-confidential/
http://antigoldgr.org/blog/2013/07/04/psychogiopoulos-ste/
http://antigoldgr.org/blog/2013/07/04/psychogiopoulos-ste/
http://antigoldgr.org/blog/2013/03/19/2nd-open-letter/
http://antigoldgr.org/blog/2013/03/19/2nd-open-letter/
http://antigoldgr.org/blog/2013/02/25/epistoli-proklisi/
http://antigoldgr.org/blog/2013/02/25/epistoli-proklisi/
http://antigoldgr.org/blog/2013/01/28/flash2/
http://antigoldgr.org/blog/2013/01/28/flash2/
http://antigoldgr.org/blog/2013/01/28/flash2/
http://antigoldgr.org/blog/2013/01/28/flash1/
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βησ δκΝΫζ ΰξκ η Ν βθΝαετλπ βΝ βμΝ εαθ αζυ κυμΝ τηία βμΝη αίέία βμΝ βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμέ ΌππμΝ

γαΝεα α έικυη , υπΪλξκυθΝ άη λαΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝαθα λκφάΝ βμΝη αίέία βμ,Νεα ΪΝ κΝΪλγλκΝζΝ

βμΝ τηία βμ  σππμΝευλυγβε Νη Ν κΝθσηκΝγββίήβίίζ,ΝξπλέμΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝθαΝ ε γ έΝ ΝαΰπΰΫμΝ

απκαβηδυ πθΝαπσΝ βθΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝεαδΝ κυμΝ δ δκε ά μΝ βμ,ΝELDORADO GOLD / AKTΧΡέ 

ΣδμΝπλκςπκγΫ δμΝαυ ΫμΝ βηδκτλΰβ ΝβΝ έ δαΝβΝ αδλ έα,Ν ξ δΪακθ αμΝεαδΝ ε ζυθ αμΝηδαΝαπΪ βΝ ΝίΪλκμΝ

κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ– εαδΝβΝαπΪ βΝαυ άΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ άη λαΝβΝίΪ βΝΰδαΝ βΝζτ βΝ βμΝ τηία βμ,Νη Ν

υπαδ δσ β αΝ βμΝ αδλ έαμ.  

ΟδΝ θΫλΰ δ μΝαυ ΫμΝ έθαδΝ τηφπθ μΝη Ν δμΝπλκ εζκΰδεΫμΝ η τ δμΝ βμΝθΫαμΝευίΫλθβ βμΝεαδΝεα ΪΝ βΝΰθυηβΝ

ηαμΝπλΫπ δΝθαΝΰέθκυθΝΪη αέ  

 



2.Ν ΜΙΚΡΟΝ ΙΣΟΡΙΚΟΝ ΣΗΝ Μ Σ ΛΛΟΤΡΓΙ Ν Σ Ν
Μ Σ ΛΛ Ι ΝΚ  Ν Ρ  

Ν πλυ βΝ πλκ πΪγ δαΝ Χ1λκι-1λκλΨΝ βμΝ αθΪε β βμΝ κυΝ ξλυ κτΝ κυΝ υ εα Ϋλΰα κυΝ ΧrefractoryΨΝ

αλ θκπυλέ βΝ κυΝ η αζζ έκυΝ ΟζυηπδΪ αμΝ απσΝ βΝΜ Σ ,Ν η Ν β η αζζκυλΰδεάΝ ηΫγκ κΝ βμΝ υ α δεάμΝ

κι έ π βμΝυπσΝπέ βΝεαδΝευΪθπ βΝεα Ϋλλ υ ΝαπσΝ δμΝ υθαηδεΫμΝαθ δ λΪ δμΝ πθΝεα κέεπθΝ βμΝπ λδκξάμέΝ 

Ν τ λβΝαπσπ δλαΝΧ1λλθ-βίίγΨΝέ λυ βμΝη αζζκυλΰέαμΝξλυ κτΝ βθΝΟζυηπδΪ αΝαπσΝ βθΝΚαθα δεάΝTVXΝ

ύτδϊ,Ν η Ν υθ υα ησΝ υ α δεάμΝ - ίαε βλδ δαεάμΝ κι έ π βμΝ εαδΝ ευΪθπ βμ,Ν πέ βμΝ απΫ υξ Ν ξΪλβΝ δμΝ

υθαηδεΫμΝαθ δ λΪ δμΝ πθΝεα κέεπθΝεαδΝ δμΝαπκφΪ δμΝ κυΝ Ν ε έθβμΝ βμΝ πκξάμ. Μ ΪΝ δμΝαευλπ δεΫμ 

απκφΪ δμΝ κυΝ ΝΰδαΝ βΝη αζζκυλΰέαΝξλυ κτΝΟζυηπδΪ αμ (613/2002) εαδΝΰδαΝ βθΝ ισλυιβ εΪ πΝαπσΝ βΝ

 λα κθέεβ,ΝβΝΣVXΝώϋδδχSΝεάλυι Νπ υξ υ βέΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝβΝΚαθα δεάΝηβ λδεάΝ αδλ έαΝTVXΝ

ύτδϊΝΪφβ Ν βθΝ ζζβθδεάΝγυΰα λδεάΝ βμΝθαΝπ πξ τ δΝεαδΝ κΝΤφυπκυλΰσμΝεέΝΠΪξ αμΝ βμΝξΪλδ ΝσζαΝ αΝ

ξλΫβΝη αίδίΪακθ ΪμΝ αΝ κθΝ ζζβθαΝφκλκζκΰκτη θκ, θυ γαΝΫπλ π ΝθαΝ αΝ δ ε δεά δΝαπσΝ βΝηβ λδεάΝπκυΝ

ά αθΝκδεκθκηδεάΝ ΰΰυά λδαΝ βμΝ τηία βμΝη Ν κΝ βησ δκ2.  

Σκθέα αδΝσ δΝεαδΝκδΝ υκΝπλκαθαφ λγ έ μΝη αζζκυλΰδεΫμΝηΫγκ κδΝ έθαδΝυ λκη αζζκυλΰέ μέΝτηφπθαΝη Ν κΝ

τθκζκΝ βμΝ ξ δεάμΝίδίζδκΰλαφέαμΝ εαδΝ βμΝίδκηβξαθδεάμΝ πλαε δεάμΝκδΝυ λκη αζζκυλΰδεΫμΝηΫγκ κδΝη Ν

ευΪθπ βΝ έθαδΝ κδΝ ησθ μΝ θ δΰηΫθ μ ΰδαΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ θσμΝ υηπυεθυηα κμΝ υ εα Ϋλΰα κυΝ

αλ θκπυλέ βΝη Νπ λδ ε δεσ β αΝ Ναλ θδεσΝ1βΣ,ΝσππμΝ κΝ υηπτεθπηαΝ βμΝΟζυηπδΪ αμΝΧίζέΝε φέγ) 

2.1 Μ αζζκυλΰέαΝflash smelting – τΝ“ κτλ δκμΝΊππκμ”Ν βμΝ
“ πΫθ υ βμ”Ν βμΝ ΛΛΗΝΙΚΟΝΥΡΤΟ 

ΣκΝ βίίγ,Ν βΝ εα α ε υάΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ λΰκ α έκυΝ Μ αζζκυλΰέαμΝ Υλυ κτΝ Ϋγβε Ν βΝ τηία βΝ

η αίέία βμΝ πθΝ ΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμΝ βθΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝπμΝ αθαΰεαέαΝ υθγάεβ εαδΝβΝ

ία δεσ λβΝ υπκξλΫπ β βμΝ ΰκλΪ λδαμ,Ν εαγυμΝ γ πλάγβε Ν σ δΝ ησθκΝ ηΫ πΝ βμΝ εαγ κπκέβ βμΝ βμΝ

παλαΰπΰάμΝ γαΝ ιυπβλ άγ δΝ κΝ βησ δκΝ υηφΫλκθέ Ν τηία βΝ η αίέία βμΝ ευλυγβε Ν η Ν κΝ Ν Ν ΝέΝ

3220/2004. Κα ΪΝ κΝΪλγλκΝγέβΝ βμΝ τηία βμ3:  

“ΗΝ ΰκλΪ λδαΝαθαζαηίΪθ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝΝθαΝ επκθά δΝπζάλ μΝεαδΝΪλ δκΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝ[έέέ]Ν

                                                 
2 NσηκμΝβζγθή1λλθΝΧΦ ΚΝ1λβ Ψ, “Kτλπ βΝ βμΝαπσΝβ1έ1βέ1λληΝυηίΪ πμ η αιτΝ πθΝ αδλ δυθΝ« ΘΝΙΚ ΝΚ Φ Λ ΙΟΤέέέΝΚ ΙΝΣΙέ Ιέ ΞέΝ

ΛΛ έέέΝεαγυμΝεαδΝ πθΝπμΝ εΝ λέ κυΝ υηίζβγΫθ πθ,Ν ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝεαδΝTVX GOLD INCORPτRχTϋϊ…”, ΪλγλκΝ1θμΝ«έέέβΝ εΝ λέ κυΝ
υΝ υηίαζζση θβΝ αδλ έαΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝTVXΝύτδϊΝIσωέΝ βζυθ δΝσ δΝ ΰΰυΪ αδΝυπΫλΝ βμΝ ΓΟΡ ΣΡΙ ΝΝΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝαπσΝαυ άθΝ
κΝαεΫλαδκΝσζπθΝ πθΝυπκξλ υ πθΝπκυΝαθαζαηίΪθ δΝη Ν κΝπαλσθΝ υηίσζαδκέΝ ΝΫε α βΝ βμΝ υγτθβμ βμ,ΝπμΝ ΰΰυά λδαμ,Ν έθαδΝαυ άΝ κυΝ

πλπ κφ δζΫ β,ΝηβΝ δεαδκτη θβΝθαΝπλκ έθ δΝΫθ α βΝ δαά πμΝάΝθαΝαιδυ δΝαπσΝ βθΝ ΚΚ Θ ΡΙΣΡΙ ΝάΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝθαΝαιδυ κυθΝ
δεα δευμΝ βθΝαπαέ β άΝ κυμΝεα ΪΝ βμΝ ΓΟΡ ΣΡΙ ,Ν θΝπΪ δΝ Νπ λδπ υ δΝηβΝ ζ υγ λκτη θβΝαπσΝ βθΝ ΰΰτβ βΝΫ πΝεαδΝαθΝβΝ
ΚΚ Θ ΡΙΣΡΙ ΝάΝ κΝ βσ δκΝ θΝ υηηκλφπγκτθΝπλκμΝκπκδα άπκ Ν Ϋ κδαΝαιέπ άΝ βμέ” 

3 ΝσηκμΝγββίήβίίζΝΧΦ ΚΝ1η Υήβκέ1έβίίζΨ,ΝΪλέΝηβΝ“Κτλπ βΝ τηία βμΝη αίέία βμΝεαδΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ”ΝπαλέΝγέβΝ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ_kZuUB4NxXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI7L0dZCU52zloCUiFMWLYHh4_SbbJnVjE9xVfcm9UOhk
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ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝΜ αζζ έπθΝ Κα Ϊθ λαμΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ εα α ε υά-ζ δ κυλΰέαΝ λΰκ α έκυΝ

Μ αζζκυλΰέαμΝΥλυ κτ”έ 

Ν Μ αζζκυλΰέαΝ ά αθΝ κΝ ε θ λδεσμΝ εκλησμΝ κυΝ “ π θ υ δεκτΝ ξ έκυΝ θΪπ υιβμΝ πθΝ Μ αζζ έπθΝ

Κα Ϊθ λαμ”Ν βμΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟ,Ν πκυΝ η ΪΝ απσΝ πζάγκμΝ η αηκλφυ πθΝ εα Ϋζβι Ν κΝ βί1βΝπμΝ

γυΰα λδεάΝεα ΪΝληΣΝ βμΝΚαθα δεάμΝϋδϊτRχϊτΝύτδϊΝΧηΣΝ ΚΣΧΡΨέΝΣκΝ π θ υ δεσΝ ξΫ δκΝεα α Ϋγβε Ν

δμΝβιέ1έβίίθΝεαδΝηΫξλδΝ άη λαΝ θΝΫξ δΝ ΰελδγ έέ  

τηφπθαΝη Ν αΝαθπ Ϋλπ,ΝβΝεα α ε υάΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝηκθΪ αμΝη αζζκυλΰέαμΝξλυ κτΝ έθαδΝΤΜ ΣΙΚ Ν

ΤΠΟΥΡ Χ ΝΚ ΙΝΟΥΙΝ ΠΙΛΟΓ Ν ΰδαΝ βθΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟέΝ ΝΜ ΪΝ βθΝ πσφα βΝ ΰελδ βμΝ

Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ Χ ΠΟΨ,Ν ΤΠΟΥΡ Χ Ν Κ ΙΝ ΟΥΙΝ ΠΙΛΟΓ Ν έθαδΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ

η αζζκυλΰδεάμΝ η γσ κυΝ βμΝ αεαλδαέαμΝ άιβμ ΧflashΝ smeltingΨ,Ν αφκτΝ θαζζαε δεάΝ ηΫγκ κμΝ θΝ

πλκίζΫφγβε Ν βΝ Μ ζΫ βΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ ΧΜΠ ΨΝ εαδΝ θΝ υπΪλξ δΝ κτ Ν βθΝ ΠΟέΝ Ν

ίΫίαδβ,Ν τηφπθαΝη ΝσζαΝ αΝ δαγΫ δηαΝ κδξ έα,Να υθαηέαΝ φαληκΰάμΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝσππμΝ ΰελέγβε ,Ν

κ βΰ έΝ  α δΫικ κΝ βθΝ πΫθ υ βΝεαδΝ Νηβ θδ ησΝ κΝ βησ δκΝσφ ζκμέ 

2.1.1 ΗΝη αζζκυλΰέαΝ κΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝ θΪπ υιβμΝΝΧ  ΨΝΧβίίθΨ 

 δμΝβιέ1έβίίθΝεα α Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝΝ κΝΤΠ Ν Ν κΝϋχΝσπκυΝπλκ έθ αδΝΰδαΝ βΝ

η αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ πυλέ βΝ βμΝΟζυηπδΪ αμΝ βΝ πυλκη αζζκυλΰδεάΝ ηΫγκ κμΝ

βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμέΝώΝη αζζκυλΰδεάΝηκθΪ αΝπκυΝπ λδΰλΪφ αδΝαφκλΪΝ ΠΟΚΛ ΙΣΙΚ Ν βθΝαθΪε β βΝ

ξλυ κτΝ απσΝ κυμΝ αλ θκπυλέ μΝ ΟζυηπδΪ αμΝ ξπλέμΝ εαηηέαΝ αθαφκλΪΝ αθΪε β βμΝ ξαζεκτ-ξλυ κτΝ απσΝ κΝ

η αζζ έκΝ εκυλδυθΞΝ ΓδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ αΝ παΰεσ ηδαΝ η αζζκυλΰδεΪΝ ξλκθδεΪΝ πλκ Ϊγβε Ν βΝ αθΪε β βΝ

ξλυ κτΝ ΝίδκηβξαθδεάΝεζέηαεαΝαπσΝ υηπτεθπηαΝαλ θκπυλέ βΝη ΝΝ1βΣΝαλ θδεσΝη Νπυλκη αζζκυλΰέαέΝ

θαφΫλ αδΝ ξ δεΪ4: 

“ δ ιάξγβ αθΝαπσΝ βΝΦδθζαθ δεάΝτutokumpuΝτyΝπδζκ δεάμΝεζέηαεαμΝπυλκη αζζκυλΰδεΫμΝ κεδηΫμΝεαδΝ

λΰα βλδαεάμΝεζέηαεαμΝυ λκη αζζκυλΰδεΫμΝ κεδηΫμΝεαδΝ υθ ΪξγβεαθΝκδΝ ξ δεΫμΝ ξθδεΫμΝ εγΫ δμΝ

η Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝίΪ δΝ πθΝκπκέπθΝ επκθάγβε Νπλκεα αλε δεάΝη ζΫ βΝ εκπδησ β αμΝ κυΝΫλΰκυέΝΣαΝ

απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ παλαπΪθπΝ κεδηυθΝ εαδΝ βΝ η ΰΪζβΝ ηπ δλέαΝ βμΝ τutokumpuΝ βθΝ αεαλδαέαΝ άιβΝ

ΧόSΨΝξλβ δηκπκδάγβεαθΝυ ΝθαΝπλκετο δΝηδαΝεαγ κπκδβηΫθβΝηκθΪ αΝξλυ κτΝΧχuΨΝεαδΝαλΰτλκυΝΧχgΨΝ

απσΝ κΝ υηπτεθπηαΝ πυλδ υθΝ ΟζυηπδΪ αμΝ [έέέ]Ν ΗΝ όSΝ σππμΝ φαλησα αδΝ ΰδαΝ βθΝ εα λΰα έαΝ πθΝ

ξλυ κφσλπθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ πυλέ βΝ απκ ζ έΝ ηδαΝ εαδθκτλδαΝ ξθκζκΰέαΝ πκυΝ απαδ έΝ π λαδ ΫλπΝ

Ϋλ υθαΝ εαδΝ αθΪπ υιβέΝ ΓδαΝ βθΝ πζάλβΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ πλκ δθση θβμΝ η γσ κυΝ ξ δΪα αδΝ θαΝ ΰέθκυθΝ

πλσ γ μΝ υθ ξ έμΝ κεδηΫμΝ πδζκ δεάμΝ εζέηαεαμΝ εαδΝ ηκθ ΫζαΝ πλκ κηκέπ βμΝ κυΝ υθσζκυΝ βμΝ

παλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμ”έ 

                                                 
4 ζζβθδεσμΝΥλυ σμ,Ν π θ υ δεσΝξΫ δκΝ θΪπ υιβμΝ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμ,ΝΙαθκυΪλδκμΝβίί1,ΝΝ ζέΝγ-22, 3-23 
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ΟΝζσΰκμΝπκυΝπλκελέγβε ΝαπσΝ κθΝ π θ υ άΝβΝπυλκη αζζκυλΰδεάΝηΫγκ κμΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝΫθαθ δΝ πθΝ

κεδηα ηΫθπθΝ εαδΝ θ δΰηΫθπθΝ ΰδαΝ κυμΝ ξλυ κφσλκυμΝ πυλέ μΝ βμΝ ΟζυηπδΪ αμΝ υ λκη αζζκυλΰδευθΝ

η γσ πθΝ έθαδΝ πλκφαθάμΝ ΰδαΝ σζκυμΝ ε σμΝ βμ α δκ κ κτ αμΝαλξάμ,Ν ΤΠ ήΤΠ Κ έΝ Ναθ έγ βΝη Ν βθΝ

πυλκη αζζκυλΰέα,Ν βΝ υ λκη αζζκυλΰέαΝ απαδ έΝ βΝ ξλά βΝ ευαθέκυ, βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ απκεζ δ έΝ

εα βΰκλβηα δεΪΝ η ΪΝ βθΝ απσφα βΝ θ1γήβίίβΝ βμΝ ΟζκηΫζ δαμΝ κυΝ  Ν ΰδαΝ βΝ η αζζκυλΰέαΝ ξλυ κτΝ

ΟζυηπδΪ αμέΝ ΜέαΝ θΫαΝ πλσ α βΝ η αζζκυλΰέαμΝ η Ν ευΪθπ β,Ν ε σμΝ κυΝ σ δΝ γαΝ ι άεπθ Ν γτ ζζαΝ

αθ δ λΪ πθ,ΝγαΝ έξ Ν ζΪξδ μΝπδγαθσ β μΝθαΝπ λΪ δΝαπσΝ βΝ κεδηα έαΝαεσηαΝεαδΝ κυΝ βη λδθκτΝ έΝΝΝ 

Μ Ν πδ κζάΝ βμΝ πλκμΝ βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ δμΝ βιέγέβίίθ5,Ν βΝ δ τγυθ βΝ Μ αζζ υ δευθΝ εαδΝ

δκηβξαθδευθΝ Ολυε υθΝ ήΝ ΣηάηαΝ ΄ βμΝ Γ θέΝ δ τγυθ βμΝ Φυ δεκτΝ Πζκτ κυΝ κυΝ ΤΠ Κ Ν

Χ ΙΜ ΟήΤΠ Κ ΨΝ π άηαθ Νσ δΝ“εα ΥαλξάθΝ υηφπθ έ”Νη Ν βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝ π θ υ δεκτΝξ έκυΝ δσ δΝ

γαΝ έθαδΝ “ ππφ ζΫμΝ ΰδαΝ βθΝ γθδεάΝ κδεκθκηέα”,Ν κθέακθ αμΝ π σ κΝ σ δΝ θΝ έθαδΝ πζάλ μΝ εαδΝ Ϊλ δκ σππμΝ

απαδ έΝβΝπαλέΝγέβΝ βμΝ τηία βμΝη αίέία βμέΝ Νυπβλ έαΝαπαλέγηβ ΝηδαΝ δλΪΝαπσΝ θθΫαΝ ζζ έο δμΝ κυΝ

ξ έκυ,Νη ΝπζΫκθΝ βηαθ δεάΝ βθΝαπκυ έαΝ παλεκτμΝ εηβλέπ βμΝΰδαΝ βθΝπλκ δθση θβΝη αζζκυλΰδεάΝ

ηΫγκ κ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝΧflashΝsmelting): 

«ΗΝ εηβλέπ βΝ βμΝ πδζκΰάμΝ πυλκη αζζκυλΰδεάμΝ η γσ κυΝ π ι λΰα έαμΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ θΝ

έθαδΝ παλεάμέΝ θΝ ΰέθ αδΝ τΰελδ βΝ απσΝ πζ υλΪμΝ ξθδεκκδεκθκηδεάμΝ εαδΝ π λδίαζζκθ δευθΝ

πδπ υ πθΝ η Ν δμΝ υ λκη αζζκυλΰδεΫμΝ η γσ κυμΝ πκυΝ έξαθΝ εα ΪΝ κΝ παλ ζγσθΝ πλκ αγ έΝ ΰδαΝ βθΝ

π ι λΰα έαΝ πθΝέ δπθΝ υηπυεθπηΪ πθΝΧίαε βλδ δαεάΝκι έ π βΝεαδΝκι έ π βΝυπσΝπέ βΨ»έ 

2.1.2 ΗΝη αζζκυλΰέαΝ βθΝΠλκεα αλε δεάΝΠ λδίαζζκθ δεάΝ ε έηβ βΝΝΧΠΠ ΨΝΧβίίθΨ 

ΣκθΝ πλέζδκΝ βίίθΝ υπκίζάγβε Ν απσΝ βθΝ αδλ έαΝ κΝ ΤΠ ΥΧ Ν βΝ “Πλκεα αλε δεάΝ Π λδίαζζκθ δεάΝ

ε έηβ β”ΝΧΠΠ ΨέΝ βθΝΠΠ ,ΝβΝαεαλδαέαΝ άιβΝ έθαδΝπζΫκθΝβΝ φαληκ ΫαΝηΫγκ κμ,Νη ΝζυηΫθαΝυπκ έγ αδΝ

σζαΝ αΝ ξθδεΪ,Νπ λδίαζζκθ δεΪΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝπλκίζάηα α6:  

“Μ ΪΝαπσΝ δΪφκλ μΝ θαζζαε δεΫμΝζτ δμΝη αζζκυλΰδεάμΝ π ι λΰα έαμΝπκυΝ ι Ϊ βεαθ,Ν πδζΫξγβε Ν

βΝυδκγΫ β βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝη ΝπαλΪζζβζβΝπαλαΰπΰάΝγ δρεκτΝκιΫκμέέέΝβΝ θΝζσΰπΝ

ξθκζκΰέαΝ ηπ λδΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝπκζυη αζζδεάμΝξλά βμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ υηίΪζ δΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝ

εαγ κπκέβ βΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝη Ν βθΝ πδ σπκυΝπαλαΰπΰάΝη αζζδευθΝ ζδευθΝπλκρσθ πθ,ΝαυιΪθκθ αμΝ

βθΝπλκ δγΫη θβΝαιέαέέέΝ πδ βηαέθ αδΝσηπμΝσ δΝβΝ πδζκΰάΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝΫΰδθ ΝξπλέμΝ ξθδεΪΝ

εαδΝ πδ βηκθδεΪΝθαΝαπκεζ έκθ αδΝκδΝΪζζ μΝηΫγκ κδέέέ”έ 

Νγ δεάΝΰθπηκ σ β βΝΧΠΠ ΨΝΰδαΝ βθΝΠΠ Ν σγβε ΝαπσΝ κθΝ σ ΝΤπκυλΰσΝΠ ΥΧ ΝεέΝΓέΝκυφζδΪΝ κθΝ

 π ΫηίλδκΝ βίίλ,Ν λδ άηδ βΝ κζσεζβλαΝ ξλσθδαΝη ΪΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ εαδΝ ζέΰ μΝ ησθκΝηΫλ μΝ πλδθΝ Ν απσΝ δμΝ
                                                 
5 ΙΜ ΟήΤΠ Κ ,Ν πδ κζάΝπλκμΝ βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ έ έΜέ έΥέ, 27.3.2006  

6
 ζζβθδεσμΝΥλυ σμ,ΝΠλκεα αλε δεάΝΠ λδίαζζκθ δεάΝ ε έηβ β,Ν πλέζδκμΝβίίθ,Ν ζέ 5-ζβΝεαδΝθ-4 

https://vasilinos.files.wordpress.com/2013/11/27-3-2006.pdf
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γθδεΫμΝ εζκΰΫμΝεαδΝ βθΝκλδ δεάΝ κυΝαπκξυλβ βΝαπσΝ βθΝπκζδ δεάΝ εβθάέΝ 

2.1.3 ΗΝη αζζκυλΰέαΝ βΝΜ ζΫ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝΝΧΜΠ ΨΝΧβί1ίΨ 

TκθΝ τΰκυ κΝ βί1ίΝ εα α Ϋγβε Ν κΝΤΠ Κ ΝβΝΜ ζΫ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ ΧΜΠ ΨΝ κυΝ  Ν

βθΝκπκέαΝβΝαεαλδαέαΝ άιβΝεα αζάΰ δΝ βθΝ“ ζδεά”Ν βμΝηκλφά7:  

“ΓδαΝ βθΝαθΪε β βΝ κυΝξλυ κτΝεαδΝ κυΝαλΰτλκυΝαπσΝ κΝ υηπτεθπηαΝπυλδ υθΝΟζυηπδΪ αμ,ΝζσΰπΝ βμΝ

ηκθα δεάμΝ υθα σ β αμΝπκυΝπλκ φΫλ αδΝαπσΝ βθΝ αυ σξλκθβΝπαλαΰπΰάΝ υηπυεθυηα κμΝξαζεκτΝαπσΝ

κΝ εκέ α ηαΝ πθΝ εκυλδυθ,Ν πδζΫξγβε Ν βΝ ηΫγκ κμΝ βμΝ αεαλδαέαμΝ άιβμΝ (Flash Smelting).... ΗΝ

φαληκ δησ β αΝ βμΝ η γσ κυΝ βμΝ αεαλδαέαμΝ άιβμΝ βθ εα λΰα έαΝ κυΝ ηέΰηα κμΝ υηπυεθυηα κμΝ

πυλδ υθΝΟζυηπδΪ αμΝεαδΝ υηπυεθυηα κμΝξαζεκτΝεκυλδυθΝαπκ έξγβε Νη Ν βθΝ ε Ϋζ βΝη ΰΪζβμΝ

εζέηαεαμΝ πδζκ δευθΝ κεδηυθΝ Ν αθ δπλκ ππ υ δεΪΝ έΰηα αΝ πυλδ υθΝ ΟζυηπδΪ αμΝ εαδΝ

υηπυεθυηα κμΝεκυλδυθΝπκυΝ Ϊζβ αθΝ κΝ λ υθβ δεσΝ ηάηαΝ βμΝτutotecΝΧπλπβθΝτutokumpuΨΝ κΝ

PoriΝ βμΝ Φδθζαθ έαμέΝ πσΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πλκΫευο Ν σ δΝ έέέΝ θΝ πλκίζΫπκθ αδΝ λκπκπκδά δμΝ άΝ

αθΪπ υιβΝ θΫπθΝ ξθκζκΰδυθΝ ΰδαΝ βθΝ εα λΰα έαΝ κυΝ ηέΰηα κμΝ υηπυεθπηΪ πθΝ ΟζυηπδΪ αμΝ εαδΝ

εκυλδυθ”έΝ 

2.1.4 ΗΝη αζζκυλΰέαΝ βθΝ πσφα βΝΈΰελδ βμΝΠ λδίαζζκθ δευθΝΌλπθΝΧ ΠΟΨΝ
(2011) 

 δμΝκΝΙκυζέκυΝβί11,Νζέΰ μΝηΫλ μΝη ΪΝ βθΝαθΪζβοβΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠ Κ ΝαπσΝ κθΝΓέΝΠαπαεπθ αθ έθκυΝ

βηκ δ τ βε ΝβΝ ΠΟΝ κυΝ“ π θ υ δεκτΝξ έκυΝ θΪπ υιβμ”ΝεαδΝ Νζέΰ μΝηΫλ μΝβΝΚΤ Νβί1ιζηήβθέιέβί11Ν

« ΰελδ βμΝ πθΝΠ λδίαζζκθ δευθΝΌλπθ»έΝτηφπθαΝη Ν βθΝΚΤ 8: 

“ΗΝ πΫθ υ βΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ Ν Ϋξ δΝ πμΝ σξκΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ υηπυεθπηΪ πθΝ ηκζτί κυΝ

Χΰαζβθέ βΨ,Ν ο υ αλΰτλκυΝ Χ φαζ λέ βΨ,Ν πυλδ υθΝ εαδΝ ξαζεκτήξλυ κτ,Ν αυ σξλκθαΝ η Ν βθΝ παλαΰπΰάΝ

η αζζδεκτΝ ξλυ κτ,Ν ξαζεκτΝ εαδΝ αλΰτλκυ,Ν ηΫ αΝ απσΝ εαγ κπκδβηΫθβΝ δα δεα έαΝ ιαΰπΰάμΝ πθΝ

η Ϊζζπθέ 

παλαέ β βΝπλκ̈πσγ βΝΰδαΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ πθΝπαλαΰση θπθΝ υηπυεθπηΪ πθΝπυλδ υθΝΟζυηπδΪ αμΝ

εαδΝξαζεκτ-ξλυ κτΝεκυλδυθΝ βθΝ λκφκ κ έαΝ κυΝθΫκυΝ λΰκ α έκυΝη αζζκυλΰέαμΝ έθαδΝβΝ φαληκΰάΝ

βμΝΠυλκη αζζκυλΰδεάμΝΜ γσ κυΝ εαλδαέαμΝΣάιβμΝΧόlashΝSmeltingΨ”έ 

πσΝ βμΝ βηκ έ υ βμΝ βμΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11,ΝβΝ φαληκΰάΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝη αζζκυλΰδεάμΝη γσ κυΝ

έθαδΝ πζΫκθΝ ΤΠΟΥΡ ΧΣΙΚ Ν εαδΝ θΝ πδ λΫπ αδΝ Ν κτ Ν αζζαΰάΝ η γσ κυΝ κτ Ν εαθΝ κυ δυ βμΝ

                                                 
7
 Μ Λ Σ ΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΙΚΧΝΝ ΠΙΠΣΧ ΧΝΝΜ Σ ΛΛ ΤΣΙΚΧΝΝ– Μ Σ ΛΛΟΤΡΓΙΚΧΝΝ ΓΚ Σ Σ  ΧΝΝΣ Ν Σ ΙΡ Ι Ν

ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝΣ ΝΥ ΛΚΙ ΙΚ ,Ν τΰκυ κμΝβί1ί,Ν ζέΝηέη-11 

8   ΚΤ Νβί1ιζηήβί11Ν 

http://soshalkidiki.gr/sos_documents/Kyria_Meleti.pdf
http://soshalkidiki.gr/sos_documents/Kyria_Meleti.pdf
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4\316\221\316\243\316\2240-\316\251\316\2240
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λκπκπκέβ βΝ βμΝξπλέμΝθΫαΝ δα δεα έαΝπ λδίαζζκθ δεάμΝα δκ σ β βμέΝ υ σΝί ίαδυθ δΝεαδΝβΝαπσφα βΝ

1ζλβήβί1γΝ κυΝ 9: 

“ΌππμΝπλκετπ δΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ βμΝΜέΠέ έ,ΝβΝηΫγκ κμΝη αζζκυλΰέαμΝ έθαδΝία δεάΝ υθδ υ αΝ κυΝ

π θ υ δεκτΝ ξ έκυΝεαδΝ πβλ Ϊα δΝ κΝ υθκζδεσΝ ξ δα ησΝ[έέέ]ΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝβΝ υξσθΝ φαληκΰάΝΪζζβμΝ

η γσ κυΝ άΝ βΝ κυ δυ βμ,ΝπμΝ πλκμΝ δμΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμ,Ν λκπκπκέβ άΝ βμ,Ν Ν κπκδκ άπκ Ν

Ϊ δκΝ εαδΝ αθΝ αθαετο δΝ βΝ αθΪΰεβΝ αυ ά,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βλέα αδΝ Ν θΫαΝ Ϋΰελδ βΝ π λδίαζζκθ δευθΝ

σλπθ,Ν ε κγ έ αΝ εα σπδθΝ βλά πμΝ εΝ θΫκυΝ βμΝ δα δεα έαμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝα δκ κ ά πμ,Ν ζσΰπΝ

κυ δυ κυμΝ λκπκπκδά πμΝ πθΝπ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ κυΝΫλΰκυ”. 

 

                                                 
9  πσφα βΝ Ν1ζλβήβί1γ 

http://antigoldgr.org/blog/2013/04/17/1492-201/


3. ΗΝ Π ΣΗΝ ΣΗΝ Μ Σ ΛΛΟΤΡΓΙ Ν FLASHΝ SMELTINGΝ
Σ ΝΜ Σ ΛΛ Ι ΝΚ  Ν Ρ Ν 

 βΝΜ ζΫ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμ,Ν βΝ ξλά βΝ βμΝη γσ κυΝ βμΝ “αεαλδαέαμΝ

άιβμ”Ν ΧάΝ flashΝ smeltingΨΝ βμΝ Φδθζαθ δεάμΝ αδλ έαμΝ τutotecΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝ η αζζ τηα αΝ βμΝ έΝ

Υαζεδ δεάμΝ παλκυ δΪα αδΝ πμΝ ηδαΝ υλδηβ,Ν υΫζδε βΝ εαδΝ ι ζδΰηΫθβΝ ξθκζκΰέαΝ η Ν απκ δΰηΫθβΝ

ίδκηβξαθδεάΝ φαληκΰάέ 

πσΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ εα αγΫ κυη Ν παλαεΪ πΝ πλκετπ δΝ πυμΝ βΝ αδλ έαΝ εσπδηαΝ παλαπκέβ Ν αΝ

πδ βηκθδεΪΝ κηΫθαΝ βμΝ εα α ε υΪ λδαμΝ αδλ έαμΝΟutotecΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ ίαγησΝ εηβλέπ βμΝ

βμΝ η γσ κυ,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ π τξ δΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ π θ υ δεκτΝ βμΝ ξ έκυΝ εαδΝ αυ σξλκθαΝ θαΝ

απκεκηέ δΝ λΪ δαΝκδεκθκηδεΪΝκφΫζβΝ ΝίΪλκμΝ κυΝ βηκ έκυέΝ ε σμΝαπσΝ δμΝ δαί ίαδυ δμΝ βμΝέ δαμΝ

βμΝ τutotecΝ ΧίζέΝ παλέΝ ζέβΨΝ πζάγκμΝ πβΰυθΝ πκυΝ έθαδΝ σζ μΝ δαγΫ δη μΝ κΝ δα έε υκΝ Ν ΧίζέΝ δμΝ πση θ μΝ

παλαΰλΪφκυμΝ εαδΝ κΝ Π Ρ ΡΣ Μ ΨΝ απκ δεθτκυθΝ σ δΝ βΝ π λδ ε δεσ β αΝ κυΝ αλ θδεκτΝ κΝ ηέΰηαΝ πθΝ

υηπυεθπηΪ πθΝ πκυΝ πλσε δ αδΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ πμΝ λκφκ κ έαΝ κΝ ξ δααση θκΝ λΰκ Ϊ δκΝ κυΝ

Μαθ ΫηΝ ΛΪεεκυΝ έθαδΝ Π ΓΟΡ ΤΣΙΚ  ΰδαΝ λκφκ κ έαΝ Ν κπκδα άπκ Ν ΪζζβΝ ηκθΪ αΝ

πυλκη αζζκυλΰέαμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝπαΰεκ ηέπμέΝ 

Σσ κΝ βΝ δ γθάμΝ ηπ δλέαΝ σ κΝ εαδΝ βΝ Ϋλ υθαΝ βμΝ τutotecΝ έξθκυθΝ σ δΝ βΝ ηΫγκ κμΝ αυ ά,Ν βθΝ π λέπ π βΝ

φαληκΰάμΝ βμΝσππμΝ ΰελέγβε ,Ν έθαδΝαεα Ϊζζβζβ,ΝηβΝ φαλησ δηβΝ ΝίδκηβξαθδεάΝεζέηαεαΝεαδΝ ζδεΪΝ

κζΫγλδαΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝεα κέεπθΝ βθΝαπέγαθβΝπ λέπ π βΝπκυΝ πδξ δλβγ έΝβΝ φαληκΰάΝ

βμέΝ 

3.1 ΣκΝπλσίζβηαΝ κυΝαλ θδεκτΝ βΝη αζζκυλΰέαΝξαζεκτ10
 

ΣκΝπλκίζβηαΝ ιβΰ έΝ υθκπ δεΪΝκΝηβξαθδεσμΝη αζζ έπθΝΓέΝΦυξκΰυδσπκυζκμΝ Νη ζΫ βΝ κυΝπκυΝεα α Ϋγβε Ν

κΝΤΠ Κ Ν κθΝΙαθκυΪλδκΝβί1γ11: 

ΗΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ βμΝ η γσ κυΝ αεαλδαέαμΝ άιβμΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ Ϋ κδπθΝ υ εα Ϋλΰα πθΝ

υηπυεθπηΪ πθΝ δ βλκπυλδ υθΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ η Ν Ϋ κδ μΝ υοβζΫμΝ π λδ ε δεσ β μΝ Ν αλ θδεσΝ

φαέθ αδ,Ναπ́Ν βΝ ξ δεάΝΫζζ δοβΝίδίζδκΰλαφέαμΝεαδΝαθαφκλυθ,ΝθαΝ πδξ δλ έ αδΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪέΝ

́ δ,Ν γ πλκτη Ν εσπδηκΝ εα αλξάθΝ θαΝ παλαγΫ κυη Ν αΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ άη λαΝ κδΝ

η αζζκυλΰέ μΝ ξαζεκτΝ σ αθΝ π ι λΰΪακθ αδΝ υηπυεθυηα αΝ ξαζεκτΝ η Ν υοβζΫμΝ π λδ ε δεσ β μΝ Ν

αλ θδεσ. 

                                                 
10   βΝη αζζκυλΰέαΝflash smelting κΝξαζεσμΝ έθαδΝ κΝετλδκΝη αζζκυλΰδεσΝπλκρσθΝ θυΝκΝξλυ σμΝ έθαδΝπαλαπλκρσθ 

11 ΦυξκΰυδσπκυζκμΝΓέΝΧβί1γΨέΝΠαλα βλά δμΝ πέΝ βμΝξ δααση θβμΝ φαληκΰάμΝ βμΝΜ γσ κυΝ εαλδαέαμΝΣάιβμΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ
υηπυεθυηα κμΝδ βλκπυλδ υθΝΟζυηπδΪ αμΝ– Πλσ α βΝ πκηΪελυθ βμΝ κυΝ λ θδεκτΝαπσΝ κΝυηπτεθπηαΝπλδθΝαπσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝη Ν
βΝΜΫγκ κΝ εαλδαέαμΝΣάιβμέΝ εΫηίλβμΝβί1β 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncHN5Y2hvZ3lpb3xneDoyNTU0Y2UwZjY2NjgxNTc3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncHN5Y2hvZ3lpb3xneDoyNTU0Y2UwZjY2NjgxNTc3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncHN5Y2hvZ3lpb3xneDoyNTU0Y2UwZjY2NjgxNTc3
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τηφπθαΝ η Ν πκζζΫμΝ βηκ δ τ δμΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ πδκΝ κίαλΪΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ έθαδΝ βΝ

π λδίαζζκθ δεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ κιδευθΝ κδξ έπθΝ πκυΝ π λδΫξκθ αδΝ αΝ υηπυεθυηα αΝ πκυΝ

π ι λΰΪακθ αδέΝΟδΝπ λδίαζζκθ δεκέΝ εαθκθδ ηκέΝπκυΝ έγ θ αδΝ άη λαΝαπσΝ αΝελΪ βΝ ΰέθκθ αδΝσζκΝεαδΝ

πδκΝαυ βλκέΝ σ κΝπμΝπλκμΝ βθΝ δαξ έλδ βΝαπσγ βμΝ πθΝ κιδευθΝαπκίζά πθ,Νσ κΝεαδΝπμΝπλκμΝ δμΝ

επκηπΫμΝ ΧfugitiveΝ emissionsΨΝ κιδευθΝ α λέπθΝ εαδΝ πηα δ έπθ,Ν πκυΝ δαξΫκθ αδΝ κυμΝ ξυλκυμΝ

λΰα έαμΝεαδΝΫξκυθΝΪη βΝ πέπ π βΝ βθΝυΰ έαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ́θαΝαπσΝ αΝπζΫκθΝ κιδεΪΝ κδξ έαΝ

γ πλ έ αδΝ κΝ αλ θδεσέΝ Γδ’Ν αυ σ,Ν κδΝ η αζζκυλΰέ μΝ ξαζεκτΝ γΫ κυθΝ αθΝ σλδκ,Ν ΰδαΝ εαγαλΪΝ

π λδίαζζκθ δεκτμΝζσΰκυμ,Ν κΝυπσΝεα λΰα έαΝ υηπτεθπηαΝθαΝηβθΝπ λδΫξ δΝπΪθπΝαπσΝίέβΝΣΝχsέΝΓδαΝ

εΪγ Ν πδπζΫκθΝίέ1ΝΣΝχsΝ έγ αδΝπλσ δηκΝεαδ,ΝπΪθ πμ,ΝαθΝ κΝ υηπτεθπηαΝυπ λίαέθ δΝ κΝίέηΝΣΝχs,Ν θΝ

ΰέθ αδΝαπκ ε σΝαπσΝ δμΝπ λδ σ λ μΝαπ’Ναυ Ϋμέ 

ΗΝΚέθα,ΝπκυΝπλκβΰκυηΫθπμΝ π ι λΰαασ αθΝ υηπυεθυηα αΝξαζεκτΝη Νπ λδ ε δεσ β μΝη ΰαζτ λ μΝαπσΝ

ίέηΝΣΝχs,Ν εαγδΫλπ Ν αυ βλκτμΝ εαθκθδ ηκτμΝ Ϋ δΝυ Ν άη λαΝ θαΝ απαΰκλ τ αδΝ βΝ δ αΰπΰάΝ θσμΝ

υηπυεθυηα κμΝ ξαζεκτΝ η Ν π λδ ε δεσ β αΝ η ΰαζτ λβΝ απσΝ ίέηΝ ΣΝ χsΝ Χαυ σΝ κΝ σλδκΝ έ πμΝ η δπγ έΝ

αεσηβΝπ λδ σ λκΨέ 

ΘαΝπλΫπ δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ κΝ αλ θδεσΝ πκυΝ π λδΫξ αδΝ κΝ υηπτεθπηαΝ λκφκ κ έαμΝ θΝ π λθΪ δΝ

ησθκΝ βθΝφΪ βΝ πθΝαπα λέπθ,ΝαζζΪΝεα αθΫη αδΝη ΝεΪπκδ μΝαθαζκΰέ μΝπκυΝ ιαλ υθ αδΝαπσΝπκζζκτμΝ

παλΪΰκθ μΝ εαδΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ φΪ δμ,Ν matteΝ εαδΝ επλέαέΝ ́ δ,Ν αθΝ κδΝ π λδ ε δεσ β μΝ Ν αλ θδεσΝ

έθαδΝ υοβζΫμ,Ν σ Ν βΝ η αζζκυλΰέαΝ γαΝ αθ δη ππέ δΝ αυιβηΫθαΝ π λδίαζζκθ δεΪΝ πλκίζάηα αΝ αΝ

η Ϋπ δ αΝ Ϊ δαΝ π ι λΰα έαμΝconvertingΝεαδΝβζ ε λσζυ βμ,ΝπκυΝΰδαΝ βθΝ πέζυ άΝ κυμΝγαΝαπαδ βγκτθΝ

πκζτπζκε μΝ π ι λΰα έ μΝ εαδΝ πμΝ ε κτ κυΝ πλσ γ μΝ π θ τ δμέΝ Μ λδεΫμΝ η αζζκυλΰέ μΝ Ϋξκθ αδΝ

εΪπκδαΝ υηπυεθυηα αΝ ξαζεκτΝάΝ εαδΝ δ βλκπυλέ β-αλ θκπυλέ βΝ η Ν υοβζΫμΝ ξ δεΪΝ π λδ ε δεσ β μΝ

Ν αλ θδεσ,Ν αζζΪΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν υοβζΫμΝ πκ σ β μΝ πκζυ έηπθΝ η ΪζζπθέΝ υ Ϊ,Ν σηπμ,Ν αΝ

υηπυεθυηα αΝαθαηδΰθτκθ αδΝη ΝΪζζαΝΫ δΝυ Ν κΝ λκφκ κ κτη θκΝηέΰηαΝθαΝΫξ δΝπ λδ ε δεσ β αΝ Ν

αλ θδεσΝηΫ αΝ αΝ πδ λ π ΪΝσλδαέΝΟδΝ η αζζκυλΰέ μΝ ξαζεκτΝπκυΝ π ι λΰΪακθ αδΝ υηπυεθυηα αΝη Ν

υοβζΫμΝπ λδ ε δεσ β μΝ Ναλ θδεσΝφαέθ αδΝθαΝ έθαδΝ ζΪξδ μΝ[έέέ] 

πσΝ δμΝ1ίίΝεαδΝπζΫκθΝη αζζκυλΰέ μ,ΝπκυΝυπΪλξκυθΝ κθΝεσ ηκΝεαδΝ π ι λΰΪακθ αδΝ υηπυεθυηα αΝ

ξαζεκτ,Ν ζΪξδ μΝ δθαδΝαυ ΫμΝπκυΝαεσηβΝ Ϋξκθ αδΝθαΝ π ι λΰΪακθ αδΝ υηπυεθυηα αΝη ΝπΪθπΝαπσΝίέηΝ

ΣΝ χsέΝ θαφΫλκθ αδμΝ βΝ δaΝ τroyaΝ SmelterΝ ΧPeruΨ,Ν βΝ Xstrata’sΝ ώorneΝ SmelterΝ ΧωanadaΨ,Ν βΝ TsumebΝ

SmelterΝΧσamibiaΨΝεαδΝβΝωodelco’sΝωhuquicamataΝSmelterΝΧωhileΨέ 

υηπυεθυηα αΝη ΝπΪθπΝαπσΝί,ηΣΝαλ θδεσ ΝΝΓΙΝΟΝΣ ΙΝ ΚΣ  Ν εαθΫθαΝ ξ σθΝ λΰκ Ϊ δκΝ

πυλκη αζζκυλΰέαμΝ κθΝ εσ ηκ,Ν ε σμΝαπσΝ ζΪξδ αΝ κθΝ εσ ηκΝπκυΝ αΝ Ϋξκθ αδΝ η θ,Ν αζζΪΝη Ν λαΰδεΫμΝ

υθΫπ δ μΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝα φΪζ δαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ πθΝπ λδκέεπθΝΧίζέΝπαλέΝγ.3) – εαδΝαυ ΪΝ θΝ έθαδΝ

flashΝsmeltingΝαζζΪΝξλβ δηκπκδκτθΝ δαφκλ δεάΝ ξθκζκΰέαέΝ λε ΪΝαπσΝ αΝ λΰκ Ϊ δαΝπυλκη αζζκυλΰέαμΝ

πκυΝ ξσ αθΝ ΰδαΝ π ι λΰα έαΝ Ϋ κδαΝ “ίλυηδεα”Ν υηπυεθυηα αΝ ΫξκυθΝ πζΫκθΝ εζ έ δέΝ ώΝ Κέθα,Ν σπκυΝ κΝ
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παλ ζγσθΝΰδθσ αθΝβΝ π ι λΰα έαΝ κυΝη ΰαζτ λκυΝηΫλκυμΝαυ υθΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθ,Ν απσΝ κΝβίίθΝ Ϋξ δΝ

απαΰκλ τ δ βθΝ δ αΰπΰάΝ υηπυεθπηΪ πθΝη Νπ λδ ξση θκΝαλ θδεσΝΪθπΝ κυΝί,ηΣΝ«ΰδαΝθαΝπλκ α υγ έΝβΝ

υΰ έαΝεαδΝα φΪζ δαΝ κυΝζακτΝεαδΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ κυΝΚλΪ κυμ»12 

υηπτεθπηαΝη Ν11ΣΝαλ θδεσΝσππμΝγαΝ έθαδΝ ζδεΪΝβΝ λκφκ κ έαΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ κυΝΜαθ ΫηΝΛΪεεκυ13, 

θΝυπΪλξ δΝΟΤΣ Ν Ν Ν λΰκ Ϊ δκΝπυλκη αζζκυλΰέαμΝ κθΝεσ ηκΝπκυΝγαΝ κΝ ξσ αθέΝ αθΝυπΪλξ δ,ΝαμΝ

κΝυπκ έι δΝβΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟέ 

π δ άΝβΝαφαέλ βΝ κυΝαλ θδεκτΝαπσΝ αΝ υηπυεθυηα αΝεαδΝβΝαπσγ άΝ κυΝ έθαδΝ τ εκζβ,Ναβηδκΰσθα,ΝεαδΝ

πδ φαζάμΝ δα δεα έαΝ εαδΝ π δ άΝ κδΝ απαδ ά δμΝ ΰδα πλκ α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βμΝ υΰ έαμΝ εαδΝ

α φΪζ δαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝαυιΪθκθ αδΝπαΰεκ ηέπμ,Ν αΝ λΰκ Ϊ δαΝξλ υθκυθΝη ΰΪζαΝpenalties Χη δυ δμΝ

δηυθΝΰδαΝ πδίζαίάΝ υ α δεΪΨΝΰδαΝ υηπυεθυηα αΝπκυΝπ λδΫξκυθΝαλ θδεσέ 

ΝίδκηβξαθέαΝξαζεκτΝίλέ ε αδΝ Ν δαλεάΝαθααά β βΝη γσ πθΝ π ι λΰα έαμΝ πθΝεκδ α ηΪ πθΝξαζεκτΝπκυΝ

π λδΫξκυθΝαλ θδεκτξαΝκλυε ΪΝεαδ,Ν τηφπθαΝη Νσζ μΝ δμΝπβΰΫμ,Νβ υ λκη αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έα έθαδΝ

πδκΝαπκ ε άΝαπσΝ βΝγ ληδεάΝΧπυλκη αζζκυλΰέαΨΝΰδα έΝ έθαδΝπδκΝ τεκζκμΝκΝΫζ ΰξκμΝ πθΝ επκηπυθΝεαδ πθΝ

εα αζκέππθέΝ υ σΝαπκ υπυθ αδΝεαδΝ δμΝπκζτΝυοβζσ λ μΝπκδθδεΫμΝλά λ μΝΰδαΝ κΝαλ θδεσΝπκυΝξλ υθκυθΝ

κδΝ πυλκη αζζκυλΰδεΫμΝ απσΝ δμΝ υ λκη αζζκυλΰδεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμέΝ Ν πκδθδεάΝ λά λαΝ αλ θδεκτΝ βθΝ

πυλκη αζζκυλΰέαΝ έθαδΝΡβ,ηΝαθΪΝ σθκΝ υηπυεθυηα κμΝΰδαΝεΪγ Νί,1ΣΝπΪθπΝαπσΝί,βΣέΝ Ναθ έ κδξβΝλά λαΝ

βθΝυ λκη αζζκυλΰέαΝ έθαδΝΡ1,ηΝαθΪΝ σθκΝ υηπυεθυηα κμΝΰδαΝεΪγ Νί,1ΣΝπΪθπΝαπσΝί,ηΣέΝΓδαΝ κΝ11ΣΝ

αλ θδεσΝ κυΝηέΰηα κμΝ υηπεθπηΪ πθΝΟζυηπδΪ αμ-εκυλδυθ,ΝβΝπκδθδεάΝλά λα γαΝαθ λξσ αθΝ αΝΡΝβέιίίΝ

αθΪΝ σθκΝ υηπυεθυηα κμΞΝ 

ΣβθΝέ δαΝαελδίυμΝ δεσθαΝ έθ δΝπλσ φα κΝΪλγλκΝ βμΝδ κ ζέ αμΝη αζζ υ δευθΝ δ ά πθΝminingέcom14: 

ΟΜδαΝθΫαΝΫεγ βΝ βμΝύόεS,ΝηδαμΝ αδλ έαμΝ υηίκτζπθΝ βμΝ ικλυε δεάμΝίδκηβξαθέαμ,15
 φπ έα δΝ ΫθαΝ

ΪζζκΝπλσίζβηαΝπκυΝαθ δη ππέακυθΝπκζζΪΝαπσΝ αΝεαδθκτλδαΝη αζζ έα: αΝίλυηδεαΝ υηπυεθυηα α. 

τηφπθαΝη Ν κυμΝ υΰΰλαφ έμ,ΝβΝαθαζκΰέαΝ πθΝΟ βζβ βλδπ υθΟΝ Χ έ έΝαθ πδγτηβ πθΨΝ κδξ έπθΝσππμΝ

κΝ αλ θδεσ,Ν κΝ αθ δησθδκΝ εαδΝ κΝ ίδ ηκτγδκΝ αυιΪθ αδΝ Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝ π λδ ε δεσ β μΝ πθΝ

υηπυεθπηΪ πθΝ ΝξαζεσΝεα ΪΝ βθΝπ λα ηΫθβΝ εα έα,Ν αθΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ ισλυιβμΝπ λδ σ λπθΝ

εκδ α ηΪ πθΝ ξαηβζάμΝ π λδ ε δεσ β αμΝ εαδΝ η ΰΪζκυΝ σΰεκυέ αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ παλαΰπΰκέΝ

αθαΰεΪακθ αδΝ θαΝ πζβλυ κυθΝ δαλευμΝ αυιαθση θαΝ penaltiesΝ Χ έ έΝ ξλβηα δεΫμΝ πκδθΫμΨΝ εαδΝ θαΝ

                                                 
12 People's Republic of China, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C., AQSIQ Announcement on 

Releasing the Content Ceilings of Arsenic and other Harmful Elements in Imported Copper Concentrates (No.49, 2006) 

13  τηφπθαΝη Ν βΝΜ ζΫ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθ “ ΓΚ Σ Σ  ΝεΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙ ΝΣ ΝΜ Σ ΛΛΟΤΡΓΙ ΝΥΡΤΟΤΝΣ Ν
ΟΛΤΜΠΙ ”Ν βμΝΜ Σ Ν έ έΝΧΜΪδκμΝ1λκιΨ ,ΝβΝηΫ βΝπ λδ ε δεσ β αΝ κυΝ υηπυεθυηα κμΝ πθΝπυλδ υθΝΟζυηπδΪ αμΝ Ναλ θδεσΝ έθαδΝ
12%. 

14 Mining.com, 21.10.2014 , Copper mining has a dirty problem", 21.10.2014 

15 Thomson Reuters, GFMS COPPER SURVEY 2014 UPDATE 

http://english.aqsiq.gov.cn/PolicyRelease/LatestPolicies/200907/t20090708_121104.htm
http://english.aqsiq.gov.cn/PolicyRelease/LatestPolicies/200907/t20090708_121104.htm
http://www.mining.com/copper-mining-has-a-dirty-problem-90830/
http://trmcs-documents.s3.amazonaws.com/377d4e994bb540b286d7ccf30b81bece_20141015065722_GFMS%20Copper%20Survey%202014%20Update.pdf


Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 16 

ζαηίΪθκυθΝξαηβζσ λ μΝαπκ σ δμΝαπσ αΝ λΰκ Ϊ δαΝπυλκη αζζκυλΰέαμέΝΥΪλβΝ κυμΝαυιαθση θκυμΝ

π λδίαζζκθ δεκτμΝ π λδκλδ ηκτμ,Ν αΝ π λδ σ λαΝ λΰκ Ϊ δαΝ πυλκη αζζκυλΰέαμΝ θΝ Ϋξκθ αδΝ πζΫκθΝ

υηπυεθυηα αΝη Νπ λδ σ λκΝαπσΝί,ηΣΝαλ θδεσέ 

 βΝ υθΫξ δαΝ κΝ ΪλγλκΝ ι Ϊα δΝ η Ν πκδκυμΝ λσπκυμΝ κδΝ αδλ έ μΝ παλαΰπΰάμΝ ξαζεκτΝ αθ δη ππέακυθΝ κΝ

πλσίζβηαΝ πθΝ “ίλυηδεπθ”Ν υηπυεθπηΪ πθέΝ  Υδζδαθά ωodelcoΝ Ϋγ Ν πλσ φα αΝ Ν ζ δ κυλΰέαΝ βθ 

πυλκη αζζκυλΰέαΝ κυΝMinistro Hales,Ν ξ δα ηΫθβΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ υηπυεθπηΪ πθ υοβζκτΝ

αλ θδεκτέΝ θ δη υπδ Ν σηπμΝ Ϋ κδαΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ αθαΰεΪ βε  θαΝ αευλυ δΝ δμΝ ππζά δμΝ εαδΝ θαΝ

αΰκλΪα δΝπλυ βΝτζβΝ Χ έ έΝεαγαλσΝ υηπτεθπηαΨΝαπσΝ βθΝαΰκλΪΝΪη βμΝπαλΪ κ βμέΝ ΝΚδθ αδεάΝChinalco 

κΝToromochoΝαεκζκτγβ  βθΝκ σΝ βμΝαθΪηδιβμΝυζδεκτΝαπσΝ δαφκλ δεΪΝ ηάηα αΝ κυΝεκδ Ϊ ηα κμΝΰδαΝθαΝ

αλαδπγ έΝβΝπ λδ ε δεσ β αΝ Ναλ θδεσέΝ ΝΫεγ βΝ πδ βηαέθ δ σ δ “Μ Ν κηΫθβΝ βθΝπκ σ β αΝ κυΝυζδεκτΝ

Χ έ έΝΟεαγαλκτΟΝ υηπυεθυηα κμΨΝπκυΝαπαδ έ αδ,Ναυ σΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝκλδ δεάΝζτ βΝΰδαΝ βΝίδκηβξαθέαΝ

αθΝ τθκζκ,ΝεαγυμΝκδΝαθ πδγτηβ μΝπλκ ηέι δμΝηαελκπλσγ ηαΝγαΝΰέθκυθΝ υλτ λκΝπλσίζβηα”. 

ΝύόεSΝ ι Ϊα δΝ πέ βμΝπδγαθΫμΝζτ δμΝ κΝπλσίζβηαΝ κυΝαλ θδεκτ,Ν βη δυθκθ αμΝσ δ:  

“ λε ΫμΝ αδλ έ μΝ κεδηΪακυθΝυ λκη αζζκυλΰδεΫμΝη γσ κυμ,ΝσππμΝβΝTeckΝResourcesΝεαδΝβΝAurubis 

( έ έ Γ ληαθδεάΝAurubis έθαδΝβΝ βη λδθάΝδ δκε ά λδαΝ κυΝ λΰκ α έκυΝπυλκη αζζκυλΰέαμΝ κυΝPirdop,Ν

ίζέΝ βθΝ πση θβΝπαλΪΰλαφκΨ πκυΝΫξκυθΝπδζκ δεΪΝ λΰκ Ϊ δαΝ βμΝη γσ κυΝωESδ16
 ξαζεκτ-αλ θδεκτ,Ν

ΝπΪθπΝαπσΝ1ίίΝ υηπυεθυηα αΝξαζεκτ-ξλυ κτΝεαδΝξαζεκτ-αλ θδεκτέΝΟδΝ υΰΰλαφ έμΝπλκ δ κπκδκτθΝ

σ δ κΝ ε φαζαδαεσΝ εσ κμΝ ΰδαΝ θαΝ ικπζδ κτθΝ λΰκ Ϊ δαΝ υ Ν θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδά κυθΝ

υ λκη αζζκυλΰδεΫμΝη γσ κυμΝ ε δηΪ αδΝσ δΝγαΝ έθαδΝ βηαθ δεσέέέΟ 

Σκθέα αδΝ πέ βμΝσ δ: 

“ΟδΝξλβηα κ κ δεκέΝκλΰαθδ ηκέΝγαΝγΫζκυθΝξπλέμΝαηφδίκζέαΝθαΝ κυθΝαπκ έι δμΝσ δΝαυ ΫμΝκδΝηΫγκ κδΝ

πκυΝαθ δη ππέακυθΝ δμΝυοβζΫμΝ“αεαγαλ έ μ”ΝηπκλκτθΝθαΝ φαληκ κτθΝ Ν πέπ κΝίδκηβξαθέαμέΝ υ σΝ

ηπκλ έΝ θαΝ πΪλ δΝ ξλσθκέΝ τηφπθαΝ η Ν πβΰΫμΝ βμΝ ίδκηβξαθέαμ,Ν πδγαθσθΝ αεσηαΝ εαδΝ εα έ μ εαδΝ θαΝ

ξλ δα έΝβΝαγλκδ δεάΝυζκπκέβ βΝπλκΰλαηηΪ πθΝηδελσ λβμΝεζέηαεαμ”έ 

ΤΜΠ Ρ Μ μΝ θΝ υπΪλξ δΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ εαηηέα πυλκη αζζκυλΰδεάΝ ξθκζκΰέαΝ παλαΰπΰάμΝ

ξαζεκτΝ απσΝ υηπυεθυηα αΝ η Ν υοβζσ αλ θδεσΝ πκυΝ θαΝ έθαδΝ κδεκθκηδεά,Ν α φαζάμ,Ν αιδσπδ βΝ εαδΝ

φαλησ δηβΝ ΝίδκηβξαθδεάΝεζέηαεαέ 

Ν ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝγαΝπαλΪΰ δΝ αΝΜ αζζ έαΝΚα Ϊθ λαμΝ υκΝ δαφκλ δεΪΝ υηπυεθυηα αμ θαΝ

“εαγαλσ”Ν ΧξπλέμΝ αλ θδεσΨΝ υηπτεθπηαΝ ξαζεκτ-ξλυ κτΝ απσΝ δμΝ εκυλδΫμΝ εαδΝ ΫθαΝ “ίλυηδεκ”Ν

υηπτεθπηαΝ η Ν 1βΣΝ αλ θδεσΝ απσΝ βθΝ ΟζυηπδΪ αέ θυΝ ζκδπσθΝ Ν σζκΝ κθΝ εσ ηκΝ κδΝ αδλ έ μΝ

δαξπλέακυθΝ αΝ “εαγαλΪ”Ν απσΝ αΝ “ίλυηδεα”Ν άΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ αφαδλΫ κυθΝ κΝ αλ θδεσΝ απσΝ αΝ

                                                 
16 Teck – Aurubis: An integrated mine to metal approach to develop high arsenic copper deposits using the CESL process 

http://www.cesl.com/DocumentViewer.aspx?elementId=199753&portalName=tc
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υηπυεθυηα αΝάΝαθαηδΰθτκυθΝ δαφκλ δεΪΝ υηπυεθυηα αΝυ Νβ υθκζδεάΝπ λδ ε δεσ β αΝ Ναλ θδεσΝθαΝ

ηβθΝ ι π λθΪΝ κΝ ί,γ-ί,ηΣΝ άΝ αεσηαΝ ε ζκτθΝ πκζυ ΪπαθαΝ λ υθβ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ

θ ζυμΝθΫπθΝη γσ πθΝη αζζκυλΰέαμ,Νβ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝδ ξυλέα αδΝσ δΝΫξ δΝίλ δΝ βΝηαΰδεάΝζτ βμΝ

ΘαΝ λκφκ κ έΝ βθΝεΪηδθκΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝεαδΝη Ν αΝ υκΝ υηπυεθυηα αΝεαδΝηΪζδ αΝ ΝαθαζκΰέαΝ92% 

υηπτεθπηαΝΟζυηπδΪ αμ  εαδΝκΣΝ υηπτεθπηαΝεκυλδυθ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝαθ ίΪα δΝ βθΝαθαζκΰέαΝαλ θδεκτΝ

κΝηέΰηαΝ κΝ υ γ υλβ κΝ11Σέ 

τηφπθαΝη ΝσζαΝ αΝ κηΫθα,Ναυ σΝ θΝ έθαδΝ πδ άηβ,Ν έθαδΝ πδ βηκθδεάΝφαθ α έα… 

πέ βμΝγαΝά αθΝαθαη θση θκΝσ δΝβΝ αδλ έαΝπκυΝγαΝαθΫπ υ ΝηδαΝηΫγκ κΝπυλκη αζζκυλΰέαμΝπκυΝγαΝΫζυθ Ν

κΝ λΪ δκΝ πλσίζβηαΝ κυΝ αλ θδεκτΝ βΝ ίδκηβξαθέαΝ ξαζεκτ,Ν γαΝ κΝ αθαεκέθπθ Ν γλδαηί υ δεΪΝ Ν

βηκ δ τ δμΝεαδΝ πδ βηκθδεΪΝ υθΫ λδαΝεαδΝγαΝαπκζΪηίαθ Ν βΝ σιαΝεαδΝ αΝκδεκθκηδεΪΝκφΫζβέΝΜδαΝ Ϋ κδαΝ

ηΫγκ κΝσζκδΝγαΝάγ ζαθΝθαΝ βΝξλβ δηκπκδά κυθΝαθ έΝθαΝ ι ΪακυθΝ απαθβλΫμΝδ κλέ μΝσππμΝ βθΝαηφέίκζβμΝ

πδ υξέαμΝη Ϊία βΝ βθΝυ λκη αζζκυλΰέαέΝ 

θΝ ίζΫπκυη Ν σηπμΝ εΪ δΝ Ϋ κδκΝ κτ Ν απσΝ βθΝ ϋδϊτRχϊτή ΛΛ ΝΙΚΟΝ ΥΡΤΟΝ κτ Ν απσΝ βθΝ

εα α ε υΪ λδαΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ flashΝ smelting,Ν βΝΦδθζαθ δεάΝτUTτTϋωέΝ ΝτUTτTϋωΝ έθαδΝ κίαλάΝ

αδλ έαΝ εαδΝ ελα Ϊ δΝ απκ Ϊ δμΝ α φαζ έαμΝ απσΝ αΝ εαηυηα αΝ βμΝ π ζΪ δ ΪμΝ βμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν

βζυθκθ αμΝεαγαλΪΝσ δΝ ΫξκυθΝΰέθ δΝησθκΝπκζτΝηδελάμΝεζέηαεαμΝ κεδηΫμΝεαδΝυπΪλξκυθΝπκζζΪΝ υ πέζυ αΝ

πλκίζάηα αΝ ΧίζέΝ παλέΝ ζέβΨέΝ ΝΜΠ Ν η Ν βθΝ π λδΰλαφάΝ βμΝ εα απζβε δεάμΝ αυ άμΝ η γσ κυΝ ευεζκφσλβ Ν

ησθκΝ αΝ ζζβθδεΪέΝ δΝκδΝ υθΪ ζφκδΝ πθΝηβξαθδευθΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ κΝ ιπ λδεσΝ λάγβεαθΝ

βθΝ υεαδλέαΝ θαΝ η ζ ά κυθΝ εαδΝ θαΝ αιδκζκΰά κυθΝ αυ σΝ πκυΝ υπκ έγ αδΝ σ δΝ έθαδΝ κΝ ηΫζζκθΝ βμΝ

η αζζκυλΰέαμΝξαζεκτέΝ ίαέπμ,Ν θΝΫξα αθΝεαδΝ έπκ αέΝ Νπ λδΰλαφάΝ βμΝη γσ κυΝ βΝΜΠ Νεα αζαηίΪθ δΝ

ζδΰσ λκΝ απσΝ κΝ ζέ μ,Ν δμΝ κπκέ μΝ θΝ π λδζαίΪθ αδΝ εαθΫθαΝ απσΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ κεδηυθΝ πκυΝ

υπκ έγ αδΝκ δΝ δ ιάξγβ αθΝεαδΝυπκ έγ αδΝσ δΝαπΫ διαθΝσ δΝβΝηΫγκ κμΝ κυζ τ δέέέ 

3.2 Φ υ άμΝβΝαθαφκλΪΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ κυΝPirdopΝ βμΝ κυζΰαλέαμ 

Κα ΪΝ βΝ υθΪθ β βΝ βμΝ ΟηΪ αμΝ λΰα έαμΝ κυΝ Σ ήΣΚΜΝ η Ν αΝ ζΫξβΝ εαδΝ κυμΝ ηβξαθδεκτμΝ βμΝ

ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟ17 βθΝΣ Ϊλ βΝλΝΜαλ έκυΝβί11,Ν κυμΝΫΰδθ ΝβΝ λυ β βΝαθΝκπκυ άπκ Ν κθΝεσ ηκΝ

ζ δ κυλΰ έΝ ηκθΪ αΝ flashΝ smeltingΝ ΰδαΝ αθΪε β βΝ ξλυ κτΝ απσΝ ηέΰηαΝ υηπυεθπηΪ πθΝ ξαζεκτΝ εαδΝ

υηπυεθπηΪ πθΝ αλ θκπυλέ βΝ ξπλέμΝ ευΪθπ βέΝ ε έθκδΝ Ϋ π αθΝ αθΝ παλΪ δΰηαΝ ηδαμΝ Ϋ κδαμΝ

πυλκη αζζκυλΰέαμΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ βμΝ χurubisΝ κΝ Pirdop βμΝ κυζΰαλέαμέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδα εσπδηκΝ

ο τ κμ ΰδα έΝ κΝ PirdopΝ π ι λΰΪα αδΝ ησθκΝ “εαγαλΪ”Ν υηπυεθυηα αΝ η Ν Ν ζΪξδ βΝ π λδ ε δεσ β αΝ

αλ θδεκτέΝ 

ΣκΝ λΰκ Ϊ δκΝ κυΝ Pirdop,Ν πκυΝ απσΝ κΝ 1λκιΝ ξλβ δηκπκδ έΝ βθΝ ξθκζκΰέαΝ Outokumpu flash smelting, 

                                                 
17  ΠέΝ λα κυ Ϊεβμ,Ν έΝ βηβ λδΪ βμ,ΝΜέΝΘ κ πλαεσπκυζκμ,Ν έΝΓααΫα 
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π ι λΰΪα αδΝ αΝ υηπυεθυηα αΝ ξαζεκτΝ απσΝ λέαΝ πδφαθ δαεΪΝ η αζζ έαΝ ξαζεκτΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν

απκ Ϊ δμΝ 1η-ζηΝ ξζηΝ εαδΝ ΪζζαΝ πκυΝ δ Ϊΰκθ αδΝ απσΝ λέ μΝ ξυλ μέΝ ΜΫξλδΝ κΝ 1λκλΝ ξσ αθΝ εαδΝ κΝ

υηπτεθπηαΝαπσΝ κΝεκθ δθσΝη αζζ έκΝξαζεκτ-ξλυ κτΝωhelopechΝπκυΝίλέ ε αδΝησζδμΝ ΝιΝξζηΝαπσ α βέ 

ΣκΝωhelopechΝ έθαδΝ ΫθαΝυπσΰ δκΝη αζζ έκΝ πκυΝ ι εέθβ Ν κΝ1ληζ,Ν δ δπ δεκπκδάγβε Ν κΝ 1λλγΝεαδΝ κΝ βίίγΝ

αΰκλΪ βε ΝαπσΝ βΝϊundeeΝPreciousΝεetalsΝΧδ δκε ά λδαΝ πέ βμΝ κυΝη αζζ έκυΝξλυ κτΝ κυΝKrumovgrad, 

βΝ κυζΰαλδεάΝ Ρκ σπβΨέΝ Ν κλυε κζκΰδεάΝ τ α βΝ κυΝ η αζζ τηα κμΝ ξαλαε βλέα αδΝ πμΝ “ τ εκζβ”Ν

ζσΰπΝ βμΝ υοβζάμΝ κυΝ π λδ ε δεσ β αμΝ Ν αλ θδεκτξαΝ κλυε ΪέΝ ΣκΝ παλαΰση θκΝ υηπτεθπηαΝ ξαζεκτ,Ν

π λδΫξ δΝ υΰε θ λυ δμΝ αλ θδεκτΝ Χη-θΣΨΝ πκυ,Ν σππμΝ αθαφΫλαη ,Ν π λδκλέακυθΝ λα δεΪΝ αΝ λΰκ Ϊ δαΝ

η αζζκυλΰέαμΝ αθΪΝ κθΝ εσ ηκΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κΝ ξ κτθ18. εσηαΝ εαδΝ αΝ ζΪξδ αΝ λΰκ Ϊ δαΝ πκυΝ

Ϋξκθ αδΝ Ϋ κδαΝ υηπυεθυηα α,Νη Ν δΪφκλ μΝη γσ κυμΝ Νεα ίΪακυθΝ βθΝπ λδ ε δεσ β αΝ Ναλ θδεσΝπλδθΝ

βθΝ λκφκ κ έαΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ βθΝεΪηδθκΝ βμΝπυλκη αζζκυλΰέαμέΝ 

Ν πυλκη αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έαΝ εα ΪΝ κΝ παλ ζγσθΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ υηπυεθυηα κμΝ η Ν βθΝ υοβζάΝ

π λδ ε δεσ β αΝ Ναλ θδεσΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ κυΝPirdopΝπλκεΪζ Ν βηαθ δεΪΝπλκίζάηα αΝλτπαθ βμ βμΝ

υλτ λβμΝ π λδκξάμέΝ ΣκθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ 1λκκ,Ν βίίΝ σθκδΝ απκίζά πθΝ η Ν αλ θδεσΝ εαδΝ ίαλΫαΝ ηΫ αζζαΝ

δΫλλ υ αθΝ η ΪΝ απσΝ α κξέαΝ κυΝ φλΪΰηα κμΝ ζηΪ πθΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ κυΝ PirdopΝ κΝ Srednogorie,Ν

βζβ βλδΪακθ αμΝ ξπλΪφδαΝ εαδΝ εκ υθκθ αμΝ πλσία αΝ εαδΝ αΰ ζΪ μέΝ Ν ευίΫλθβ βΝ κΝ Ϋελυο Ν απσΝ κυμΝ

εα κέεκυμΝ ΰδαΝ θθΫαΝ κζσεζβλκυμΝ ηάθ μέΝ Πλκεζάγβε Ν κίαλάΝ λτπαθ βΝ βμΝ εκδζΪ αμΝ κυΝ πκ αηκτΝ

TopolnitsaΝη Ναλ θδεσΝεαδΝίαλΫαΝηΫ αζζα,Ν θυΝβΝλτπαθ βΝαθδξθ τγβε ΝηΫξλδΝ κθΝπκ αησΝΜαλέ αΝΧ ίλκΨ,Ν

1ίίΝξζηΝπδκΝεΪ πέΝΆλγλκΝ πθΝΝYTimesΝ κυΝΜαλ έκυΝ1λλίΝαθαφΫλ δΝ λκηαε δεΪ πκ κ ΪΝ ληα δευθΝ

παγά πθ,Ν εαλεέθπθ,Ν ΰ θ δευθΝ παλαηκλφυ πθ,Ν παδ δεάμΝ γθβ δησ β αμΝ εαδΝ ξλσθδπθΝ θσ πθΝ πθΝ

πθ υησθπθΝεαδΝ βμΝ κηα δεάμΝεκδζσ β αμ19.  

Νλτπαθ βΝαυ άΝαπκ Ϋζ Ναθ δε έη θκΝ ε αηΫθκυΝπλκΰλΪηηα κμΝαπκλλτπαθ βμΝπκυΝΫ λ ι ΝπαλΪζζβζαΝ

η Ν βθΝδ δπ δεκπκέβ βΝ κυΝ λΰκ α έκυ,Νη Νξλβηα κ σ β βΝ βμΝWorldΝψankΝεαδΝαθΪ κξκΝ βθΝαΰκλΪ λδαΝ

UnionΝ εinereΝ ΧUεIωτRΨΝ κυΝ ζΰέκυέΝ έθαδΝ ξαλαε βλδ δεάΝ βΝ «ΰαζΪαδαΝ ζέηθβ» ΧblueΝ lagoonΨΝ η Ν

απσίζβ αΝαλ θδεκτΝπκυΝ έξ Ν βηδκυλΰβγ έΝ ε έ20. 

 δμΝ1Ν πλδζέκυΝ1λλίΝαπαΰκλ τγβε Νη ΝθσηκΝβΝπυλκη αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ υηπυεθυηα κμΝ

κυΝωhelopechΝ θ σμΝ βμΝ κυζΰαλέαμ,ΝζσΰπΝ βμΝυοβζάμΝ κυΝπ λδ ε δεσ β αμΝ Ναλ θδεσ21.  

ΓδαΝ θαΝ ι π λΪ δΝ αυ σΝ κΝ ηπσ δκ,Ν κΝ βίίζΝ βΝ ϊPεΝ πλσ δθ Ν βθΝ εα α ε υάΝ λΰκ α έκυΝ

υ λκη αζζκυλΰδεάμΝ π ι λΰα έαμΝ κυΝ υηπυεθυηα κμΝ κυΝωhelopechΝΧPτXΝ– SX/EW – ηκθΪ αΝευΪθπ βμΝ

                                                 
18  John Chadwick, Cheopech revitalized, Οε έΝβίίθ 

19 ΣheΝσewΝYork Times, UPHEAVAL IN THE EAST; A Bulgarian Town's Killer Is Industrial Pollution , 28.3.1990 

20 Union Minere (1997), Environmental Impact Assessment of MKD Pirdop Copper Smelter, Non-Technical Summary  

21 Dundee Precious Metals website, Chelopech Overview  

http://www.infomine.com/library/publications/docs/InternationalMining/Chadwick2006k.pdf
http://www.nytimes.com/1990/03/28/world/upheaval-in-the-east-a-bulgarian-town-s-killer-is-industrial-pollution.html
http://www.dundeeprecious.com/English/operations/producing-mines/Chelopech/overview/default.aspx%20
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ΰδαΝ βθΝ αθΪε β βΝ κυΝ χuΝ – χgΨέΝ χυ άΝ γαΝ ά αθΝ βΝ πλυ βΝ φκλΪΝ πκυΝ γαΝ ΰδθσ αθΝ ξλά βΝ ευαθέκυΝ βΝ

η αζζ υ δεάΝίδκηβξαθέαΝ βμΝ κυζΰαλέαμΝεαδΝκδΝαθ δ λΪ δμΝπκυΝπλκεζάγβεαθΝά αθΝ βηαθ δεΫμέΝώ η ζΫ βΝ

ΰελέγβε Ν απσΝ κΝ κυζΰαλδεσΝΤπκυλΰ έκΝΠ λδίΪζζκθ κμΝ κΝ βίίκ,Ν αζζΪΝ απκλλέφγβε Ν απσΝ κΝ υηίκτζδκΝ

πδελα έαμΝ βμΝ κυζΰαλέαμΝ κθΝ πλέζδκΝ κυΝβί1ί22. 

 oΝ ΰ ΰκθσμΝ βμΝ απαΰσλ υ βμΝ π ι λΰα έαμΝ κυΝ υηπυεθυηα κμΝ κυΝωhelopechΝ βθΝ πυλκη αζζκυλΰέαΝ

κυΝ PirdopΝ ζσΰπΝ υοβζάμΝ π λδ ε δεσ β αμΝ Ν αλ θδεσΝ ΰέθ αδΝ δ δεάΝ αθαφκλΪΝ εαδΝ κΝ Πσλδ ηαΝ κυΝ

Σ ήΣΚΜΝΰδαΝ βΝΜ ζΫ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ βμΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟ23 

Ν απΪθ β βΝ πθΝηβξαθδευθΝ βμΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝΧ“ παθ β δεσΝΤπσηθβηαΝ πέΝ βμΝ δ άΰβ βμΝ βμΝ

κηΪ αμΝ λΰα έαμΝ κυΝΣ ήΣΚΜ”ΨΝ έθαδΝβΝ ιάμ24: 

Όζ μΝ κδΝ η αζζκυλΰέ μΝ ξαζεκτΝ παΰεκ ηέπμΝ αθαηδΰθτκυθΝ αΝ υηπυεθυηα αΝ ξαζεκτΝ πκυΝ

εα λΰΪακθ αδΝη Ν δ βλκπυλέ μήαλ θκπυλέ μ,Ναφ’ θσμΝη θΝΰδαΝθαΝλυγηέ κυθΝ βθΝπ λδ ε δεσ β αΝ

βμΝ λκφκ κ έαμΝ Νγ δΪφδ,Ναφ’ ΫλκυΝβΝεα λΰα έαΝ πθΝπυλδ υθΝ κυμΝπλκ έ δΝΫ κ αΝαπσΝ βθΝ

αθΪε β βΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ κυμΝ πυλέ μΝ ξλυ κτέΝ υ σΝ υηίαέθ δΝ εαδΝ αΝ λΰκ Ϊ δαΝ βμΝ

Harjavalta βΝΦδθζαθ έαΝ εαδΝ κΝPirdop βμΝ κυζΰαλέαμ…Ν ζζΪΝβΝ παλαπζβλκφσλβ βΝ εαζΪΝ

ελα έέΝ θαφΫλκθ αδΝ Ν κδξ έαΝ κυΝ 1λλίΝ ΰδαΝ βΝ η αζζκυλΰέαΝ ξαζεκτΝ κυΝ Pirdop,Ν σ αθΝ κυμΝ

ΰθπ κπκδάγβε Νσ δΝ κΝ θΝζσΰπΝ λΰκ Ϊ δκΝ ππζάγβΝαπσΝ βΝ κυζΰαλδεάΝευίΫλθβ β,ΝαΰκλΪ βε Ν

απσΝ βθΝ αδλ έαΝωumerioΝπκυΝ υΰξπθ τ βε Νη Ν βθΝ αδλ έαΝχurubisΝσπκυΝπλαΰηα κπκδάγβεαθΝ

π θ τ δμΝκίίΝ εα έΝ υλυΝεαδΝ άη λαΝ έθαδΝηδαΝαπσΝ δμΝπζΫκθΝ τΰξλκθ μΝη αζζκυλΰέ μΝξαζεκτΝ

παΰεκ ηέπμέ 

ΣαΝ οΫηηα αΝ υθ ξέακθ αδέέέΝ ΠαλΪΝ δμΝ π θ τ δμΝ εαδΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησ,Ν κΝ λΰκ Ϊ δκΝ κυΝ PirdopΝ

ιαεκζκυγ έΝ θαΝ ηβΝ Ϋξ αδΝ ΰδαΝ π ι λΰα έαΝ κΝ αλ θδεκτξκΝ υηπτεθπηαΝ κυΝ ωhelopech,Ν αθΝ εαδΝ

ικλτ αδΝζέΰαΝξδζδση λαΝπδκΝ έπζαέΝ ΝαθαφκλΪΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝώarjavaltaΝ βμΝψolidenΝ βΝΦδθζαθ έαΝ

έθαδΝ πέ βμΝ παλαπζαθβ δεάΝ δσ δΝ εαδΝ αυ σΝ π ι λΰΪα αδΝ ησθκΝ “εαγαλΪ”Ν υηπυεθυηα α,Ν η Ν

π λδ ε δεσ β αΝαλ θδεκτ πκυΝ θΝι π λθΪΝ κΝίέβηΣΝΧίζέΝπαλέΝγ.4). 

3.3 Tsumeb Smelter – πδπ υ δμΝ βθΝυΰ έαΝαπσΝ βθΝ
πυλκη αζζκυλΰέαΝ“ίλυηδεπθ”Ν υηπυεθπηΪ πθ 

βΝ απσΝ κΝ βίίγΝ πκυΝ βΝ ϊundeeΝ PreciousΝ εetalsΝ αΰσλα Ν κΝ ωhelopechΝ η Ϋφ λ Ν κΝ υηπτεθπηαΝ ΰδαΝ

π ι λΰα έαΝ κΝ ιπ λδεσΝ αφκτΝ υπάλξ Ν απαΰσλ υ βΝ ΰδαΝ πυλκη αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ θ σμΝ

κυζΰαλέαμέΝΣκΝβί1ί,ΝαφκτΝ έξ ΝπζΫκθΝαπκεζ δ έΝεαδΝβΝπδγαθσ β αΝ βμΝυ λκη αζζκυλΰδεάμΝ π ι λΰα έαμΝ
                                                 
22 The Sofia Echo, Bulgarian court revokes Dundee Precious plant licence ,16.4.2010  

23 TEE/TKM, ΟδΝγΫ δμΝ κυΝΣ ήΣΚΜΝ πέΝ βμΝΜΠ Ν βμΝ αδλέαμΝ« ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝ », 1γέηέβί11,Ν ζέΝ1γΝ 

24 ϋζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ έ έ,Ν παθ β δεσΝΤπσηθβηαΝ πέΝ βμΝ δ άΰβ βμΝ βμΝΟηΪ αμΝ λΰα έαμΝ κυΝΣ Ν– ΣΚΜ, ζέΝγί  

http://sofiaecho.com/2010/04/16/888531_bulgarian-court-revokes-dundee-precious-plant-licence
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/DELTIA_TYPOY/Tab5/2011_4089%20%25C5%25CB%25CB%25C7%25CD%25C9%25CA%25CF%25D3%20%25D7%25D1%25D5%25D3%25CF%25D3.doc
http://issuu.com/stratoni/docs/apantitiko_ypomnima_teliko
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βΝ κυζΰαλέα,ΝβΝϊPεΝαΰσλα Ν κΝ λΰκ Ϊ δκΝπυλκη αζζκυλΰέαμΝ κΝTsumebΝ βμΝΝαηέηπδα,ΝπκυΝ έθαδΝ

ΫθαΝ απσΝ αΝ ζΪξδ αΝ κθΝ εσ ηκ πκυ Ϋξ αδΝ θαΝ π ι λΰα έΝ υηπυεθυηα αΝ ξαζεκτΝ η Ν υοβζΫμΝ

π λδ ε δεσ β μΝ αλ θδεκτΝ εαδΝ ηκζτί κυέΝ ΠΪθπΝ απσΝ κΝ ηίΣΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ πκυΝ λκφκ κ κτθΝ κΝ

λΰκ Ϊ δκΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κΝ ωhelopechΝ θυΝ αΝ υπσζκδπαΝ έθαδΝ “ίλυηδεα”Ν υηπυεθυηα αΝ απσΝ Ϊζζ μΝ

ξυλ μέΝ ΣαΝ “εαγαλΪ”Ν απσΝ αλ θδεσΝ υηπυεθυηα αΝ ΰέθκθ αδΝ τεκζαΝ απκ ε ΪΝ ΰδαΝ π ι λΰα έαΝ Ν

λΰκ Ϊ δαΝ πυλκη αζζκυλΰέαμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ δαφκλ δεΫμΝη γσ κυμΝ – σππμΝ ε έθβΝ βμΝαεαλδαέαμΝ

άιβμ – εαδΝξλ υθκυθΝζδΰσ λκέ 

Ό αθΝαπσΝ κΝβί11ΝκδΝ λΰααση θκδΝ κυΝ λΰκ α έκυΝΪλξδ αθΝθαΝπαλαπκθκτθ αδΝΰδαΝ ληα δεΫμΝα γΫθ δ μΝ

εαδΝ εαλεέθκυμΝ ζσΰπΝ κυΝ αλ θδεκτ απσΝ αΝ κυζΰαλδεΪΝ υηπυεθυηα α,Ν κδΝ υπ τγυθκδΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ

αλθάγβεαθΝ σ δΝ κδΝ α γΫθ δ μΝ κφ δζσ αθΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ εαδΝ αλθάγβεαθΝ θαΝ κυμΝ απκαβηδυ κυθέΝ ΌηπμΝ λ1Ν

λΰΪ μΝπκυΝ ι Ϊ βεαθΝίλΫγβεαθΝθαΝΫξκυθΝυπκ έΝ βζβ βλέα βΝαπσΝαλ θδεσΝ θυΝΪζζβΝη ζΫ βΝίλάε Ν

βίίΝεα κέεκυμΝ βμΝπσζβμΝύrootfonteiΝθαΝΫξκυθΝυοβζΪΝ πέπ αΝαλ θδεκτΝ κθΝκλΰαθδ ησ25έΝ κΝΣsumeb,ΝκΝ

άηκμΝαπαΰσλ υ Ν κυμΝεα κέεκυμΝθαΝεα αθαζυθκυθΝ κΝθ λσΝ βμΝτ λ υ βμΝζσΰπΝυοβζάμΝπ λδ ε δεσ β αμΝ

Ναλ θδεσέΝ βΝ υθΫξ δαΝβΝ αδλ έαΝ έπ Νσ δΝβΝ υΰεΫθ λπ βΝαλ θδεκτΝ κΝθ λσΝφΪθβε ΝυοβζάΝζσΰπΝ θσμΝ

“ υπκΰλαφδεκτΝζΪγκυμ”ΝεαδΝβΝξλά βΝ κυΝθ λκτΝ π λΪπβΝιαθΪ26.  

ΦΧΣΟΓΡ ΦΙ μΝ πδπ υ δμΝ κυΝαλ θδεκτΝ Ν λΰαακηΫθκυμΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝπυλκη αζζκυλΰέαμΝ κΝ
TsumebΝ βμΝΝαηέηπδα27

 

 

                                                 
25 Informante, Tsumeb arsenic victims await government compensation, 22.8.2012  

26 All Africa, χrsenicΝcontaminationΝχtΝTsumebΝ“insignificant”, 22.11.2012  

27 Φπ κΰλαφέαΝαπσΝΣheΝVillager,ΝTsumeb copper miners suffer from arsenic effects, 22.8.2011  

http://www.informante.web.na/node/10550%20
http://allafrica.com/stories/201211220548.html%20
http://www.thevillager.com.na/news_article.php?id=93&title=%20Tsumeb%20
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τηφπθαΝη Ν βηκ έ υηαΝ βμΝ γέηέβί1β,Ν βΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝΝαηέηπδαΝ υπΫ δι Ν αΝ κυζΰαλδεΪΝαλ θδεκτξαΝ

υηπυεθυηα αΝπμΝυπ τγυθαΝΰδαΝ αΝπλκίζάηα αΝυΰ έαμΝεαδΝ δΫ αι Ν βθΝ αδλ έαΝθαΝη δυ δΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ

κυμΝ κΝηδ σ28: 

ΗΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ ΝαηέηπδαΝ Ϋίΰαζ Ν απσφα βΝ ΰδαΝ κΝ TsumebέΝ ΗΝ εαθα δεάΝ δ βΰηΫθβΝ αδλ έαΝ

ϊundeeΝ PreciousΝ εetals,Ν πκυΝ εα Ϋξ δΝ βΝ η αζζκυλΰέαΝ TsumebΝ πδί ίαέπ Ν βΝ ζάοβΝ πθΝ

«κ βΰδυθ»Ν απσΝ βθΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ ΝαηέηπδαμΝ θαΝ η δυ δΝ εα ΪΝ κΝ άηδ υΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ

κυζΰαλδευθΝ υηπυεθπηΪ πθΝξαζεκτΝ βΝΝαηέηπδα,ΝΫπμΝσ κυΝ ΰεα α ά δΝ ικπζδ ησΝΰδαΝ βΝ

η έπ βΝ πθΝ κιδευθΝ επκηπυθέΝ 

Ν σ λ μΝ αθαεκέθπ δμΝ βμΝ ϊundeeΝ Ν Χ ε ηίλέκυΝ βί1βΨ29 πδί ίαδυθκυθΝ σξδΝ ησθκΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ

αθπ ΫλπΝ θ λΰ δυθΝ αζζΪΝεαδΝ θΫ μΝ ηπκλδεΫμΝ υηφπθέ μΝ ΰδαΝ βΝ η ζζκθ δεάΝ λκφκ κ έαΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ

πζΫκθΝαπσΝΪζζαΝη αζζ έα,Ν ε σμΝ κυΝωhelopechΞ 

ToΝ π ΫηίλδκΝ κυΝβί1ζΝαθαεκδθυγβεαθΝ αΝ ζδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝευί λθβ δεάμΝΫλ υθαμΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ

ι Ϊ βεαθΝ1έιηλΝ λΰααση θκδΝεαδΝπλυβθΝ λΰααση θκδΝ κΝ λΰκ Ϊs δκΝ κυΝTsumeb,ΝκίίΝθκδεκευλδΪΝ κΝ

TsumebΝεαδΝ κΝ ΰ δ κθδεσΝύrootfontein,Ν θυΝΫΰδθ ΝεαδΝ ε έηβ βΝπ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ Ν έΰηα αΝ

θ λκτ,Ν ΪφκυμΝεαδΝαΫλαΝΰτλπΝαπσΝ κΝ λΰκ Ϊ δκ30έΝΌππμΝ άζπ ΝκΝΤπκυλΰσμΝΠ λδίΪζζκθ κμμ 

“ Ν Ϋλ υθαΝ εα Ϋζβι Ν κΝ υηπΫλα ηαΝ ́ δΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ πυλκη αζζκυλΰέαμΝ πλαΰηα δεΪΝ

πβλΫαα Ναλθβ δεΪΝ βθΝυΰ έαΝ πθΝ λΰαάη θπθΝ Ναυ ́,Ν βμΝεκδθ́ β αμΝεαδΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ”έ 

3.4 Μ αζζκυλΰέ μΝflashΝsmeltingΝ βθΝ μΝεaxΝί,γΣΝ Ναλ θδεσ! 

ΤπΪλξκυθΝ πΪθπΝ απσΝ ΫεαΝ η ΰΪζαΝ λΰκ Ϊ δαΝ ξαζεκτΝ βθΝ έΝ Οε υΝ εΪθκυθΝ ξλά βΝ πλπ κΰ θυθΝ εαδΝ

υ λκΰ θυθΝπλυ πθΝυζυθΝεαδΝ αΝυπσζκδπαΝξλβ δηκπκδκτθΝ υ λκΰ θ έμΝπλυ μΝτζ μΝησθκΝΧ ελαπΨέΝΟδΝκΝ

ίδκηβξαθέ μΝξαζεκτΝαπσΝπλπ κΰ θάΝ υηπυεθυηα αΝη αζζ υηΪ πθΝ έθαδμ 

 τκΝ βμΝψolidenΝΧRonnskarΝεαδΝώarjavaltaΨ,Ν 

 Σλ δμΝ βμΝ urubisΝΧώamburg,ΝτlenΝεαδΝPirdopΨ,Ν 

 ΜέαΝ βμΝχtlanticΝωopperΝΧώuelvaΨΝεαδΝ 

 τκΝ βμΝKύώεΝΧδegnicaΝεαδΝύłogówΨέΝ 

ιΝαυ υθΝ βΝηΫγκ κΝflashΝsmeltingΝξλβ δηκπκδκτθΝ αΝθ: 

                                                 
28    All Africa, Namibia: Govt Acts On Smelter, 3.5.2012  

29 Dundee Precious Metals, Dundee Precious Metals Announces Capital Projects and New Commercial Arrangements at Its Tsumeb Smelter in 
Namibia 19.12.2012  

30 ΣheΝσamibian,ΝGovt to develop mitigation strategies at Tsumeb smelter, 18.9.2014  

http://allafrica.com/stories/201205030903.html%20
http://www.dundeeprecious.com/English/news-and-events/news-releases/NewsDetails/2012/Dundee-Precious-Metals-Announces-Capital-Projects-and-New-Commercial-Arrangements-at-Its-Tsumeb-Smelter-in-Namibia1132395/default.aspx
http://www.dundeeprecious.com/English/news-and-events/news-releases/NewsDetails/2012/Dundee-Precious-Metals-Announces-Capital-Projects-and-New-Commercial-Arrangements-at-Its-Tsumeb-Smelter-in-Namibia1132395/default.aspx
http://www.namibian.com.na/indexx.php?archive_id=128063&page_type=archive_story_detail&page=1%20
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KύώεΝ ΧύłogówΨ,ΝχtlanticΝ ωopperΝ ΧώuelvaΨ,Ν ψolidenΝ ΧRonnskarΝ εαδΝ ώarjavaltaΨ,Ν urubisΝ ΧώamburgΝ εαδΝ

Pirdop). 

χπσΝπβΰΫμΝ δαγΫ δη μΝ κΝ δα έε υκΝπζβλκφκλκτηα Ν βθΝ λκφκ κ έαΝ κυΝεαγ θσμΝαπσΝαυ Ϊμ 

1. Ν λκφκ κ έαΝ κυΝRonnskarΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ κΝχitikΝ βμΝκυβ έαμΝεαδΝπ λδΫξ δΝ0,012% As31. 

2. ToΝ δ αΰση θκΝ υηπτεθπηαΝ κΝώarjavaltaΝπ λδΫξ δΝ0,25% As32. 

3.  βθΝ KύHM (GlogówΨ,Ν αΝ πκζπθδεΪΝ υηπυεθυηα αΝ ξαζεκτΝ π λδΫξκυθΝ ηΫξλδΝ ί,γΣΝ s ΧπκυΝ

γ πλ έ αδΝυοβζσΞΨ33. 

4. ώΝχtlanticΝωopperΝΧώuelvaΨΝ λκφκ κ έ αδΝαπσΝ κΝη αζζ έκΝωerroΝωoloradoΝ κΝ υηπτεθπηαΝ κυΝ

κπκέκυΝ θΝυπΪλξ δΝεαηηέαΝ βηαθ δεάΝη αζζδεάΝαεαγαλ έα πκυΝ πδφΫλ δΝpenalties34. 

5.  βθΝ urubisΝ κΝ ηίκτλΰκΝΰέθ αδΝπζΫκθΝευλέπμΝ π ι λΰα έαΝαθαευεζπηΫθπθΝπλυ πθΝυζυθέΝΓδαΝ

κΝπαλ ζγσθ,Ν έ Ν βθΝυπκ βη έπ β35. 

6. ΣΫζκμ,ΝΰδαΝ κΝPirdopΝβΝαθαφκλΪΝηαμΝ βθΝαπαΰσλ υ βΝ π ι λΰα έαμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηπυεθυηα κμΝ

πζκτ δκυΝ Ναλ θδεσΝπδ τκυη Νσ δΝαλε έέΝ θΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝυπΪλι δΝη ΰαζτ λβΝ πδί ίαέπ βΝ

πθΝΰλαφκηΫθπθΝηαμΝαπσΝαυ άέ 

3.5 Μ αζζκυλΰέαΝflashΝsmeltingμΝΥπλέμΝευΪθδκ,ΝαζζΪΝηβΝ φαλησ δηβΝ
βΝΥαζεδ δεά 

ΤπΪλξκυθΝα δΪ δ αΝ κδξ έα σ δΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝηΫγκ κμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ φαληκ έΝσππμΝ ΰελέγβε ΝΰδαΝ

αΝ υηπυεθυηα αΝ βμΝ Υαζεδ δεάμΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ αθαζκΰέ μ,Ν ΰδαΝ ηδαΝ δλΪΝ απσΝ ζσΰκυμ,Ν

π λδίαζζκθ δεκτμ,Ν ξθδεκτμΝαζζΪΝεαδΝ κδεκθκηδεκτμ. ΜδαΝ Ϋ κδαΝ φαληκΰάΝ βμΝη γσ κυΝ έθαδΝ αθ έγ βΝ

σ κΝ βθΝ ε θάΝ δ γθάΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ ΧΫθαΝ έΰηαΝ βμΝ κπκέαμ,Ν πΫλαθΝ πθΝ σ πθΝ Ν αθαφΫλγβεαθΝ δμΝ

πλκβΰκτη θ μΝπαλαΰλΪφκυμ,Νπαλα έγ αδΝ κΝΠ Ρ ΡΣ Μ ΨΝαζζΪΝεαδΝ βθΝ λΰκ α δαεάΝπλαε δεάΝεαδΝ

θΝ υπΪλξ δΝ Ν ζ δ κυλΰέαΝ πκυγ θΪΝ κθΝ εσ ηκέΝ Οτ Ν βΝ έ δαΝ βΝ ϋldoradoΝ ύoldΝ Ν Ϋξ δΝ εα α ε υΪ δΝ

                                                 
31 Aitik copper concentrate: Geologic and Environmental Characteristics of Porphyry Copper Deposits with Emphasis on Potential Future 

Development in the Bristol Bay Watershed, Alaska Χ ζέΝβκΨ 

32 Harjavalta imported copper concentrate: Atmospheric Emissions, Depositions, and Transformations of Arsenic in Natural Ecosystem in Finland 
Χ ζέΝηΨ 

33 KGHM polish copper concentrates: CτPPϋRΝTextΝtakenΝfromΝΧUllmann’sΝϋncyclopediaΝofΝIndustrialΝωhemistry,Νβίί1Ψ,ΝωopperΝproduction 
Χ ζέζΨΝ 

34 Cerro Colorado (Spain) copper concentrate: Present Status of IPB Activity: A Case of Re-emergence of Mining Activity in Europe ? J. Ramón 
Morales, Vice-President Navan Resources (Spain)  

35 Τπάλι ΝΫθαΝ εΪθ αζκΝαλ θδεκτΝ κΝ ηίκτλΰκΝ κΝ1λκη,Νσ αθΝαθαεαζτφγβε Νσ δΝβΝη αζζκυλΰέαΝαυ άΝ έξ Ν υ πλ τ δΝίαλΫαΝηΫ αζζαΝ κΝ
Ϋ αφκμΝ κΝ θα κζδεσΝ ηίκτλΰκ,Νδ δαέ λαΝ δμΝαΰλκ δεΫμΝπ λδκξΫμέΝ ΝκηΪ αΝπλκ α έαμΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝPhysik-ύeowissenschaftenΝπάλ Ν
θ λσΝεαδΝ έΰηα αΝ ΪφκυμΝπκυΝαπκ έεθυαθΝσ δΝαλ θδεσ,Ν κΝεΪ ηδκ,Νξαζεσμ,Νο υ ΪλΰυλκμΝεαδΝΪζζαΝίαλΫαΝηΫ αζζαΝ έξαθΝ υ πλ υγ έΝ βθΝ
απσγ βΝζΪ πβμΝηπλκ ΪΝαπσΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝεαδΝαεσηβΝεαδΝ κΝβίίηΝ δ Ϋλξκθ αθΝ κθΝπκ αησΝ ζίαΝηΫ πΝλβΰηΪ πθΝ βμΝσξγβμέΝ
http://en.wikipedia.org/wiki/Aurubis 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http://ofmpub.epa.gov/eims/eimscomm.getfile?p_download_id=517008&ei=qihvVJPMC9XrarDKgsgL&usg=AFQjCNHLoQrl0Z0uI8emeS1DCtCR74eySA&sig2=76kNJsZ9LdfKRSDzlJRISg&bvm=bv.80185997,d.d2s&cad=rjt%20%20
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http://ofmpub.epa.gov/eims/eimscomm.getfile?p_download_id=517008&ei=qihvVJPMC9XrarDKgsgL&usg=AFQjCNHLoQrl0Z0uI8emeS1DCtCR74eySA&sig2=76kNJsZ9LdfKRSDzlJRISg&bvm=bv.80185997,d.d2s&cad=rjt%20%20
http://svn.eeni.tbm.tudelft.nl/Education/ta3290/assignments/Copper_Economics.pdf
http://www.lneg.pt/CienciaParaTodos/edicoes_online/diversos/mining_develop/texto
http://www.lneg.pt/CienciaParaTodos/edicoes_online/diversos/mining_develop/texto
http://en.wikipedia.org/wiki/Aurubis
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παλσηκδκΝ λΰκ Ϊ δκΝ Ν εαηηέα απσΝ δμΝ Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ σπκυΝ λα βλδκπκδ έ αδέΝ ΜΪζδ αΝ βΝ αδλ έαΝ

πλσ φα αΝαθαεκέθπ Ν βΝηΫγκ κΝπκυΝπλσε δ αδΝθαΝ φαλησ δΝ κΝωertejΝ βμΝΡκυηαθέαμΝπκυΝ έθαδΝεδΝαυ σΝ

αλ θκπυλέ βμ,ΝσππμΝ κΝεκέ α ηαΝ βμΝΟζυηπδΪ αμ,ΝεαδΝ έθαδΝηδαΝηΫγκ κμΝυ λκη αζζκυλΰδεά36. 

δ δεΪΝ ΰδαΝ βΝ Υαζεδ δεά,Ν υπΪλξκυθΝ εαδΝ πδπζΫκθΝ κίαλΫμΝ θ έι δμήαπκ έι δμΝ ΰδαΝ κΝ αθΫφδε κΝ βμΝ

πλσ α βμμ 

1έΝ ΣκΝ βζυθ δΝ ηηΫ πμΝ πζβθΝ αφυμΝ βΝ εα α ε υΪ λδαΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ flashΝ smelting,Ν βΝ Φδθζαθ δεάΝ

αδλ έαΝOutotec βθΝ“TechnicalΝReportΝonΝ theΝτlympiasΝProject»ήΝϋuropeanΝύoldfields,Ν JulyΝ1ζ,Νβί11″Ν

βθΝκπκέαΝγαΝαθαφ λγκτη Ν ε θυμΝ βΝ υθΫξ δαέΝ 

βέΝ ToΝ απκ Ϋξ αδ,Ν βθΝ αθπ ΫλπΝ ΣechnicalΝ ReportΝ αζζΪΝ εαδΝ Ν η αΰ θΫ λαΝ ΫΰΰλαφαΝ βμ,Ν βΝ έ δαΝ βΝ

uropeanΝύoldfields,Ν πκυΝ «ζσΰπΝ βμΝ αί ίαδσ β αμΝ ΰδαΝ βΝ υθα σ β αΝ φαληκΰάμΝ βμΝ αεαλδαέαμΝ άιβμ»Ν

αφαδλ έΝ ζ έπμΝ βΝη αζζκυλΰέαΝαπσΝ βθΝπαλαΰπΰδεάΝ δα δεα έαέΝΚαδΝ Ναυ ΪΝ αΝΫΰΰλαφαΝγαΝΰέθ δΝ δ δεάΝ

αθαφκλΪΝ βΝ υθΫξ δαέ 

γέΝΣκΝ απκ δεθτ δΝ κΝ ηβξαθδεσμΝ η αζζ έπθΝεέΝΓέΝΦυξκΰδσπκυζκμ βΝ η ζΫ βΝ κυΝ “Παλα βλά δμΝ πέΝ βμΝ

ξ δααση θβμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ Μ γσ κυΝ εαλδαέαμΝ ΣάιβμΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ υηπυεθυηα κμΝ

δ βλκπυλδ υθΝΟζυηπδΪ αμΝ– Πλσ α βΝ πκηΪελυθ βμΝ κυΝ λ θδεκτΝαπσΝ κΝυηπτεθπηαΝπλδθΝαπσΝ βθΝ

π ι λΰα έαΝ κυΝη Ν βΝΜΫγκ κΝ εαλδαέαμΝΣάιβμ”.   

ζέΝ ΣκΝ άζπ Ν ηηΫ πμΝ πζβθΝ αφυμΝ κΝ πλσ λκμΝ βμΝ ϋδϊτRχϊτΝ ύτδϊΝ εέσormanΝ Pitcher κΝ

η αζζ υ δεσΝ υθΫ λδκΝ βμΝScotiabankΝ δμΝγή1βήβί1γέΝΝΣβθΝαπκηαΰθβ κφπθβηΫθβΝπαλκυ έα βΝ βηκ έ υ Ν

κΝ π θ υ δεσΝ siteΝ seekingalpha.comέΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ εέΝ Pitcher,Ν β ηΫγκ κμΝ η αζζκυλΰέαμΝ πκυΝ γαΝ

ξλβ δηκπκδβγ έΝΘ Ν πδζ ΰ έΝη ΪΝαπσΝη-θΝξλσθδαΝεαδΝ κΝflashΝsmeltingΝ έθαδΝαπζΪΝηέαΝαπσΝ δμΝ θαζζαε δεΫμΝ

πδζκΰΫμ… 

ηέΝΚαδΝίΫίαδαΝ κΝζΫ δ,Νσ κΝεαγαλΪΝηπκλ έΝθαΝ κΝπ δ,ΝβΝεαγΥυζβθΝαλησ δαΝΰδαΝ βθΝ ξθδεάΝα δκ σ β βΝ κυΝ

Ϋλΰκυ,Ν  δ τγυθ βΝ Μ αζζ υ δευθΝ εαδΝ δκηβξαθδευθ Ολυε υθΝ βμΝ Γ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝ Φυ δεκτΝ

Πζκτ κυΝ κυΝΤΠ Κ . 

                                                 
36    Eldorado Gold, Certej Project Update: Release of NI-43-101 Technical Report, 8.4.2014  

http://www.eldoradogold.com/news-media/news/certej-project-update-release-of-ni-43-101-technical-report


4. ΗΝ Π ΡΙ ΛΛΟΝΣΙΚΗΝ ΙΟ ΟΣΗΗΝ ΝΟΝ
Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤΝΦ ΝΣ Μ ΣΟ 

ToΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ Ϋεαθ Ν η Ν βθΝ αδλ έαΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ ηέαΝ τηία βΝ ΰδαΝ βθΝ “αιδκπκέβ β”Ν κυΝ

κλυε κτΝ πζκτ κυΝ βμΝ Ν Υαζεδ δεάμ,Ν κυ η ΰαζτ λκυΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν ηΫ πΝ βμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ

η αζζκυλΰδεάμΝ ίδκηβξαθέαμΝ βθΝ π λδκξάέΝ ΘαΝ ά αθΝ κΝ πλυ κΝ ΫλΰκΝ εαγ κπκδβηΫθβμΝ παλαΰπΰάμΝ

πκζυ έηπθΝη ΪζζπθΝεαδΝξαζεκτΝ βΝξυλα απσΝ κΝκπκέκΝ κΝ βησ δκΝπλκ κεκτ ΝθαΝΫξ δΝ κυ δα δεΪΝ

Ϋ κ αέΝ ΌηπμΝ βΝ η αζζκυλΰέαΝ έθαδΝ ηδαΝ ίδκηβξαθέαΝ η Ν βηαθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ κδΝ κπκέ μΝ

ιαλ υθ αδΝΪη αΝαπσΝ βΝηΫγκ κΝ π ι λΰα έαμΝεαδΝ δμΝ πδηΫλκυμΝ ξθκζκΰέ μΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ Ν

εΪγ Ν Ϊ δκΝ βμΝ παλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμέΝΚα ΪΝ κΝ εκθ δθσΝ παλ ζγσθ,Ν βΝ Ϋΰελδ βΝ η αζζκυλΰέαμΝ ξλυ κτΝ

βθΝ ΟζυηπδΪ αΝ απσΝ βθΝ TVXΝ έξ Ν κ βΰά δΝ Ν υθαηδεΫμΝ αθ δ λΪ δμΝ απσΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ πκυΝ έξαθΝ

κ βΰά δΝ βθΝαετλπ άΝ βμΝαπσΝ κΝ ΝΰδαΝπ λδίαζζκθ δεκτμΝζσΰκυμέΝ 

ΓδαΝ σζκυμΝ αυ κτμΝ κυμΝ ζσΰκυμ,Ν κΝ εκηηΪ δΝ βμΝ η αζζκυλΰέαμΝ ά αθΝ αυ σΝ πκυΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ πλκ ξγ έΝ

π λδ σ λκΝαπσΝσζαΝεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝπ λδίαζζκθ δεάμΝα δκ σ β βμέΝΣδΝΫΰδθ Ν βθΝπλΪιβμ 

ΓδαΝ βΝ η αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ εκυλδυθ-ΟζυηπδΪ αμΝ Υαζεδ δεάμ,Ν βΝ

ΛΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝπλσ δθ ΝηδαΝεαδθκφαθάΝ φαληκΰάΝηδαμΝΰθπ άμΝη γσ κυΝη αζζκυλΰέαμΝξαζεκτέΝ

ΜδαΝ φαληκΰάΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝυπΪλξ δΝπζάγκμΝαπκ έι πθΝσ δΝ θΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝη Ν κθΝ λσπκΝ

πκυΝπλκ Ϊγβε ΝΰδαΝ βΝΥαζεδ δεά,ΝΰδαΝηδαΝ δλΪΝαπσΝζσΰκυμΝπκυΝ θΝ έθαδΝησθκθΝπ λδίαζζκθ δεκέΝαζζΪΝεαδΝ

ξθδεκέ-κδεκθκηδεκέέΝΜδαΝηΫγκ κΝπκυΝ θΝ φαλησα αδΝη Ναυ κθΝ κθΝ λσπκΝπκυγ θΪΝ κθΝεσ ηκ,ΝαθΝεαδΝγαΝ

Ϋζυθ Ν κΝ εαέλδκΝ πλσίζβηαΝ πθΝ “ίλυηδεπθ”Ν Χαλ θδεκτξπθΨΝ υηπυεθπηΪ πθΝ πκυΝ αθ δη ππέα δΝ βΝ

ίδκηβξαθέαΝξαζεκτέΝ θαΝ ξθκζκΰδεσΝφΪθ α ηαέΝ 

ΚδΝ σηπμ,Ν αυ σΝ κΝ ξθκζκΰδεσΝ φΪθ α ηα  πλκπγάγβε Ν ηΫ αΝ κΝ ΤΠ Κ Ν εαδΝ ζδευμΝ Ϋζαί Ν βθΝ

π λδίαζζκθ δεάΝ Ϋΰελδ βΝ ξπλέμΝ θαΝ φΫλ δΝ εαθ έμΝ αθ έλλβ β,Ν πζβθΝ ηέαμΝ υπβλ έαμ βμΝ κπκέαμΝ βΝ δ άΰβ βΝ

αΰθκάγβε έΝΚα ΪΝ“ τηπ π β”,ΝβΝ έ δαΝαυ άΝυπβλ έαΝ έξ Ναπκεζ δ έΝαπσΝ βθΝΟηΪ αΝ λΰα έαμΝπκυΝ έξ Ν

υ αγ έΝαελδίυμΝΰδαΝθαΝαιδκζκΰά δΝ βΝΜ ζΫ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝαυ άμΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ

“ πΫθ υ βμ”έΝ κδξ έαΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝ κηΫθαΝπκυΝθαΝαπκ δεθτκυθΝ βθΝ φαληκ δησ β αΝ βμΝη γσ κυΝ θΝ

εα α ΫγβεαθΝ πκ ΫέΝ Πλαΰηα δεάΝ π λδίαζζκθ δεάΝ εαδΝ ξθδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ βμΝ πλσ α βμΝ η αζζκυλΰέαμΝ

ξαζεκτ-ξλυ κτΝ θΝΫΰδθ Νπκ ΫέΝ ΝΫΰελδ βΝπ λδίαζζκθ δευθΝσλπθΝία έ βε Ναπκεζ δ δεΪΝ δμΝΦ Τ ΙΝ

δαί ίαδυ δμΝ βμΝ θ δαφ λση θβμΝ αδλ έαμέΝ ΚαδΝ αΝ θαΝ ηβθΝ Ϋφ αθ Ν αυ σ,Ν θαζζαε δεάΝ ηΫγκ κμΝ θΝ

πλκίζΫφγβε ΝεαδΝβΝηΫγκ κμήαπΪ βΝαθαφΫλ αδ λβ ΪΝ κΝε έη θκΝ βμΝΫΰελδ βμΝπμΝ“απαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝ

ΰδαΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ πθΝεκδ α ηΪ πθ”Ν η τκθ αμΝ βθΝ αδλ έαΝεαδΝκ βΰυθ αμΝ Να δΫικ κέΝ 
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4.1 λθβ δεάΝβΝΰθπηκ σ β βΝ βμΝπζΫκθΝαλησ δαμΝυπβλ έαμ 

ώΝ δ τγυθ βΝΜ αζζ υ δευθΝ εαδΝ δκηβξαθδευθΝΟλυε υθΝ ήΝ ΣηάηαΝ ΄ βμΝΓ θέΝ δ τγυθ βμΝΦυ δεκτΝ

Πζκτ κυΝ κυΝΤΠ Κ 37 Χ ΙΜ ΟήΤΠ Κ ΨΝ έθαδΝβΝαλησ δαΝυπβλ έαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝτηία βμΝ

η αιτΝ κυΝ βηκ έκυΝεαδΝ βμΝ αδλ έαμΝ ζζβθδεσμ Υλυ σμ,ΝΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝ π θ υ δεκτΝξ έκυΝεαδΝ

ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ ξθδευθΝ α δυθΝ εαδΝ ΰελέ πθέΝ έθαδΝβΝΜΟΝ Ν υπβλ έαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ

ι δ έε υ βΝ εαδΝ βΝ δεαδκ κ έαΝ θαΝ αιδκζκΰά δΝ κΝ ξθδεσΝ εκηηΪ δΝ βμΝ ΜΠ Ν εαδΝ δ δεΪΝ βΝ

η αζζκυλΰέα, βΝκπκέαΝ έθαδΝεαγκλδ δεάΝΰδαΝ δμΝ πδπ υ δμΝ κυΝΫλΰκυΝεαδΝαπκφα δ δεάμΝ βηα έαμΝ

ΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝ βμΝ πΫθ υ βμέ 

θαφ λγάεαη Νά βΝ ΧίζέΝπαλέΝβέ1έ1ΨΝ κΝαπσΝβιέγέβίίθΝΫΰΰλαφκ,Νη Ν κΝκπκέκΝβΝυπβλ έαΝ θΝ θΫελδθ Ν κΝ

π θ υ δεσΝξΫ δκΝ βμΝ αδλ έαμΝ βζυθκθ αμΝσ δΝβΝ εηβλέπ βΝ βμΝπλκ δθση θβμΝη αζζκυλΰδεάμΝη γσ κυΝ

θΝά αθΝ παλεάμΝΧ ξ δεΪΝη Ν βθΝΫΰελδ βΝ κυΝ π θ υ δεκτΝξ έκυ,ΝίζέΝεαδΝπαλέΝηέ1ΨέΝΜ Ν κΝΫΰΰλαφσΝ βμΝήΝ

ΰθπηκ σ β βΝ πέΝ βμΝ ΜΠ 38 βΝ έ δαΝ υπβλ έαΝ πλκίαέθ δΝ Ν δ δεσ λ μΝ πδ βηΪθ δμΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ

υθα σ β αΝ φαληκΰάμΝ βμΝη γσ κυμ 

“ έζέ1Ν ΗΝ πλκ δθση θβΝ η αζζκυλΰδεάΝ ηΫγκ κμΝ βμΝ αεαλδαέαμΝ άιβμΝ ΧflashΝ smeltingΨΝ έθαδΝ αλε ΪΝ

δα κηΫθβΝ εαδΝ φαλησα αδΝ ευλέπμΝ Ν η αζζ τηα αΝ γ δκτξκυΝ ξαζεκτΝ Χξαζεκπυλέ βΨέΝ ΌηπμΝ βΝ

υΰε ελδηΫθβΝ π λέπ π βΝ ηέΰηα κμΝ ξαζεκπυλέ β-αλ θκπυλέ β- δ βλκπυλέ β,Ν απαδ έ αδΝ π λαδ ΫλπΝ

κεδηάΝ Ν η ΰαζτ λβΝ εζέηαεαΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλκ αληκ έΝ Ν ίδκηβξαθδεσΝ πέπ κΝ αΝ

υΰε ελδηΫθαΝ υηπυεθυηα αΝ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμέΝ 

έζέβΝΎ λαΝαπσΝ αΝπλκβΰκτη θα,Ν ΪθΝη Ν βθΝπ λαδ ΫλπΝΫλ υθαΝΰδαΝ βΝίδκηβξαθδεάΝ φαληκ δησ β αΝ

βμΝη γσ κυΝαυ άμΝαπκ δξγ έΝ“ ξθδεΪΝηβΝ φαλησ δηβ”ΝάΝ“κδεκθκηδεΪΝα τηφκλβ”,Ν θΝΫξ δΝ πδζ ΰ έΝ

βΝ θαζζαε δεάΝηΫγκ κμΝπκυΝγαΝ φαλησ δΝβΝ αδλ έαέΝΓδ’Ναυ σΝβΝη ζΫ βΝπλΫπ δΝθαΝ υηπζβλπγ έΝ σ κΝ

η Νπλσ γ αΝ κδξ έα,Ν φσ κθΝυπΪλξκυθ,ΝΰδαΝ βθΝ εηβλέπ βΝ βμΝπλκίζ πση θβμΝη γσ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝ

θαΝπλκίζ φγ έΝεαδΝ εηβλδπγ έ βΝ θαζζαε δεάΝ πδζκΰάέ 

έζέγΝ πδπλκ γΫ πμΝβ αιδκπκέβ βΝ κυΝεκδ Ϊ ηα κμΝΟζυηπδΪ αμΝη Ν βθΝπλκ δθση θβΝη αζζκυλΰδεάΝ

ηΫγκ κΝ έθαδΝ Ϊλλβε αΝ υθ ηΫθβΝ η Ν βθΝ αιδκπκέβ βΝ κυΝ εκδ Ϊ ηα κμΝ εκυλδυθέΝ ΟΝ ξαζεσμΝ βθΝ

πδζ ΰηΫθβΝ ηΫγκ κΝ έθαδΝ κΝ ετλδκΝ η αζζκυλΰδεσΝ πλκρσθΝ […]έΝ Μπκλ έΝ σηπμΝ θαΝ πλκετοκυθΝ βθΝ

πκλ έαΝ βμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ α δκ σ β βμΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ αθα λΫπκυθΝ ηΫλκμΝ άΝ εαδΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ

αιδκπκέβ βμΝ κυΝεκδ Ϊ ηα κμΝξαζεκτΝ πθΝεκυλδυθΝσππμΝαυ άΝπλκίζΫπ αδΝ βΝη ζΫ βέΝ δαφαέθ αδΝ

πκηΫθπμΝ ά β,Ν βηαθ δεσΝ η δκθΫε βηαΝ κυΝ υπσοβΝ ξ δα ηκτΝ πμΝ πλκμΝ βΝ υθκζδεάΝ απκ λκπάΝ βμΝ

υθα σ β αμΝέ λυ βμΝ βμΝΜ αζζκυλΰέαμΝΥλυ κτ”έ 

                                                 
37 Μ Ν κΝθΫκΝκλΰαθσΰλαηηαΝ κυΝΤΠ Κ ,ΝβΝ δ τγυθ βΝΜ αζζ υ δευθΝεαδΝ δκηβξαθδευθΝΟλυε υθΝκθκηΪα αδΝπζΫκθΝ δ τγυθ βΝΜ αζζ υ δευθ,Ν

θ λΰ δαευθΝεαδΝ δκηβξαθδευθΝΟλυε υθΝεαδΝυπΪΰ αδΝ βΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝΟλυε υθΝΠλυ πθΝΤζυθέ 

38 ΰΰλαφκΝ κ- ήΦέιέζλέ1γήββγζγήγλζλήβέ1βέβί1ί πλκμΝ βθΝ ΤΠ ήΤΠ Κ έ 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncHN5Y2hvZ3lpb3xneDoyNTg1ODQwMGEyMTE2OTVk


Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 26 

[…]ΝΝαΝπλκίζ φγ έΝεαδΝβΝπ λέπ π βΝα υθαηέαμΝ π ι λΰα έαμΝΧ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝΟζυηπδΪ αμΨΝη Ν

βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ηΫγκ κ,Ν βθΝ κπκέαΝ απαδ έ αδΝ θαΝ ι υλ γ έΝ ΪζζβΝ εα αζζβζσ λβΝ ηΫγκ κμΝ ΧάΝ εαδΝ

υθ υα ησμΨέ 

ΚαδΝεα αζάΰ δΝ κΝΫΰΰλαφκμ 

“υηφπθκτη Ν η Ν κΝ θΝ ΰΫθ δΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ η ζ υθΝ κυΝ γΫηα κμ,Ν υπ́Ν βθΝ πλκϋπ́γ βΝ

υηπζάλπ βμΝεαδΝ δ́λγπ βμ τηφπθαΝη Ν δμΝπαλα βλά δμΝηαμέέέ” 

Νΰθπηκ σ β βΝαυ άΝ θΝ έθαδΝγ δεά, σππμΝπαλαπζαθβ δεΪΝαθαφΫλ αδΝ αΝ“Ϋξκθ αμΝυπΥκοβ”Ν βμΝΚΤ Ν

βί1ιζηήβί11ΝεαδΝ βθΝαπσφα βΝ1ζλβήβί1γΝ κυΝ ,Ν έθαδΝ ΡΝ ΣΙΚ ΝΰδαΝ βΝΜΠ ΝσππμΝεα α Ϋγβε  

αφκτΝαβ ΪΝ λκπκπκέβ βΝεαδΝ υηπζάλπ άΝ βμέΝΌππμΝαπκ έξγβε Ν βΝ υθΫξ δα,ΝβΝυπβλ έαΝ έξ Ν έεδκΝ Ν

σζ μΝ βμ πδ βηΪθ δμΝ βμέΝΤπάλξ Ν πλΪΰηα δΝ “ βηαθ δεσΝ η δκθΫε βηαΝ κυΝ υπσοβΝ ξ δα ηκτΝπμΝ πλκμΝ βΝ

υθκζδεάΝαπκ λκπάΝ βμΝ υθα σ β αμΝ έ λυ βμΝ βμΝΜ αζζκυλΰέαμΝΥλυ κτ” εαδΝ κΝη δκθ ε βηαΝαυ σΝά αθΝβΝ

ηΫγκ κμ-απΪ βΝπκυΝ θΝυπΪλξ δΝ Ν φαληκΰάΝπκυγ θΪΝ κθΝεσ ηκ,ΝΰδαΝπκζτΝ κίαλκτμΝζσΰκυμέ 

Ν απΪθ β βΝ βμΝ αδλ έαμΝ κΝ αθπ ΫλκΝ ΫΰΰλαφκΝ εαδΝ δμΝ υπκ έι δμΝ βμΝ υπβλ έαμΝ ά αθΝ ζαεπθδεάΝ εαδΝ

γλα τ α βμΝ 

“ έζέ1έΝ θΝ απαδ έ αδΝ εαηδΪΝ π λαδ ΫλπΝ κεδηάέΝ  Ν ίδκηβξαθδεάΝ εζέηαεα Ϋξ δΝ φαληκ έΝ εαδΝ

ηΪζδ αΝη Ν κθΝπυλέ βΝ βμΝΟζυηπδΪ αμ.  

έζέβέΝ ΗΝ φαληκ δησ β αΝ βμΝ η γσ κυΝ έθαδΝ παλευμΝ εηβλδπηΫθβ κπσ Ν θΝ υφέ α αδΝ γΫηαΝ

αθααά β βμΝ θαζζαε δεάμΝη γσ κυέ” 

δαίζΫπκθ αμΝ βθΝα υθαηέαΝ φαληκΰάμΝ κυΝflashΝsmelting,ΝβΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ  πκυΝ υθΫ αι Ν κΝΫΰΰλαφκΝ

αβ κτ ΝαπσΝ βθΝ αδλ έαΝθαΝεα αγΫ δΝ θαζζαε δεάΝηΫγκ κΝυ ΝθαΝηβΝφ Ϊ δΝβΝυπσγ βΝ Να δΫικ κ εαδΝ

θαΝ πλκξπλά δΝ βΝ πΫθ υ βΝ βμΝ έ λυ βμΝ η αζζκυλΰέαμΝ ξλυ κτέΝ ΌηπμΝ βΝ ΰθυηβΝ βμΝ υπβλ έαμΝ θΝ

δ αεκτ βε Νκτ Ναυ άΝ βΝφκλΪΝεαδΝβΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11ΝυδκγΫ β ΝπζάλπμΝ βθΝηβΝ εηβλδπηΫθβ,Νο υ άΝ

δαί ίαέπ βΝ βμΝ αδλ έαμ ΰδαΝ φαληκ δησ β αΝ βμΝ η γσ κυ,Ν θυΝ θΝ πλκΫίζ ο Ν θαζζαε δεάΝ ηΫγκ κΝ

η αζζκυλΰέαμέΝΚαδΝΫ δ,ΝπλΪΰηα δ, φ Ϊ αη Ν Να δΫικ κέ 

4.2  Μ ΪΝ βθΝΫΰελδ β,ΝβΝ αδλ έαΝαπκεαζτπ δΝ βθΝαπΪ β 

ΜέαΝ ησζδμΝ ί κηΪ αΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ δμΝ κέιέβί11Ν βμΝ πσφα βμΝ ΰελδ βμΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ

ΌλπθΝ βμΝ πΫθ υ βμΝ βμΝΥαζεδ δεάμΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠ Κ ΝεέΝΠαπαεπθ αθ έθκυ,ΝΫΰδθ ΝηδαΝπκζτΝ

βηαθ δεάΝαπκεΪζυοβΝ βθΝκπκέαΝ ζΪξδ κδΝαθ δζάφγβεαθμ 

 δμΝ 1ζέιέβί11Ν κΝ siteΝ βμΝ ϋURτPϋχσΝ ύτδϊόIϋδϊS,Ν ηβ λδεάμΝ αδλ έαμΝ σ Ν βμΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝ
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ΥΡΤΟ,Ναθαλ άγβε ,ΝησθκΝ αΝαΰΰζδεΪ,ΝβΝ“Σ ξθδεάΝ εγ βΝ λΰκυΝΟζυηπδΪ αμ”39. ε έΝβΝπΪλκξκμΝ βμΝ

ξθκζκΰέαμΝ flashΝ smelting,Ν βΝ τutotec,Ν βζυθ δΝ εαγαλΪΝ σ δΝ βΝ η αζζκυλΰδεάΝ ηΫγκ κμΝ πκυΝ θΫελδθ Ν βΝ

ζζβθδεάΝ δκέεβ βΝ ΰδαΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ πλσΰλαηηαΝ αιδκπκέβ βμΝ κλυε κτΝ πζκτ κυΝ βΝ ξυλα απζΪΝ ΝΝ

ΤΠ ΡΥ Ιέ 

“ώΝτutotecΝ[ έ έΝπλυβθΝτutokumpuΝτy]ΝΫξ δΝ ε ζΫ δΝηέθδΝπδζκ δεάμΝεζέηαεαμΝπυλκη αζζκυλΰδεΫμΝ

κεδηΫμΝ εαδΝ λΰα βλδαεάμΝ εζέηαεαμΝ υ λκη αζζκυλΰδεΫμΝ κεδηΫμΝ [έέέ]έΝ ΣκΝ flashΝ smeltingΝ σππμΝ

Χπλσε δ αδΝ θαΨΝ φαληκ έΝ ΰδαΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ υηπυεθπηΪ πθΝαλ θκπυλέ βήπυλέ βΝ έθαδΝηδαΝ θΫαΝ

φαληκΰάΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ εαδΝ έθαδΝ αέηαΝ ία δεΪΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμέΝ ΗΝ

τutotecΝΫξ δΝ βζυ δΝσ δΝαπαδ κτθ αδΝπ λδ σ λ μΝ υθ ξ έμΝ κεδηΫμΝπδζκ δεάμΝεζέηαεαμέΝ φσ κθΝκδΝ

κεδηΫμΝ απκ έικυθΝ σ δΝ βΝ ηΫγκ κμΝ έθαδΝ ξθδεΪΝ ίδυ δηβΝ εαδΝ παλΫξ δΝ αΝ απαλαέ β αΝ ελδ άλδαΝ

ξ δα ηκτΝ βμΝ δα δεα έαμ,Ν σ Ν ηπκλκτθΝ θαΝ ΰέθκυθΝ ία δεΫμΝ η ζΫ μΝ ζ π κη λκτμΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ

αελδίάμΝεκ κζσΰβ β,Νυ ΝθαΝπαλαξγ έΝηδαΝκδεκθκηκ ξθδεάΝη ζΫ βέΝ́ δΝγαΝ ΰέθ δΝ υθα άΝβΝ ζάοβΝ

ηδαμΝ π θ υ δεάμΝαπσφα βμΝεαδΝ φ’σ κθΝαυ άΝ έθαδΝγ δεά,ΝγαΝκζκεζβλπγ έΝκΝζ π κη λάμΝ ξ δα ησμΝ

εαδΝβΝ φαληκΰάΝ κυΝΫλΰκυέ” 

δαπδ υθ αδΝ πζάλβμΝ υηφπθέαΝ η αιτΝ σ πθΝ υΝ εα αγΫ δΝ βΝτutotecΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ κεδηΫμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ

πλαΰηα κπκδά δΝΰδαΝζκΰαλδα ησΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝεαδΝη Ν αΝσ αΝβΝέ δαΝβΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝΫΰλαφ Ν

κΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝβίίθμ 

“ δ ιάξγβ αθΝαπσΝ βΝΦδθζαθ δεάΝτutokumpuΝτyΝπδζκ δεάμΝεζέηαεαμΝπυλκη αζζκυλΰδεΫμΝ κεδηΫμΝεαδΝ

λΰα βλδαεάμΝεζέηαεαμΝυ λκη αζζκυλΰδεΫμΝ κεδηΫμ”έΝ 

ΣκθΝ ΙαθκυλΪλδκΝ βίίθΝ βΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ έξ Ν π δΝ βθΝ αζάγ δαέΝΌηπμΝ εαηηέαΝ κεδηάΝ βμΝη γσ κυΝ Ν

η ΰαζτ λβΝεζέηαεα θΝΫΰδθ ΝαπσΝ κΝβίίθΝηΫξλδΝ κΝβί11ΝεαδΝαυ σΝ κΝ δαί ίαδυθ δ,Νη ΪΝ βθΝ ΠΟ,ΝβΝ

έ δαΝβΝτutotecΞΝ ΝΣ ξθδεάΝ εγ βΝΝίλέ ε αδΝαεσηαΝεαδΝ άη λαΝαθβλ βηΫθβΝ κΝsiteΝ βμΝϋldoradoΝύold40 

εα ΪΝ υθΫπ δαΝηΫξλδΝ άη λαΝ θΝυπΪλξ δΝεΪ δΝθ υ λκΝ κΝηΫ ππκΝ βμΝη αζζκυλΰέαμέ 

                                                 
39 European Goldfields Limited (2011). Technical Report on the Olympias Project Au Pb Zn Ag Deposit, Northern Greece, 14 July, 2011 ζέθλ 

http://www.eldoradogold.com/uploads/operations-reports/Olympias_Technical_Report_–_July_2011.pdf  

40  ldoradoΝύoldΝwebsite, http://www.eldoradogold.om/assets/europe/projects/olympias/  

http://www.eldoradogold.com/uploads/operations-reports/Olympias_Technical_Report_\342\200\223_July_2011.pdf%20
%20http:/www.eldoradogold.com/assets/europe/projects/olympias/
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 βθΝ έ δαΝΣ ξθδεάΝ εγ β,Ν βΝ ζέΝ ιί,ΝβΝϋURτPϋχσΝύτδϊόIϋδϊSΝπαλκυ δΪα δΝ ΫθαΝ δΪΰλαηηαΝλκάμΝ

βμΝ παλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμΝ ζ έπμΝ δαφκλ δεσΝ απσΝ αυ σΝ πκυΝ ησζδμΝ ΫιδΝ ηΫλ μΝ θπλέ λαΝ έξ Ν πΪλ δΝ η Ν

υηπαθκελκυ έ μΝ βθΝ ΰελδ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝΌλπθ,Νη Ν ζδεσΝπλκρσθΝσξδΝεαγαλσΝηΫ αζζκΝαζζΪΝΫθαΝ

ηπκλ τ δηκΝ υηπτεθπηαέ ΣκΝ έ δκΝ δΪΰλαηηαΝ ηφαθέα αδΝ εαδΝ Ν η αΰ θΫ λ μΝ παλκυ δΪ δμΝ κυΝ

υπκΫλΰκυΝΟζυηπδΪ αμΝπλκμΝ π θ υ ΫμΝεαδΝαθαζυ ΫμέΝ Ν δαφΪθ δαΝπκυΝπαλα έγ αδΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ ξ δεάΝ

παλκυ έα βΝ βμΝ ϋδϊτRχϊτΝ ύτδϊΝ κυΝ Ν IoυθέκυΝ βί1ζ41έΝ ε κ ,Ν αεσηαΝ εαδΝ αυ σΝ κΝ αθ έγ κΝ η Ν βΝ

τηία βΝ δΪΰλαηηαΝ αηΪ β Ν θαΝ π λδζαηίΪθ αδΝ δμΝ παλκυ δΪ δμΝ βμ ELDORADO GOLD. ΌππμΝ

ε έγ αδΝ βθΝ παλέΝ θέγ,Ν α δαεΪΝ βΝ ηβ λδεάΝ αδλ έαΝ Ϋξ δΝ αφαδλΫ δΝ εΪγ Ν αθαφκλΪΝ βθΝ εα α ε υάΝΝ

ηκθΪ αμΝη αζζκυλΰέαμΝ βΝΥαζεδ δεάέ  

 

θ έγ α,Ν κΝ δΪΰλαηηαΝ βμΝπαλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμΝπκυΝΫξ δΝ ΰελδγ έΝη Ν βθΝ ΠΟΝ έθαδΝ κΝπαλαεΪ πΝ

πκυΝΫξ δΝ αθΝ ζδεΪΝπλκρσθ αΝλΪί κυμΝξλυ κτΝΧχuΨ,ΝλΪί κυμΝαλΰτλκυΝΧχgΨΝεαδΝπζΪε μΝξαζεκτΝΧωuΨέΝ 

Ν δαφκλΪΝ αυ άΝ θΝ έθαδΝ ηδαΝ α άηαθ βΝ “ζ π κηΫλ δα”Ν αζζΪΝ υθδ ΪΝ εαγκλδ δεάΝ παλαίέα βΝ βμΝ

                                                 
41 Eldorado Gold, Olympias Investor Tour, June 2014 

http://www.eldoradogold.com/uploads/presentations-events-pdf/Olympias_-_Investors_Trip_-_June_2014.pdf
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τηία βμΝη αιτΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝεαδΝ κυΝ ζζβθδεκτ βηκ έκυ, κΝαθ δε έη θκΝ βμΝκπκέαμΝ έθαδΝ

εαγαλΪΝβΝεα α ε υάΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ λΰκ α έκυΝη αζζκυλΰέαμέ42  

 βΝ ζέΝ ιθΝ βμΝ Σ ξθδεάμΝ εγ βμΝ ΰέθ αδΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ φαληκΰάΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ flashΝ smeltingΝ πκυΝ

π λδΰλΪφ αδΝ παλαπΪθπΝ έθαδΝ Ν σ κΝ πλυδηκΝ Ϊ δκ,Ν υ Ν θΝ έθαδΝ υθα σθΝ η Ν αΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ

λ υθβ δεΪΝ κηΫθαΝθαΝζβφγ έΝ υΰε ελδηΫθβΝ π θ υ δεάΝαπσφα β,Νπσ κΝηΪζζκθΝθαΝΰέθ δΝπζάλβμΝη ζΫ βΝ

φαληκΰάμΝ εαδΝ εκ κζσΰβ βέΝ ΓδΥΝ αυ σΝ εαδΝ βΝ κδεκθκηδεάΝ αθΪζυ βΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ αδΝ βθΝ έ δαΝΣ ξθδεάΝ

εγ β,ΝαφκλΪΝ βθΝπυζβ βΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝεαδΝσξδΝ βθΝεα α ε υάΝη αζζκυλΰέαμΝflashΝsmeltingμΝ 

“ΠλΫπ δΝθαΝ βη δπγ έΝκ δΝβΝκδεκθκηδεάΝαθΪζυ βΝπκυΝπ λδζαηίΪθ αδΝ Ναυ άθΝ βθΝΫεγ βΝΫξ δΝΰέθ δΝ

βΝίΪ βΝ βμΝπυζβ βμΝξλυ κφ́λπθΝ υηπυεθπηΪ πθ [...].  

“ΗΝEuropeanΝύoldfieldsΝΫξ δΝυπκίΪζ δΝηδαΝΜΠ ΝβΝκπκέαΝπ λδζαηίΪθ δΝΫθαΝ λΰκ Ϊ δκΝξλυ κτΝπκυΝγαΝ

ξλβ δηκπκδ έΝ βΝ ηΫγκ κΝ βμΝ αεαλδαέαμΝ άιβμΝ ΰδαΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ ξλυ κτξπθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ

πυλέ βήαλ θκπυλέ β,Ν σ αθΝ κΝ η αζζ έκΝ γαΝ ίλέ ε αδΝ Ν πζάλβΝ αθΪπ υιβέΝ έθαδ πλ́γ βΝ βμΝ

αδλ έαμΝθαΝ δ λ υθά δΝ βΝίδπ δησ β αΝαυ άμΝ βμΝπαλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμΝη Νη ζζκθ δεΫμΝ κεδηΫμΝ

εαδΝη ζΫ μΝ φαληκΰάμ…ΝΣκΝ βη λδθσΝ πέπ κΝ κεδηυθΝεαδΝη ζ υθΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝΰδαΝαυ άΝ βθΝ

φαληκΰάΝ θΝπαλΫξ δΝ κΝε φαζαδαεσΝεαδΝζ δ κυλΰδεσΝεσ κμΝη Ναλε άΝαελέί δαΝυ ΝθαΝηπκλ έΝθαΝ

                                                 
42 ΝσηκμΝγββίήβίίζΝΧΦ ΚΝ1η Υήβκέ1έβίίζΨ,ΝΪλέΝηβΝ“Κτλπ βΝ τηία βμΝη αίέία βμΝεαδΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ”ΝπαλέΝγέβΝ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ_kZuUB4NxXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI7L0dZCU52zloCUiFMWLYHh4_SbbJnVjE9xVfcm9UOhk.%20
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π λδζβφγ έΝ Ναυ άΝ βθΝ ε έηβ βέέέ” 

Ν ΛΛ ΝΙΚΟΝ ΥΡΤΟΝ εα Ϊφ λ Ν θαΝ ζΪί δΝ ΰελδ βΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ ΜΟΝΟΝ π δ άΝ

δαί ίαέπ Ν Φ Τ ΧΝ βΝ δκέεβ β,Ν σ δΝ βΝ ηΫγκ κμΝ flashΝ smeltingΝ Ϋξ δΝ κεδηα έΝ παλευμΝ κΝ

υΰε ελδηΫθκΝηέΰηαΝ υηπυεθπηΪ πθΝ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμ43 εαδΝηΪζδ αΝ ΝίδκηβξαθδεάΝεζέηαεαΝ

Χ“ Π ΝΣ ΣΙΚΟΝΤΠΟΜΝ Μ έέέ”ΨέΝ ΌζαΝ αυ ΪΝ δαο τ κθ αδΝ εα βΰκλβηα δεΪΝ απσΝ βθΝ τutotecΝ εαδΝ βθΝ

έ δαΝ βΝ uropeanΝύoldfieldsΝ βθΝεα ΪΝΫθαΝκζσεζβλκΝξλσθκΝη αΰ θΫ λβΝΣ ξθδεάΝ εγ βέΝ 

έθαδΝ απκζτ πμΝ πλκφαθΫμΝ ΰδαΝ πκδκΝ ζσΰκΝ βΝϋURτPϋχσΝύτδϊόIϋδϊSΝπ λέη θ Ν θαΝ βηκ δκπκδά δΝ βθΝ

Σ ξθδεάΝ εγ βΝ η ΪΝ βθΝ ΰελδ βΝ Π λδίαζζκθ δευθΝΌλπθέΝ ΣκΝ ϋπ θ υ δεσΝ ξΫ δκΝ πκυΝ π λδΰλΪφ δΝ βΝ θΝ

ζσΰπΝΣ ξθδεάΝ εγ βΝ έθαδ θ ζυμΝ δαφκλ δεσΝ απσΝ βθΝ ΰε ελδηΫθβΝ ΜΠ  αφκτ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ

τutotec,Ν βΝ φαληκΰάΝ βμΝ η γσ κυΝ flashΝ smeltingΝ θΝ ίλέ ε αδΝ αεσηαΝ κτ Ν εαθΝ Ν πέπ κΝ

κδεκθκηκ ξθδεάμΝ πλκη ζΫ βμέΝΜ Ναυ άΝ βθΝΣ ξθδεάΝ εγ β,ΝβΝϋuropeanΝύoldfieldsΝΟΜΟΛΟΓ ΙΝ βθΝ

“ ιαπΪ β β” βμΝ δκέεβ βμΝβΝκπκέαΝ θΫελδθ Ν βΝΜΠ Νη ΝηδαΝη αζζκυλΰδεάΝηΫγκ κΝπκυΝκτ Ν ΝαλξδεσΝ

π δλαηα δεσΝ Ϊ δκΝ θΝ Ϋξ δΝ πδί ίαδπγ έέ (ΣαΝ δ αΰπΰδεΪΝ βΝ ζΫιβΝ “ ιαπΪ β β”Ν βηαέθκυθΝ σ δΝ θΝ

πδ τκυη Ν σ δΝ βΝ δκέεβ βΝ ιαπα άγβε έΝ ΚΪπκδκδΝ ηΫ αΝ βΝ δκέεβ βΝ η γσ υ αθΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ εα ΪΝ δμΝ

πδγυηέ μΝ βμΝ αδλ έαμ,ΝπαλαεΪηπ κθ αμΝ βθΝαλθβ δεάΝΰθπηκ σ β βΝ βμΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ ΨέΝ 

ΟΝ πλσ λκμΝ βμΝ ϋδϊτRχϊτΝ εέ Norman Pitcher, Ν παλκυ δΪ δμΝ εαδΝ η αζζ υ δεΪΝ υθΫ λδαΝ κΝ

ιπ λδεσ,Ν θΝΫξ δΝ εαθΫθαΝπλσίζβηαΝθαΝζΫ δΝ εαγαλΪΝ Νσ δΝβΝ φαληκΰάΝ βμΝη γσ κυΝ βΝΥαζεδ δεάΝεΪγ Ν

ΪζζκΝπαλΪΝ πδί ίαδπηΫθβΝ έθαδέΝ Ν υθΫ λδκΝ βμΝScotiabankΝ δμΝγή1βήβί1γΝ άζπ 44: 

“ΠλκφαθυμΝ κΝΫλΰκΝα δκ κ άγβε Νη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝΰδαΝθαΝηβΝξλβ δηκπκδβγ έΝευΪθδκέέέΝΜΫ αΝ αΝ

πση θαΝη-θΝξλσθδαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπκφα έ κυη ΝπκδαΝ έθαδΝβΝεαζτ λβΝηΫγκ κμΝ π ι λΰα έαμέΝΦυ δεΪΝ

ιΫλκυη Νσ δΝβΝυ α δεάΝκι έ π βΝυπσΝπέ βΝγαΝ κυζΫο δέΝΓδαΝ βΝίδκ-κι έ π βΝ θΝ έηαδΝ έΰκυλκμΝαζζΪΝ

υπΪλξκυθΝ θαζζαε δεΫμΝ πδζκΰΫμέΝΚαδΝ κΝflashΝsmeltingΝ έθαδΝηέαΝαπσΝαυ ΫμέΝχζζΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έ αδΝ

π π δ ηΫθκμΝσ δΝΫξ δμΝΫθαΝεσ κμΝε φαζαέκυΝεαδΝΫθαΝεσ κμΝζ δ κυλΰέαμΝπκυΝηπκλ έμΝθαΝπδ Ϋο δμ”έ    

τηφπθαΝη Ν κθΝπλσ λκΝ βμΝηβ λδεάμΝ αδλ έαμ,ΝβΝηΫγκ κμΝη αζζκυλΰέαμΝπΪθπΝ βθΝκπκέαΝ βλέξγβε Ν

κζσεζβλβΝβΝα δκ σ β βΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ έθαδΝαπζΪ…ΝηέαΝαπσΝ δμΝ θαζζαε δεΫμΝ πδζκΰΫμ πκυΝΘ Ν

ι α κτθΝΜ Σ ΝαπσΝη-θΝξλσθδαΝεαδΝηΪζδ αΝσξδΝβΝπδγαθσ λβ πδζκΰάΝζσΰπΝυοβζκτΝεσ κυμΝΧεαδΝσξδΝ

ησθκΨέ 

ΌππμΝγαΝαθαζυγ έΝ βΝ υθΫξ δα,ΝβΝΫΰελδ βΝηδαμΝη γσ κυΝ π ι λΰα έαμΝπκυΝ σ κΝβΝ δ γθάμΝ ηπ δλέαΝσ κΝεαδΝ

αΝπ δλΪηα αΝ βμΝτutotecΝ έξθκυθΝσ δΝ έθαδΝαεα Ϊζζβζβ,ΝηβΝ φαλησ δηβΝ ΝίδκηβξαθδεάΝεζέηαεαΝεαδΝ

ζδεΪΝ πδεέθ υθβ βθΝ π λέπ π βΝ φαληκΰάμΝ σππμΝ ΰελέγβε ,Ν αθα λΫπ δΝ κζσεζβλκΝ κΝ π θ υ δεσΝ

                                                 
43  ΜΠ Ν ζέΝηέη-11 

44 Seeking Alpha, Eldorado Gold's Management Presents at Scotiabank Mining Conference (Transcript), 3.12.2003  

http://seekingalpha.com/article/1875731-eldorado-golds-management-presents-at-scotiabank-mining-conference-transcript?part=single
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ξΫ δκΝεαδΝηααέΝ βθΝπλκ κεέαΝ σ πθΝΰδαΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκέ 

4.3 ΤΠ ήΤΠ Κ μΝ“Πλυ αΝα δκ κ κτη ΝεαδΝη ΪΝ ζΫΰξκυη ΝαθΝ
φαλησα αδ”! 

ΜΫλκμΝ πθΝαθπ ΫλπΝεαδΝΪζζπθΝ κδξ έπθΝεα α Ϋγβε ΝαπσΝ κΝ«Παλα βλβ άλδκ»Ν βθΝ ΤΠ ήΤΠ Κ Ν δμΝ

βκέί1έβί1γΝ η Ν πδ κζά45 εαδΝ ΤΠΟΜΝ Μ 46 η Ν γΫηαΝ “Μ αζζκυλΰέαΝ flashΝ smeltingΝ βΝ Υαζεδ δεά”έΝ

Κα ΪΝ τηπ π β,Ν δμΝέ δ μΝπ λέπκυΝηΫλ μΝ έξ Νεα α γ έΝ βθΝ ΤΠ ΝεαδΝβΝη ζΫ βΝ κυΝηβξαθδεκτΝη αζζ έπθΝ

Γ υλΰδκυΝ ΦυξκΰδσπκυζκυΝ η Ν έ ζκΝ “Παλα βλά δμΝ πέΝ βμΝ ξ δααση θβμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ Μ γσ κυΝ

εαλδαέαμΝ ΣάιβμΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ υηπυεθυηα κμΝ δ βλκπυλδ υθΝ ΟζυηπδΪ αμΝ – Πλσ α βΝ

πκηΪελυθ βμΝ κυΝ λ θδεκτΝαπσΝ κΝυηπτεθπηαΝπλδθΝαπσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝη Ν βΝΜΫγκ κΝ εαλδαέαμΝ

Σάιβμ”έ47  ΣαΝ υηπ λΪ ηα αΝ κυΝ δ δεκτΝ πδ άηκθαΝ έθαδΝαελδίυμΝ αΝέ δαΝη Ν αΝ δεΪΝηαμέΝ ΝηΫγκ κμΝflashΝ

smelting  θΝΫξ δΝεαηηέαΝπδγαθσ β αΝθαΝ φαληκ έΝσππμΝ ΰελέγβε Νη Ν λκφκ κ έαΝ σ κΝυοβζάΝ Ν

αλ θδεσ. Ν ΤΠ Ν απΪθ β Ν Ϊη αΝ ΰΰλΪφπμΝ βθΝ πδ κζάΝ ηαμΝ δμΝ ιέβέβί1γ48έ,Ν ΰδαΝ θαΝ ηαμΝ

ΰθπ κπκδά δΝσ δμΝ 

“ΓδαΝσ αΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝ πδ κζάΝ αμΝεαδΝ δ δεΪΝ αΝ λέαΝ λπ άηα αΝπκυΝγΫ Ν θΝ έθαδΝαλησ δαΝ

βΝ ΤΠ ήΤΠ Κ  θαΝ αμΝαπαθ ά δ”!!! 

 δμΝ 1ηΝ Μαλ έκυΝ βί1γΝ πδεκδθπθά αη Ν βζ φπθδεΪΝ η Ν βθΝ ΤΠ ήΤΠ Κ Ν εαδΝ υθκηδζά αη Ν η Ν κθΝ

Πλκρ Ϊη θσΝ βμΝεέΝΣκζΫλβ πκυΝ έθαδΝεαδΝυθ κθδ άμΝ βμΝ «ΟηΪ αμΝυθ κθδ ηκτΝΰδαΝ αΝπ λδίαζζκθ δεΪΝ

γΫηα αΝ Χαιδκζσΰβ βΝΜ ζ υθΝΠ λδίΪζζκθ κμΨΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ παλαΰπΰάΝ ξλυ κτΝ βθΝ ζζΪ α»έΝ

εκζκυγκτθΝ αΝία δεΪΝ βη έαΝ βμΝ υαά β βμμΝ 

λξδεΪΝκΝεέΝΣκζΫλβμΝ άζπ Νσ δμ 

“Παλ ληβθ τγβε Ν κΝΫΰΰλαφκΝ βμΝυπβλ έαμ” Χ βμΝ ΤΠ ΨΝεαδΝσ δΝ“ΰδαΝ δμΝ ΰελέ δμΝ πθΝΣ ξθδευθΝΜ ζ υθΝ

έθαδΝ ΪζζβΝ υπβλ έαΝ αλησ δα,Ν έθαδΝ βΝ δ τγυθ βΝ Μ αζζ υ δευθΝ εαδΝ δκηβξαθδευθΝ Ολυε υθΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

δ τγυθ βμΝΦυ δεκτ  Πζκτ κυ”έ 

 βθΝ λυ β βΝ πυμΝ βΝ υπβλ έαΝ κυΝ ιΫ π Ν ΰελδ βΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ ΰδαΝ βθΝ πΫθ υ βΝ σ αθΝ

υπΪλξκυθΝαηφδίκζέ μΝαθΝβΝηΫγκ κμΝη αζζκυλΰέαμΝ έθαδΝ ξθδεΪΝ φαλησ δηβ,ΝβΝαπΪθ β βΝά αθμ  

“ΗΝ ΰελδ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝΌλπθΝαφκλΪΝ βΝΜ ζΫ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝπκυΝεα α Ϋγβε έΝ υ άΝβΝ

                                                 
45 Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθ,Ν πδ κζάΝπλκμΝ βθΝ ΤΠ ήΤΠ Κ ,Νβκέ1έβί1γΝΘ Μ μΝ“Ν υ λαΝ κδξ έαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ

ξλά βΝ βμΝη αζζκυλΰδεάμΝη γσ κυΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝ αΝΜ αζζ έαΝΚα Ϊθ λαμ”   

46 Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθ, ΤΠΟΜΝ Μ Ν“Μ αζζκυλΰέαΝflashΝsmeltingΝ βΝΥαζεδ δεά”, ΙαθκυΪλδκμΝβί1γΝ 

47 ΓέΝΦυξκΰδσπκυζκμ,ΝΠαλα βλά δμΝ πέΝ βμΝξ δααση θβμΝ φαληκΰάμΝ βμΝΜ γσ κυΝ εαλδαέαμΝΣάιβμΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝυηπυεθυηα κμΝ
δ βλκπυλδ υθΝΟζυηπδΪ αμΝ– Πλσ α βΝ πκηΪελυθ βμΝ κυΝ λ θδεκτΝαπσΝ κΝυηπτεθπηαΝπλδθΝαπσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝη Ν βΝΜΫγκ κΝ
εαλδαέαμΝΣάιβμ,   εΫηίλβμ  2012  

48 δαίΪ Ν κΝΫΰΰλαφκΝ υμΝhttps://antigoldgreece.files.wordpress.com/2013/07/eypeanarmodia.pdf   

http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2013/01/flashsmelting41.pdf
http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2013/01/flashsmelting41.pdf
http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2013/01/flashsmelting41.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncHN5Y2hvZ3lpb3xneDoyNTU0Y2UwZjY2NjgxNTc3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncHN5Y2hvZ3lpb3xneDoyNTU0Y2UwZjY2NjgxNTc3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncHN5Y2hvZ3lpb3xneDoyNTU0Y2UwZjY2NjgxNTc3
https://antigoldgreece.files.wordpress.com/2013/07/eypeanarmodia.pdf
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η ζΫ βΝαιδκζκΰάγβε Νπ λδίαζζκθ δεΪ,ΝσξδΝαπσΝ βθΝ ΤΠ ,ΝαζζΪΝαπσΝηδαΝ πδ λκπάΝπκυΝυπΪλξ δΝ κΝΤΠ Κ ΝαπσΝ

σζ μΝ δμΝ δ υγτθ δμέΝΤκΝαθΝαυ άΝβΝη ζΫ βΝεαδΝαυ άΝβΝηΫγκ κμΝ  ξθδεΪΝ έθαδΝ φαλή δηβΝάΝ́ξδΝ θΝ έθαδΝ

δμΝαληκ δ́ β μΝ βμΝ υπβλ έαμέ ΟδΝαληκ δσ β μΝ βμΝ έθαδΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ Ϋλΰκ,Ν́ππμΝπλκ έθ αδ, δΝ

πδπ υ δμΝ Ϋξ δέΝ ΣαΝ ξθδεΪΝ αβ άηα αΝ ι Ϊακθ αδΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ πθΝ ξθδευθΝ η ζ υθΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ

υπβλ έαέΝ θΝ θΝ ζ δ κυλΰ έΝ βΝ ηΫγκ κμΝ εαδΝ θΝ ΰελδγ έΝ βΝ ξθδεάΝ η ζΫ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ βΝ αδλ έαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

εζ έ δ,ΝθαΝπλκ έθ δΝΪζζβΝηΫγκ κΝεαδΝθαΝΰέθ δΝβΝπ λδίαζζκθ δεάΝα δκ σ β βΝαπσΝ βθΝαλξάΝάΝθαΝηβθΝπλκ έθ δΝ

έπκ αΝεαδΝ θαΝ κΝεζ έ δέ πσΝ βθΝ αδλ έαΝ θΝ υπΪλξ δΝαέ βηαΝ ΰδαΝαζζαΰάΝ βμΝη γσ κυ,Νη Ναυ άΝ βΝηΫγκ κΝ

αιδκζκΰάγβε Ν εαδΝ αυ άΝ βΝηΫγκ κΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ φαλησ δέΝ θΝ θΝ βθΝ φαλησ δ,Ν θΝ δ ξτ δΝβΝ απσφα βΝ

Ϋΰελδ βμΝπ λδίαζζκθ δευθΝσλπθέ” 

 βθΝ λυ β β “ πσΝ πκτΝ πλκετπ δΝ σ δΝ αυ σΝ πκυΝ ζΫ δΝ βΝ αδλ έαΝ σ δΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ κεδηΫμΝ ίδκηβξαθδεάμΝ

εζέηαεαμΝη Ν κΝ υΰε ελδηΫθκΝ υηπτεθπηαΝδ ξτ δν” κΝ εέΝΣκζΫλβμΝαπΪθ β Νσ δΝ“αυ ΪΝ έθαδΝ ξθδεΪΝαβ άηα αΝ

βμΝ αδλ έαμ,Νβ  αδλ έαΝ άζπ  σ δΝΫξ δΝεΪθ δΝαιδκζσΰβ βΝεαδΝσ δΝβΝηΫγκ κμΝαυ άΝ φαλησα αδ”έ 

πδη έθαη Ν εαδΝ λπ ά αη Ν αθΝ ε έθκδΝ ΧβΝ ΤΠ Ν άΝ βΝ πδ λκπάΨΝ ΫξκυθΝ δΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ αυ υθΝ πθΝ

κεδηυθέΝ ΝαπΪθ β βΝά αθμ 

“ η έμΝ ι Ϊακυη Ν βΝ η ζΫ βΝ π λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν σππμΝ ζΫ δΝ βΝ εκδθκ δεάΝ κ βΰέαέΝ θΝ βΝ

αλησ δαΝυπβλ έαΝπκυΝ ΰελέθ δΝ δμΝ ξθδεΫμΝη ζΫ μΝπ δΝσ δΝβΝηΫγκ κμΝαυ άΝ θΝ φαλησα αδ,ΝπκυΝ ΝηαμΝ κΝ

έπ , σ Ν θΝ δ ξτκυθΝ κδΝ π λδίαζζκθ δεκέΝ σλκδ,Ν θΫαΝ η ζΫ βΝ π λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝεαδΝ πΪη ΝαπσΝ βθΝ

αλξά»έ 

 βθΝ λυ β β: “ΗΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ θΝ αμΝ έπ Ν σ δΝ θΝ φαλησα αδ,Ν αμΝ έπ Ν σηπμΝ σ δΝ απαδ κτθ αδΝ

π λδ σ λ μΝ κεδηΫμΝ Νη ΰαζτ λβΝεζέηαεα,Ν θυΝβΝ αδλ έαΝζΫ δΝσ δΝΫξ δΝ κεδηΫμΝ ΝίδκηβξαθδεάΝεζέηαεα”,ΝκΝ

εέΝΣκζΫλβμΝαπΪθ β Ν“Ναδ,ΝπλΫπ δΝθαΝΰέθκυθ Νπ λδ σ λ μΝ κεδηΫμΝσ αθΝυπκίζβγ έΝβΝ ξθδεάΝη ζΫ β,Ναυ σΝ

θθκ έΝβΝυπβλ έα”έ 

Σ ζ υ αέαΝ λυ β βμΝ “Μ Ν Σ ξθδεάΝ ́εγ βΝ βμΝ EuropeanΝ ύoldfieldsΝ Χ βηέμΝ ηβ λδεάμΝ αδλ έαμΝ σ Ν βμΝ

ζζβθδεσμΝΥλυ σμΨΝβΝκπκέαΝΫξ δΝαθαλ βγ έΝ κΝ δα έε υκΝη ΪΝ βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝεέΝΠαπαεπθ αθ έθκυΝσζαΝ

αυ ΪΝαθα λΫπκθ αδ…”έ 

πΪθ β βμΝ “ η έμ,Ν βΝ πδ λκπάΝ κΝ ΤΠ Κ ,Ν π λδίαζζκθ δεΪΝ αιδκζσΰβ Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ η ζΫ β,Ν

υΰε ελδηΫθβΝηΫγκ κ,Ν υΰε ελδηΫθκΝΫλΰκ…”έ 

4.4 Μ Ν δμΝο υ έμΝ δαί ίαδυ δμΝ βμΝ αδλ έαμΝ σγβε ΝβΝΈΰελδ βΝ
Π λδίαζζκθ δευθΝΌλπθ 

τηφπθαΝη Ν κθΝεέΝΣκζΫλβ,ΝβΝ πδ λκπάΝΧβΝΟηΪ αΝυθ κθδ ηκτΨΝαιδκζσΰβ Ναπκεζ δ δεΪΝ βΝη ζΫ βΝπκυΝ

εα Ϋγ ΝβΝ αδλ έαΞΝώΝαπκυ έαΝ πθΝίδκηβξαθδευθΝ κηΫθπθΝ θΝαπα ξσζβ Ν βθΝ πδ λκπά,Νκτ Ν κΝαθΝ κΝ

θΪλδκΝη αζζκυλΰέαμ πκυΝπαλκυ έα ΝβΝ αδλ έαΝηπκλ έΝθαΝ φαληκ έΝ βθ πλΪιβέΝΆζζπ Ν Ναυ άΝ
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βθΝΟηΪ αΝυθ κθδ ηκτ,ΝπκυΝ υΰελκ άγβε Νη Ναπσφα βΝ βμΝέ δαμΝ βμΝ ΤΠ 49 εαδΝαιδκζσΰβ Ν βΝΜ ζΫ βΝ

Π λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθ,Ν θΝ υπάλξ Ν Κ Ν ΙΝ πκυΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ εφΫλ δΝ ΰθυηβΝ ΰδαΝ βθΝ ξθδεάΝ

πζ υλΪΝ κυΝΫλΰκυέ Όηπμ,ΝκδΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ ιαλ υθ αδΝΪη αΝαπσΝ κΝη αζζκυλΰδεσ- ξθδεσΝ

ηΫλκμΝ βμΝη ζΫ βμέ 

 βθΝΟηΪ αΝυθ κθδ ηκτ,Ν ε σμΝαπσΝ βθΝ ΤΠ ,Ν υηη ΫξκυθΝ π ΪΝΣηάηα αΝεαδΝ δ υγτθ δμΝ κυΝΤΠ Κ μ 

 ΣαΝ Σηάηα αΝ Γ θδευθΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ Θ ηΪ πθ,Ν δαξ έλδ βμΝ Φυ δεκτΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ

δαξ έλδ βμΝ λ υθΝ πκίζά πθΝ βμΝ δ τγυθ βμΝΠ λδίαζζκθ δεκτΝξ δα ηκτήΤΠ Κ Ν 

 ΣκΝΣηάηαΝΥλά πθΝ ΓβμΝΤΝΥπλδεάμΝΟλΰΪθπ βμΝΠαλαΰπΰδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ

Υπλκ αιέαμήΤΠ Κ Ν 

 Ν δ τγυθ βΝΠκζ κ κηδεκτΝξ δα ηκτήΤΠ Κ Ν 

 Ν δ τγυθ βΝΤπκ άλδιβμΝεαδΝ θΪπ υιβμΝ βμΝΚΤΤήΤΠ Κ Ν 

 Ν δ τγυθ βΝ δ γβ δευθΝ α υθ,Ν λυηυθΝΤΝΘάλαμήΤΠ Κ Ν 

έθαδΝ ελαυΰαζΫαΝ βΝ απκυ έαΝ απσΝ βθΝ ΟηΪ αΝ αυ άΝ βμΝ πζΫκθΝ αλησ δαμΝ δ τγυθ βμμΝ βμΝ

ΙΜ ΟήΤΠ Κ ΝπκυΝσππμΝ έπαη Ν έθαδΝβΝησθβΝυπβλ έαΝπκυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝαιδκζκΰά δΝ βθΝ πδ άηβΝ

πέ πΝαπσΝ β υΰε ελδηΫθβΝπλσ α βΝη αζζκυλΰέαμέ 

θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ υξαέκΝσ δΝαπσΝαυ άΝ βθΝπκζυη ζάΝεαδΝπκζυ υζζ ε δεάΝΟηΪ αΝπαλαζ έφγβε Ν,ΝαπσΝ βθΝ

έ δαΝ βθΝ ΤΠ ,ΝβΝΜΟΝ ΙΚ Νυπβλ έα πκυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝΫξ δΝΧεαδΝ έξ ,ΝσππμΝφΪθβε Ν βΝ υθΫξ δαΨΝ

ελδ δεάΝγΫ βΝαπΫθαθ δΝ κΝη ΰαζ πάίκζκΝ ξΫ δκΝ βμΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝΰδαΝ βΝΥαζεδ δεάέΝΧ σ κ,ΝαθΝ

εαδΝ ε σμΝ βμΝΟηΪ αμΝυθ κθδ ηκτ,ΝβΝυπβλ έαΝ  ΰΰλΪφπμΝεαδΝΫΰεαδλα έξ Ν δαίδίΪ δ δμΝαπσο δμΝ βμΝΰδαΝ

κΝ ΫλΰκΝη Ν κΝ απσΝβέ1βέβί1ί ΫΰΰλαφκΝπλκμΝ βθΝ ΤΠ Νη Νεκδθκπκέβ βΝ βθΝ ΛΛ ΝΙΚΟ ΥΡΤΟέΝ Ν

ΤΠ Ν εαδΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ ΟηΪ αμΝ υθ κθδ ηκτ ΰθυλδααθ ζκδπσθΝ σ δΝ βΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ έξ Ν δα υπυ δΝ

κίαλΫμΝ πδφυζΪι δμΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκ δησ β αΝ βμΝ η γσ κυΝ flashΝ smelting,Ν σηπμΝ πΫζ ιαθΝ θαΝ ηβθΝ βΝ

ζΪίκυθΝυπσοβέ 

ΜκδλαέαΝάΝ εσπδηαΝβΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝΜΠ Ν βλέξ βε Ναπκεζ δ δεΪΝ δμΝ δαί ίαδυ δμΝ βμΝέ δαμΝ βμΝ

αδλ έαμ,ΝβΝκπκέαΝ άζπθ Ναπσζυ αΝίΫίαδβΝσ δΝβΝηΫγκ κμΝηπκλ έΝθαΝ φαληκ έΝ βΝΥαζεδ δεά,ΝπΫφ κθ αμΝ

Ναθ δφΪ δμμΝΫ δΝ θυΝ βΝΜΠ Ν κυΝβί1ίΝ δ ξυλδασ αθΝσ δΝ έξαθΝ δ ιαξγ έΝΰδαΝζκΰαλδα ησΝ βμΝ«η ΰΪζβμ 

εζέηαεαμΝπδζκ δεΫμΝ κεδηΫμ» απσΝ βθΝτutotecΝ βΝΦδθζαθ έα,Ν Ϋφ α Ν κΝαπσΝ11.3.2011 “ Π ΝΣ ΣΙΚΟΝ

ΤΠΟΜΝ Μ έέέ”ΝθαΝ βζυθ δΝσ δΝβΝηΫγκ κμΝΝ“ ΝίδκηβξαθδεάΝεζέηαεα Ϋξ δΝ φαληκ έΝεαδΝηΪζδ αΝη Ν κθΝ

πυλέ βΝ βμΝΟζυηπδΪ αμ”έ  

ΟδΝδ ξυλδ ηκέΝαυ κέ δαο τ βεαθΝαπσ βθΝέ δαΝ βθΝτutotec βθΝΣ ξθδεάΝ εγ βΝ βμΝ1ζβμΝΙκυζέκυΝβί11έΝ

Φυ δεΪΝ εαθΫθαΝ ξ δεσΝ κδξ έκΝ θΝ εα α Ϋγβε Ν πκ ΫΝ βθΝ αλησ δαΝ υπβλ έαέΝ ΌηπμΝ αθΪη αΝ βθΝ

                                                 
49 ϋδ δεάΝΤπβλ έαΝΠ λδίΪζζκθ κμ,Ν πσφα βΝ έΠέΝΟδεέΝ1ββθλί,ΝΘ Μ ΝΟΣλκπκπκέβ βΝ βμΝ πσφα βμΝυΰελσ β βμΝΟηΪ αμΝυθ κθδ ηκτΝΰδαΝ αΝ

π λδίαζζκθ δεΪΝγΫηα αΝΧαιδκζσΰβ βΝΜ ζ υθΝΠ λδίΪζζκθ κμΨΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝπαλαΰπΰάΝξλυ κτΝ βθΝ ζζΪ αΝΟ, 3.3.2010 

http://antigoldgreece.files.wordpress.com/2013/07/82c_ypeka_eype_apofasi-122690_03032010_tropopoiisi-sigrotisis-omadas-sintonismou-gia-erga-xrysou.pdf#_blank
http://antigoldgreece.files.wordpress.com/2013/07/82c_ypeka_eype_apofasi-122690_03032010_tropopoiisi-sigrotisis-omadas-sintonismou-gia-erga-xrysou.pdf#_blank
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ελα δεά  υπβλ έαΝπκυΝΫζ ΰ Νσ δΝ Ϋ κδ μΝ κεδηΫμΝ θΝυπΪλξκυθΝεαδΝκφ έζκυθΝθαΝπλκβΰβγκτθΝηααέΝη Ν

θ ξση θβΝ λκπκπκέβ βΝ βμΝΜΠ ΝεαδΝ βθΝδ δπ δεάΝ αδλ έαΝπκυΝΫζ ΰ Νσ δΝυπΪλξκυθ,ΝκΝπλσ λκμΝεαδΝ

αΝηΫζβΝ βμΝΟηΪ αμΝυθ κθδ ηκτΝ πΫζ ιαθΝθαΝπδ ΫοκυθΝ βθΝ τ λβέ  

άη λαΝ κΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ ΤΠ ,Ν εέΝ ΣκζΫλβμ,Ν αθαΰθπλέα δΝ σ δΝ απαδ κτθ αδΝ π λδ σ λ μΝ κεδηΫμΝ δμΝ

κπκέ μΝδ ξυλέα αδΝσ δΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δμΝαβ ά δΝ Νη αΰ θΫ λκΝξλσθκΝβΝυπβλ έαΝπκυΝ κΝβίίθΝαλξδεΪΝεαδΝ

κΝβί1ίΝ βΝ υθΫξ δαΝ έξ Ν πδ βηΪθ δΝ βθΝΫζζ δοβ,ΝπκυΝσηπμΝκΝέ δκμΝαΰθσβ Ξ 

μΝ βη δπγ έΝ πέ βμΝβΝ“ηυ δεκπΪγ δα”ΝπκυΝ πδ δεθτ δΝβΝ αδλ έαΝσ κθΝαφκλΪΝαυ ΪΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝ

κεδηυθΝ πκυΝ υπκ έγ αδΝ σ δΝ ε ζΫ βεαθΝ εαδΝ υπκ έγ αδΝ σ δΝ απκ δεθτκυθΝ σ δΝ βΝ ηΫγκ κμΝ ηπκλ έΝ θαΝ

φαληκ έέΝ  Ν ξ δεάΝ λυ β βΝ πκυΝ Ϋΰδθ Ν απσΝ ηΫζκμΝ κυΝ “Παλα βλβ βλέκυ”Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ

παλκυ έα βμΝ αΝΰλαφ έαΝ βμΝ αδλ έαμΝ κΝ λα υθδΝ δμΝ βθέθέβί1γ,Ν παλκυ έαΝ βμΝΚαθα άμΝίκυζ υ κτΝ

Elizabeth May πκυΝ πδ ε π σ αθΝ βθΝπ λδκξά εαδΝη ζυθΝ πθΝ ζζάθπθΝΟδεκζσΰπθ-ΠλΪ δθπθ,Ν κΝ Ϋζ ξκμΝ

βμΝ αδλ έαμΝεέΝ βηά λβμΝ βηβ λδΪ βμΝαπΪθ β 50:  

“ έθαδΝ ηπδ υ δεΪΝ αΝ κδξ έαΝεαδΝ θΝ έηα Νυπκξλ πηΫθκδΝθαΝ αΝαπκεαζτοκυη ”έΝ 

έθαδΝ σ κΝ ηπδ υ δεΪΝπκυΝ θΝΫξκυθΝαπκεαζυφγ έΝκτ Ν δμΝελα δεΫμΝυπβλ έ μ…  

Ν“απΪθ β β”ΝπκυΝ σγβε Ν βθΝ λυ β άΝηαμΝαπσΝ κθΝαθ δπλσ λκΝεαδΝΰ θδεσΝ δ υγυθ άΝ βμΝEldorado Gold 

βθΝ ζζΪ α,Νεέ ϋduardoΝεoura,Νά αθΝβΝ ιάμμ 

« θΝθκηέα Ν́ δΝ έπαη ΝοΫηηα α,ΝθαΝπΪ Ν αΝ δεα άλδα»έ 

4έηΝΝ α δ ηΫθβΝ Νο υ άΝ κδξ έαΝεαδΝβΝ1ζλβήβί1γΝαπσφα βΝ κυΝ  

Μ Ν βθΝαπσφα βΝ1ζλβήβί1γΝ κΝυηίκτζδκΝ πδελα έαμΝαπΫλλδο ΝσζκυμΝ κυμΝζσΰκυμΝαευλσ β αμΝ βμΝΚΤ Ν

βί1ιζηήβί11ΝπκυΝπλκΫίαζαθΝ κδΝ εΪ κδεκδΝ βμΝΥαζεδ δεάμέΝΠαλα σιπμ,Ν απσΝ δμΝ λ δμΝ αδ ά δμΝ αευλυ πμΝ

πκυΝ υθ ε δεΪ βεαθΝ κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ βί1β,Ν ησθκΝ ΰδαΝ βΝ ηέαΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ απσφα βέΝ Ν εΫοβΝ Χ1γΨΝ βμΝ

απσφα βμΝαθαφΫλ αδΝ βΝη αζζκυλΰδεάΝηΫγκ κΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμμ 

“1γέΝ π δ ά,Ν ιΝ Ϊζζκυ,Ν βΝ πδζκΰάΝ βμΝ η γσ κυΝ η αζζκυλΰέαμΝ απκ Ϋζ Ν πλκρσθΝ θ ζ ξκτμΝ

ι Ϊ πμΝ εαδΝ υΰελδ δεάμΝ αιδκζκΰά πμ πθΝ δαγΫ δηπθΝ ξθδευθΝ η Ν ελδ άλδκΝ βθΝ ίΫζ δ βΝ

π λδίαζζκθ δεΪΝ εαδΝ ξθδεκκδεκθκηδεΪΝ εα λΰα έαΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ η αζζ υηΪ πθΝ εαδΝ

δαξ έλδ βΝ πθΝ παλαΰση θπθΝ απκίζά πθ,Ν αφκτΝ ζάφγβ αθΝ υπ’Ν σοδθΝ εαδΝ αΝ ελδγΫθ αΝ η Ν βθΝ

θ1γήβίίβΝ απσφα βΝ βμΝ Οζκη ζ έαμέΝ τηφπθαΝ η Ν βΝ ΜέΠέ έΝ ΧΚ φέΝ ζέζέ1Ν εαδΝ ηέηέβΨ,Ν ΰδαΝ βθΝ

πλσελδ βΝ βμΝ ζδευμΝ πδζ ΰ έ βμΝ η γσ κυΝ βμΝ αεαλδαέαμΝ άιβμΝ ΧόlashΝ SmeltingΨΝ ζάφγβ αθ,Ν

η αιτΝΪζζπθ,Νυπ’ΝσοδθΝσ δΝβ ηΫγκ κμΝαυ άΝαθαπ τξγβε ΝαπσΝ βΝφδθζαθ δεάΝ αδλ έαΝτutotecΝη Ν

ε αηΫθβΝ ίδκηβξαθδεάΝ φαληκΰάΝ ιίΝ εαδΝ πζΫκθΝ ξλσθπθ,Ν ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ά βΝ κΝ ηίΣΝ βμΝ
                                                 
50 Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθ,Ν« ηπδ υ δεΪΝ αΝ κδξ έαΝΰδαΝ κΝflashΝsmeltingέΝ θΝ έηα Νυπκξλ πηΫθκδΝθαΝ α 

απκεαζτοκυη »Ξ,Νηέιέβί1γΝhttp://antigoldgr.org/blog/2013/07/05/flash-smelting-confidential/  

http://antigoldgr.org/blog/2013/07/05/flash-smelting-confidential/


Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 35 

παΰεσ ηδαμΝπαλαΰπΰάμΝξαζεκτ,Ν[έέέ]Ν θΝαπαδ έΝ βΝξλά βΝευαθέκυΝάΝ θυ υθΝ κυΝεαδΝγ πλ έ αδΝ

απσΝ ξθκζκΰδεάμΝαπσο πμΝβΝ«state of the art» ηΫγκ κμΝ εαδΝ απσΝπ λδίαζζκθ δεάμΝαπσο πμΝβΝ

εαγαλσ λβΝπυλκη αζζκυλΰδεάΝηΫγκ κμΝ[έέέ] 

τηφπθαΝη Ν αΝ κδξ έαΝ βμΝη ζΫ βμΝ[έέέ]ΝβΝ φαληκ δησ β ΪΝ βμΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝ υηπυεθυηα αΝ

πθΝ η αζζ έπθΝ Κα Ϊθ λαμΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ κυμΝ υ εα Ϋλΰα κυμΝ αλ θκπυλέ μΝ βμΝ

ΟζυηπδΪ αμ Ϋξ δΝ ά βΝ κεδηα γ έΝ πδ υξυμΝ Ν βηδίδκηβξαθδεάΝ εζέηαεα ίΪ δΝ κεδηυθΝ πκυΝ

δ θ λΰάγβεαθΝ αΝ λΰα άλδαΝ βμΝ φδθζαθ δεάμΝ αδλ έαμΝ τutotec,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ αθαπ τι δΝ βΝ

ηΫγκ κέ 

ΗΝελέ βΝαυ άΝ βμΝ δκέεβ βμΝπμΝ πλκμΝ κΝ ξαλαε βλδ ησΝ βμΝ πδζ ΰ έ αμΝ η γσ κυΝπμΝίΫζ δ βμΝ

δαγΫ δηβμ εαδΝπμΝπλκμΝ βθΝ φαληκ δησ β ΪΝ βμΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝ υηπυεθυηα αΝαδ δκζκΰ έ αδΝ

θκηέηπμ  [έέέ]” 

 κΝΪλγλκΝ κυΝη Ν έ ζκΝ“ξκζδα ησμΝ βμΝ1ζλβήβί1γΝαπσφα βμΝ κυΝ Ν Νσ, δΝαφκλΪΝ βθΝ φαληκ δησ β αΝ

βμΝ η αζζκυλΰδεάμΝ η γσ κυΝ αεαλδαέαμΝ άιβμ”51  κΝ ηβξαθδεσμΝ η αζζ έπθΝ εέΝ ΓέΝΦυξκΰδσπκυζκμΝ εΪθ δΝ δμΝ

αεσζκυγ μΝ πδ βηΪθ δμΝΧβΝ δα τππ βΝ έθαδΝ δεάΝηαμΨμ 

 χθαελδίυμΝβΝ αδλ έαΝ δ ξυλέ βε  σ δΝβΝ φαληκΰάΝ βμΝη αζζκυλΰδεάμΝη γσ κυΝ flashΝsmeltingΝ

αΝ υηπυεθυηα αΝ εκυλδυθΝ εαδΝ ΟζυηπδΪ αμΝ Υαζεδ δεάμΝ έθαδΝ « Ϋζ δ βΝ δαγΫ δηβΝ Σ ξθδεά»Ν

Χ ΣΨ,Νδ ξυλδ ησΝπκυΝξπλέμΝ δα ατλπ βΝυδκγΫ β αθΝβΝ δκέεβ βΝεαδΝ κΝ έΝ 

 Φ υ υμΝ δ ξυλέ βε  σ δΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ «η ΰΪζβμΝ εζέηαεαμΝ κεδηΫμ»Ν πκυΝ απκ δεθτκυθΝ βθΝ

φαληκ δησ β αΝ βμΝ η γσ κυΝ α υΰε ελδηΫθαΝ υηπυεθυηα αΝ η Ν δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ αθαζκΰέ μ,Ν

δ ξυλδ ησΝ πκυΝ πέ βμΝ πλσγυηαΝ Ϋξ βεαθΝ βΝ δκέεβ β  ΧπζβθΝ βμΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ ΨΝ εαδΝ κΝ  έΝ

πκ ζΫ ηα αΝ Ϋ κδπθΝ κεδηυθΝ θΝΫξκυθΝεα α γ έ,Νκτ Ν βΝΜΠ Νκτ Νη αΰ θΫ λαέΝ θ έγ α,Ν

βθΝΣ ξθδεάΝ εγ β βμΝ αδλ έαμ κυΝ ΙκυζέκυΝ βί11,Ν πδί ίαδυθ αδΝ σ δΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηδαΝ θΫαΝ

φαληκΰάΝ βμΝ η γσ κυΝ ’αυ κτΝ κυΝ τπκυΝ αΝ υηπυεθυηα αΝ εαδΝ σ δΝ κδΝ κεδηΫμΝ ίλέ εκθ αδΝ κΝ

Ϊ δκΝΫλ υθαμΝεαδΝαθΪπ υιβμ,Ν θυΝ ΰεα αζ έπ αδΝβΝπαλαΰπΰάΝ ζδευθΝπλκρσθ πθΝξλυ κτ,Νξαζεκτ 

εαδΝαλΰτλκυέΝ 

 Ν δκέεβ βΝ σφ δζ ,Ν πλδθΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ ξ δεάμΝ πσφα βμΝ ΰελδ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ

ΌλπθΝΧ ΠΟΨ,ΝθαΝαβ ά δΝθαΝΰέθκυθΝπ λδ σ λ μΝ κεδηΫμ,ΝσππμΝ έξ Ναβ ά δΝβΝαλησ δαΝ δ τγυθ βέΝ 

 ΣκΝ Νσφ δζ ΝθαΝία έ δΝ βθΝελέ βΝ κυΝΰδαΝ βΝηΫγκ κΝαυ άΝ βΝΰθπηκ σ β βΝ βμΝησθβμΝαλησ δαμΝ

ΰδαΝ ξθδεΪΝαβ άηα αΝυπβλ έαμ,ΝβΝκπκέαΝκυ δα δεΪΝ«ά αθΝαλθβ δεάΝεαδΝσξδΝγ δεά»,ΝεαγυμΝΫγ Ν

                                                 
51 ΓέΝΦυξκΰδσπκυζκμ,ΝΙκτζδκμΝβί1γ, “ξκζδα ησμΝ βμΝ1ζλβήβί1γΝαπσφα βμΝ κυΝ Ν Νσ, δΝαφκλΪΝ βθΝ φαληκ δησ β αΝ βμΝη αζζκυλΰδεάμΝ

η γσ κυΝαεαλδαέαμΝ άιβμ”Ν 

http://www.iekemtee.gr/images/arthro.pdf%20
http://www.iekemtee.gr/images/arthro.pdf%20
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πμΝπλκςπσγ βΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝεαδΝ υηπζάλπ βΝ βμΝΜΠ ,ΝεΪ δΝπκυΝ ζδεΪΝ θΝΫΰδθ έΝ 

4.6 Π λδίαζζκθ δεάΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝπλσ α βμΝη αζζκυλΰέαμΝflashΝ
smeltingΝ θΝΫΰδθ Νπκ Ϋ 

Μ ΝίΪ βΝ αΝαθπ ΫλπΝ έθαδΝπλκφαθΫμΝσ δΝκυ δα δεάΝπ λδίαζζκθ δεάΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝΫλΰκυ,Ν δ δεΪΝ Νσ δΝ

αφκλΪΝ κΝ εκηηΪ δΝ βμΝ η αζζκυλΰέαμ, θΝ Ϋΰδθ Ν πκ Ϋ. ΌζαΝ σ αΝ αθαφΫλκθ αδΝ βΝ εΫοβΝ Χ1γΨΝ βμΝ

απσφα βμΝ1ζλβήβί1γ κυΝ Ν έθαδΝαθυπσ α αμΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ φαληκΰάΝ κυΝflashΝsmeltingΝ θΝ έθαδΝ

«stateΝofΝtheΝart»,Ν θΝ έθαδΝ«ίΫζ δ βΝ δαγΫ δηβΝ ξθδεά»ΝΰδαΝαυ κτΝ κυΝ τπκυΝ αΝ υηπυεθυηα αΝεαδΝ έθαδΝ

θ ζυμΝ δαφκλ δεάΝ απσΝ αυ άθΝ πκυΝ φαλησα αδΝ κΝ ηίΣΝ βμΝ παλαΰπΰάμΝ ξαζεκτΝ παΰεκ ηέπμέΝ Ι ξτ δΝ

αελδίυμΝ κΝαθ έγ κμΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝ φαληκΰάΝ βμΝεαζΪΝΰθπ άμΝη γσ κυΝflashΝsmeltingΝ έθαδΝεαγαλΪΝ

π δλαηα δεάΝεαδΝ θΝξλβ δηκπκδ έ αδΝπκυγ θΪέ 

ΣκΝ ,Ν κΝκπκέκΝεα ΪΝ βθΝπΪΰδαΝπλαε δεάΝεαδΝθκηκζκΰέαΝ κυΝ θ  πλκίαέθ δΝ Ν ξθδεΫμΝελέ δμ,ΝυδκγΫ β Ν

Ϊελδ αΝ εαδΝ εσπδηαΝ υηπ λδΫζαί Ν κΝ ε έη θκΝ βμΝ απσφα βμΝ πμΝ γΫ φα αΝ σζκυμΝ κυμΝ δ ξυλδ ηκτμΝ βμΝ

αδλ έαμΝεαδΝ βΝίΪ βΝαυ υθΝπαλΫ ξ Ν βθΝΫΰελδ άΝ κυΝαπκλλέπ κθ αμΝ δμΝαδ δΪ δμΝ βμΝπλκ φυΰάμέΝΣκΝ Ν

εαδΝκΝπλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ ΤΠ Ναζζβζκ δαο τ κθ αδμ κΝΝ θυ α κΝ ευλπ δεσΝ δεα άλδκΝί ίαδυθ δΝσ δΝ

ΫξκυθΝΰέθ δΝσζ μΝκδΝ κεδηΫμΝπκυΝαπκ δεθτκυθΝ βθΝ φαληκ δησ β αΝ βμΝη γσ κυ,Ν θυΝκΝΠλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ

π λδίαζζκθ δεΪΝ α δκ κ κτ αμΝ αλξάμΝ ζΫ δΝ σ δΝ ΝΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ αζζΪΝ αυ άΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ γαΝ αθ δη ππδ έΝ

αλΰσ λαέΝ Όηπμ,Ν σ κΝ βΝ πσφα βΝ ΰελδ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ Όλπθ,Ν σ κΝ εαδΝ βΝ απσφα βΝ κυΝ  ,Ν

ία έ βεαθΝ βΝ δαί ίαέπ βΝ βμΝ δκέεβ βμ,Ν βζα άΝ βμΝ ΤΠ Ν πκυΝ βθΝ δαί ίαέπ Ν βΝ αδλ έαΝ

Χ“ Π ΝΣ ΣΙΚΟΝ ΤΠΟΜΝ Μ έέέ”,Ν 11έγέβί11Ψ,Ν σ δΝ ΥΟΤΝΝ ΰέθ δΝ σζ μΝ κδΝ απαλαέ β μΝ κεδηΫμ,Ν « Ν

ίδκηβξαθδεάΝεζέηαεαΝεαδΝηΪζδ αΝη Ν κθΝπυλέ βΝ βμΝΟζυηπδΪ αμ»… 

ΌζκδΝ ΰθυλδααθ σ δ,Ν ξπλέμΝ βΝ δαί ίαέπ β,Ν αζβγάΝ άΝο υ ά,Ν σ δΝ «ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ σζ μΝ κδΝ κεδηΫμ»Ν εαηηέαΝ

ΜΠ Ν θΝγαΝά αθΝ υθα σθΝθαΝ ΰελδγ έΝκτ ΝθαΝπ λΪ δΝαπσΝ βΝ κεδηα έαΝ κυΝ έΝΌππμΝ κθέα αδΝ βθ 

απσφα βΝ κυΝ  ,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ηΫγκ κμΝ η αζζκυλΰέαμΝ έθαδΝ «ία δεάΝ υθδ υ α κυΝ π θ υ δεκτΝ

ξ έκυΝ εαδΝ πβλ Ϊα δΝ κΝ υθκζδεσΝ ξ δα ησ» εαδΝ «βΝ φαληκΰάΝ βμΝ ελέθ αδ,Ν σ κΝ απσΝ βθΝ αδλ έαΝ

ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ έ έ  σ κΝ εαδΝ απσΝ βΝ δκέεβ β,Ν απαλαέ β βΝ πλκ̈πσγ β ΰδαΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ

παλαΰκηΫθπθΝ υηπυεθπηΪ πθΝπυλδ υθΝΟζυηπδΪ αμΝεαδΝξαζεκτΝ– ξλυ κτΝεκυλδυθ»έΝ βζα άΝξπλέμΝαυ άΝ βΝ

υΰε ελδηΫθβΝηΫγκ κΝ ΝΝΤΠ ΡΥ ΙΝ Π Ν Τ έΝ 

4.7 δκέεβ βΝεαδΝ ΝΰθπλέακυθΝσ δΝβΝη αζζκυλΰέαΝflashΝsmeltingΝσππμΝ
ΰελέγβε Ν έθαδΝαπΪ β 

Σσ κθΝ βΝ ΤΠ ήΤΠ Κ ,Ν βζα άΝ βΝ υπβλ έαΝ πκυΝ ιΫ π Ν βθΝ ΠΟΝ πθΝ “Μ αζζ υ δευθ-

Μ αζζκυλΰδευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμ”,Νσ κΝεαδΝ κΝυηίκτζδκΝ βμΝ πδελα έαμΝΫξκυθΝ

ζΪί δΝΰθυ βΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝαπκ δεθτκυθΝσ δΝβΝη αζζκυλΰέαΝflashΝsmeltingΝπκυΝυπΫίαζ ΝβΝ ζζβθδεσμΝ
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Υλυ σμΝ έξ Ν εκπσΝ βθΝ ιαπΪ β βΝ βμΝ δκέεβ βμέ 

Ν ΤΠ ΝεαδΝβΝκε αη ζάμΝ“ΟηΪ αΝυθ κθδ ηκτ”ΝπκυΝαιδκζσΰβ Ν βΝΜΠ Ν βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝΰθυλδααθΝ

κΝ απσΝ βέ1βέβί1ίΝ ΫΰΰλαφκΝ βμΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ  πκυ,Ν αθΝ εαδΝ ά αθΝ βΝ ησθβΝ υπβλ έαΝ πκυΝ έξ Ν βθΝ

αληκ δσ β αΝεαδΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝΰθυ βΝθαΝαιδκζκΰά δΝ βΝηΫγκ κΝη αζζκυλΰέαμ,Ν έξ Ναπκεζ δ έΝαπσΝ

βθΝ “ΟηΪ αΝ υθ κθδ ηκτ”έΝ Ν ΪπκοβΝ βμΝ υπβλ έαμΝ υπκίζάγβε Ν ΰΰλΪφπμΝ εαδΝ ΫΰεαδλαΝ βθΝ ΤΠ Ν εαδΝΝ

ά αθΝαλθβ δεάΝΰδαΝ βθΝπλσ α βΝη αζζκυλΰέαμ πκυΝυπΫίαζ ΝβΝ αδλ έαέΝΌηπμΝβΝ ΤΠ ΝεαδΝβΝ “ΟηΪ αΝ

υθ κθδ ηκτ”Ν πΫζ ιαθΝ θαΝ αΰθκά κυθΝ κΝ ελέ δηκΝ αυ σΝ ΫΰΰλαφκΝ εαδΝ θαΝ πλκξπλά κυθΝ βθΝ ΰελδ βΝ

Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ η Ν πζάλβΝ απκ κξάΝ πθΝ ο υ υθΝ δ ξυλδ ηυθΝ βμΝ αδλ έαμΝ π λέΝ ίδκηβξαθδεάμΝ

φαληκ δησ β αμΝ βμΝη γσ κυέΝ 

Ν ΤΠ Ν ΰθπλέα δΝ πέ βμΝ βθΝ απσΝ 1ζέιέβί11Ν Σ ξθδεάΝ εγ βΝ βμΝ ϋuropeanΝ ύoldfields,Ν σπκυΝ βΝ έ δαΝ βΝ

τutotecΝ δαζτ δΝ κθΝ ητγκΝ κυΝ flashΝ smeltingΝ βζυθκθ αμΝ εαγαλΪΝ σ δΝ βΝ φαληκΰάΝ βμΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝ

υηπυεθυηα αΝ έθαδΝ εαγαλΪΝ π δλαηα δεάέΝ Ν θΝ ζσΰπΝ Σ ξθδεάΝ εγ βΝ έξ Ν ε θ λδεά γΫ βΝ σ κΝ κΝ

ΤπσηθβηαΝ κυΝ“Παλα βλβ βλέκυ”Νη ΝγΫηαΝ βΝη αζζκυλΰέαΝflashΝsmelting,Νσ κΝεαδΝ βΝ ξ δεάΝη ζΫ βΝ κυΝ

η αζζ δκζσΰκυΝεέΝΦυξκΰδσπκυζκυΝπκυΝεα α ΫγβεαθΝεαδΝ αΝ υκΝ βθΝ ΤΠ Ν κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝβί1γέΝ 

ΣαΝ κδξ έαΝ έθαδΝπζΫκθΝ υθ λδπ δεΪ,ΝαζζΪΝβΝ ΤΠ Νκξυλυθ αδΝπέ πΝαπσΝ κΝ“ ΝηαμΝΫξ δΝΰέθ δΝαέ βηαΝ

απσΝ βθΝ αδλ έαΝ ΰδαΝ αζζαΰάΝ βμΝ η γσ κυ”Ν εαδΝ αλθ έ αδΝ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ σ δΝ θΫελδθ Ν εΪ δΝ πκυΝ θΝ

ηπκλ έΝθαΝ φαληκ έέ Ν έΝΥαζεδ δεάΝπζβλυθ δΝ δμΝ υθΫπ δ μέΝ Ν ΠΟΝΫ π Ν βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ

βΝ υθα σ β α θαΝ ι εδθά δΝ θαΝ υζκπκδ έΝ ΫθαΝ π θ υ δεσΝ ξΫ δκΝ πκυΝ κτ Ν Ϋξ δΝ ΰελδγ έ,Ν κτ Ν υπΪλξ δΝ

π λέπ π βΝ θαΝ ΰελδγ έΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ πκυΝ α δκ κ άγβε Ν π λδίαζζκθ δεΪ,Ν αφκτΝ βΝ Σ ξθδεάΝ Μ ζΫ βΝ Χ κΝ

ΠΡΟ ΡΣ Μ ΨΝ βμΝη αζζκυλΰέαμΝflashΝsmeltingΝ θΝΫξ δΝεαηηέαΝπδγαθσ β αΝθαΝ ΰελδγ έέ 

 Ν υθΪθ β βΝπκυΝ έξαθΝ κΝ “Παλα βλβ άλδκ”,ΝηΫζβΝ βμΝ θ δπκζέ υ βμΝ κυΝ άηκυΝ λδ κ ΫζβΝεαδΝηΫζβΝ

βμΝ πδ λκπάμΝ ΰυθαΝΥαζεδ δεάμΝη Ν κθΝΠλσ λκΝ κυΝ ΝεέΝΜ θκυ ΪεκΝ δμΝββέ1έβί1γ,Ν κυΝπαλκυ έα αθΝ

κΝΤΠΟΜΝ Μ Ν κυΝ“Παλα βλβ βλέκυ”ΝεαδΝ κυΝ ιΫγ αθΝ α κδξ έαΝπκυΝηΫξλδΝ σ Ν έξαη Ν υΰε θ λυ δΝ

ξ δεΪΝη Ν βθΝ φαληκ δησ β αΝ βμΝη γσ κυΝflashΝsmeltingΝ βΝΥαζεδ δεάέΝΟΝΠλσ λκμΝαθαΰθυλδ Νσ δΝ κΝ

γΫηαΝ έθαδΝ ιαδλ δεΪΝ κίαλσΝ εαδΝ πλκΫ λ ο Ν θαΝ εα α γ έΝ κΝ ΤΠΟΜΝ Μ Ν βθΝ δ βΰά λδαΝ βμΝ

υπσγ βμ εαΝ αε ζζαλκπκτζκυΝ παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δ,Ν σππμΝ αθΫφ λ ,Ν “ υπδεΪΝ έθαδΝ επλσγ ηκ”έΝ

Κα α Ϋγβε Ν βθΝ πση θβΝ βηΫλα,Ν θΝ ΰθυ δΝ ηαμΝ σ δΝ ά αθΝ επλσγ ηκ,Ν αζζΪΝ η Ν βθΝ ζπέ αΝ σ δΝ βΝ εαΝ

δ βΰά λδαΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝπαλαί έΝ κθΝ τπκΝΰδαΝθαΝ υ δΝ βθΝελέ βΝ κυΝ ΝεΪ δΝπκυ  γαΝαθΫ λ π ΝσζκΝ

κΝ αγλσΝ κδεκ σηβηαΝ βμΝ ΰελδ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθέΝ Ν εαΝ αε ζζαλκπκτζκυΝ κΝ παλΫζαί ,Ν

θβη λυγβε Ν ΰδαΝ κΝ π λδ ξση θσΝ κυΝ εαδΝ σππμΝ ηΪγαη Ν απσΝ βΝ εΫοβΝ Χγ1ΨΝ βμΝ απσφα βμΝ 1ζλβήβί1γ 

απκφΪ δ ΝθαΝηβθΝ κΝ υηπ λδζΪί δΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝυπσγ βμέΝ 

“γ1έΝ π δ ά,Ν Ϋζκμ,Ναπαλα Ϋε πμΝΰέθ αδΝ πέεζβ β,Ν κΝπλυ κθΝη Ν κΝυπσηθβηαΝπκυΝεα α Ϋγβε Νη ΪΝ

βΝ υαά β βΝ βμΝυπκγΫ πμ,Ν ξθδευθΝ εγΫ πθΝπκυΝ θΝΫξκυθΝπλκ εκηδ γ έΝπλκαπκ δε δευμ,Νεα ΪΝ

αΝΪλγλαΝβηΝπαλέΝβΝεαδΝγγΝ κυΝπέ έΝ1κή1λκλΝΧ ΄ΝκΨέέέ” 
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θΝ Ϋζ δ,Ν σ κΝβΝ δκέεβ βΝσ κΝεαδΝ κΝ ΝΰθπλέακυθΝ βθΝαπΪ βΝαζζΪΝκδΝαπκφΪ δμΝ κυμΝ έθαδΝ ε έΝΰδαΝ

θαΝ πλκ φΫλκυθΝ βθΝ απΪ βΝ κΝ π λέίζβηαΝ βμΝ “θκηδησ β αμ”Ν εαδΝ θαΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝ εα α λκφάΝ βμΝ

Υαζεδ δεάμέΝΜ ΪΝ βθΝαπκηΪελυθ βΝ εΝ κυΝ αη έκυ,Νκυ ΫθΝζΪγκμΝαθαΰθπλέα αδέΝ 



5. Π Ρ Ι ΗΝΣΗΝΤΜ ΗΝΚ ΙΝΣΟΤΝΚΤΡΩΣΙΚΟΤΝ
ΣΗΝΝΟΜΟΤ 

5.1 ΣκΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝ θΝΫξ δΝ ΰελδγ έΝεαδΝ θΝηπκλ έΝθαΝ ΰελδγ έ 

θΝ εαδΝ βΝ “ πΫθ υ β”Ν βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ Ϋξ δΝ ζΪί δΝ ΰελδ βΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ εαδΝ ΰελέ δμΝ

Σ ξθδευθΝΜ ζ υθΝΰδαΝ πδηΫλκυμΝΫλΰα,ΝβΝυζκπκέβ βΝ πθΝκπκέπθΝΫξ δΝά βΝι εδθά δ,Ν κΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝ

θΝΫξ δΝ ΰελδγ έΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝυπβλ έα,Ν βΝ δ τγυθ βΝΜ αζζ υ δευθΝεαδΝ δκηβξαθδευθΝΟλυε υθΝ ήΝ

ΣηάηαΝ ΥΝ κυΝΤΠ Κ ,ΝσππμΝκλέα δΝκΝθσηκμΝγββίήβίίζέΝΣκΝαά βηαΝαυ σΝαθΫ δι Νη Ν βθΝαπσΝ1λέ11έβί1γΝ

“ βησ δαΝ θαφκλΪ”Ν κυΝκΝ λξδηέΝΥλδ σ κυζκμΝ ΰΰ ζσΰζκυ52.  

ΟδΝ παζδθπ έ μΝ εαδΝ κδΝ αθ δφΪ δμΝ δκέεβ βμ,Ν ΤπκυλΰυθΝ εαδΝ αδλ έαμΝ ΰτλπΝ απσΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ άΝ ηβΝ κυΝ

π θ υ δεκτΝξ έκυΝ έθαδΝηθβη δυ δμμ 

•  ΝΫΰΰλαφσΝ βμΝΝπλκμΝ κΝ Ν δμΝγ1έηέβί1βΝΧεαδΝ ΝπκζζΪΝπλκΰ θΫ λαΝεαδΝη αΰ θΫ λαΝΫΰΰλαφΪΝ

βμΨ,Ν βΝ Ν αλησ δαΝ υπβλ έαΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ  βζυθ δΝ εαγαλΪΝ σ δΝ κΝ π θ υ δεσΝ ξΫ δκΝ Ϋξ δΝ υπκίζβγ έΝ

αζζΪΝ θΝΫξ δΝ ΰελδγ έ53. 

•  δμΝ1ιέ1βέβί1βΝκΝΤφυπκυλΰσμΝ θΪπ υιβμΝεέΝΠαπαΰ πλΰέκυ,Ναπαθ υθ αμΝ Ν ξ δεάΝ λυ β βΝ βμΝ

ίκυζ υ κτΝΥαζεδ δεάμΝ εαμΝ ΙΰΰζΫαβ,Ν βζυθ δΝ σ δΝ κΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝ Ϋξ δΝ ΰελδγ έ54 εαδΝ υπκ δεθτ δΝπμΝ

“Ϋΰελδ β”Ν βθΝαπσΝβιέγέβίίθΝαπζάΝ πδ κζάήΰθπηκ σ β βΝ βμΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ έ 

•  Ν βηκ έ υηαΝ βμΝ φβη λέ αμΝ“ κΝΥπθέ”Ν βμΝ1κέ1έβί1ζ,ΝκΝ επλσ ππκμΝ πδεκδθπθέαμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ

Υλυ σμΝ βζυθ δΝσ δΝ“ θΝυπΪλξ δΝΫΰελδ βΝαζζΪΝυπΪλξ δΝβΝαπσφα βΝ κυΝ ”Ξ55 

θΝ Ϋζ δΝ η Ν πδ κζάΝ κυΝ πλκμΝ κΝ άηαλξκΝ λδ κ ΫζβΝ εέΝ ΜέξκΝ δμΝ 1ιέ1ίέβί1ζ56,Ν κΝ θ δπλσ λκμΝ εαδΝ

δ υγτθπθΝ τηίκυζκμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ εέΝ  λα κυ ΪεβμΝ παλα Ϋξγβε Ν η θΝ σ δΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ

π θ υ δεκτΝξ έκυΝ θΝυπΪλξ δ,Νδ ξυλέ βε Ν Νσ δΝ θΝαπαδ έ αδέ 

Κα ΪΝ κΝΪλγλκΝγΝ βμΝ τηία βμΝη αίέία βμΝπκυΝευλυγβε Νη Ν κΝθσηκΝγββίήβίίζμΝ 

                                                 
52    λξδηέΝΥλδ σ κυζκμΝ ΰΰ ζσΰζκυ, “ βησ δαΝ θαφκλΪ”, 19.11.2013  

53    πΪθ β βΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ ,Ν ΰΰλαφκΝαπσο πθΝπλκμΝ κΝ Νhttp://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2013/11/STE-PEKA-31-5-12.pdf  

54     ΤφυπκυλΰσμΝΠ Κ Ν βηΪεβμΝΠαπαΰ πλΰέκυ,ΝαπΪθ β βΝ βθΝ λυ β βΝεαδΝ Κ Νη Ν έΠΝζβγκήγκζήββέ11έβί1βΝ βμΝίκυζ υ κτΝεαμΝΚα λέθαμΝ
ΙΰΰζΫαβΝhttp://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2013/01/ceb1cf80ceb1cebdcf84ceb7cf83ceb7-ceb3ceb9ceb1-
ceb5cf80ceb5cebdceb4cf85cf84ceb9cebacebf-cf83cf87ceb5ceb4ceb9cebf-ceb5-cf87.jpg  

55     ΣΟΝΥΧΝΙ,Ν“ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝ μΝ«ΚαδΝαθΝ θΝυπΪλξ δΝΫΰελδ β,Ν δΝθαΝεΪθκυη Ν υλαν»”,Ν1κέ1έβί1ζΝhttp://www.toxwni.gr/xoni-
apokleistika/item/10782-ellinikos-xrisos-ae-kai-an-den-iparxei-egkrisi-ti-na-kanoume-tora#.Utri72eTumQ 

56 ΣβθΝ πδ κζάΝ βηκ έ υ ΝκΝ λξδηέΝΥλδ σ κυζκμΝ ΰΰ ζσΰζκυΝ κΝ
http://vasilinos.wordpress.com/2014/10/29/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-
%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1/  

http://vasilinos.files.wordpress.com/2013/11/dimosia-anafora-blog.pdf
http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2013/11/STE-PEKA-31-5-12.pdf
http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2013/01/ceb1cf80ceb1cebdcf84ceb7cf83ceb7-ceb3ceb9ceb1-ceb5cf80ceb5cebdceb4cf85cf84ceb9cebacebf-cf83cf87ceb5ceb4ceb9cebf-ceb5-cf87.jpg
http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2013/01/ceb1cf80ceb1cebdcf84ceb7cf83ceb7-ceb3ceb9ceb1-ceb5cf80ceb5cebdceb4cf85cf84ceb9cebacebf-cf83cf87ceb5ceb4ceb9cebf-ceb5-cf87.jpg
http://www.toxwni.gr/xoni-apokleistika/item/10782-ellinikos-xrisos-ae-kai-an-den-iparxei-egkrisi-ti-na-kanoume-tora#.Utri72eTumQ
http://www.toxwni.gr/xoni-apokleistika/item/10782-ellinikos-xrisos-ae-kai-an-den-iparxei-egkrisi-ti-na-kanoume-tora#.Utri72eTumQ
http://vasilinos.wordpress.com/2014/10/29/\316\261\317\200\316\261\316\275\317\204\316\267\317\203\316\267-\317\204\316\267\317\203-\316\265\316\273\316\273\316\267\316\275\316\271\316\272\316\277\317\203-\317\207\317\201\317\205\317\203\316\277\317\203-\317\203\317\204\316\277-\316\261/
http://vasilinos.wordpress.com/2014/10/29/\316\261\317\200\316\261\316\275\317\204\316\267\317\203\316\267-\317\204\316\267\317\203-\316\265\316\273\316\273\316\267\316\275\316\271\316\272\316\277\317\203-\317\207\317\201\317\205\317\203\316\277\317\203-\317\203\317\204\316\277-\316\261/
http://vasilinos.wordpress.com/2014/10/29/\316\261\317\200\316\261\316\275\317\204\316\267\317\203\316\267-\317\204\316\267\317\203-\316\265\316\273\316\273\316\267\316\275\316\271\316\272\316\277\317\203-\317\207\317\201\317\205\317\203\316\277\317\203-\317\203\317\204\316\277-\316\261/
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“ κΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝ σππμΝ γαΝ ΰελδγ έΝ απσΝ δμΝ αλησ δ μΝ αλξΫμΝ Χ έ έΝ η ΪΝ βθΝ Ϋε κ βΝ σζπθΝ πθΝ

ξ δευθΝα δυθΝεαδΝ ΰελέ πθΨ,Νγ πλ έ αδΝπαλΪλ βηαΝ βμΝπαλκτ αμΝεαδΝαθαπσ πα κΝηΫλκμΝ βμΝεαδΝ

γαΝ η τ δΝ αΝηΫλβΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝσλκυμΝ βμΝΫΰελδ βμ”έΝ 

Όηπμ,Ν απσΝ κΝ π θ υ δεσΝ ξΫ δκΝ πκυΝ εα α Ϋγβε Ν κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ βίίθΝ Ϋζ δπ Ν κΝ ία δεσ λκΝ κδξ έκ,Ν

βζα άΝ κδΝ η ζΫ μΝ εαδΝ αΝ λ υθβ δεΪΝ κηΫθαΝ πκυΝ γαΝ εηβλέπθαθΝ πδ βηκθδεΪΝ βθΝ πλσ α βΝ βμΝ

αδλ έαμΝΰδαΝηδαΝηδαΝηκθΪ αΝη αζζκυλΰέαμΝπκυΝπαλσηκδαΝ θΝζ δ κυλΰ έΝπκυγ θΪΝ κθΝεσ ηκ,ΝΫζζ δοβΝπκυΝ

έξ Ν πδ βηαθγ έΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝυπβλ έαΝ σ κΝ κΝβίίθΝσ κΝεαδΝ κΝβί1ίέΝ Ν δκέεβ βΝ– εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ

βΝ δ δεάΝ Τπβλ έαΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ ΤΠ ήΤΠ Κ Ν – παλΫεαηο Ν βθΝ αλησ δαΝ υπβλ έα,Ν αΰθσβ Ν βΝ

ία δεσ α βΝ αυ άΝ Ϋζζ δοβΝ εαδΝ πλκξυλβ Ν βθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ α δκ σ β βΝ ΧΠΠ Ν εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ

ΠΟΨΝηδαμΝη αζζκυλΰδεάμΝη γσ κυΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝ θΝ έξ  εα α γ έΝεαθΫθαΝ κδξ έκΝπκυΝθαΝαπκ δεθτ δΝ

σ δΝηπκλ έΝθαΝ φαληκ έΝ βΝΥαζεδ δεάέΝ 

υηπ λα ηα δεΪ,Ν κΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝ θΝηπκλ έΝθαΝ ΰελδγ έ,Ν δσ δΝ κΝαβ βηαΝ βμΝη αζζκυλΰέαμ,Ν

πκυΝ έθαδΝκΝ εΝ βμΝ τηία βμΝ σξκμΝ κυΝ π θ υ δεκτΝξ έκυΝ έθαδΝαεσηβΝαθκδε σέ Νη αζζκυλΰδεάΝ

ηΫγκ κμ,ΝβΝξλά βΝ βμΝκπκέαμΝγ ηκγ άγβε Νη Ν βθΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11Ναπκ δεθτ αδΝσ δΝά αθΝηδαΝ Π Σ Ν

εαδΝπλσίζ οβΝΰδαΝ θαζζαε δεάΝηΫγκ κΝ θΝυπΪλξ δέΝΌππμΝγαΝεα α έικυη Ν βΝ υθΫξ δα,ΝβΝ αδλ έαΝΫξ δΝ

ά βΝ “ λκπκπκδά δ”Ν ηκθκη λυμΝ κΝ π θ υ δεσΝ βμΝ ξΫ δκ,Ν αφαδλυθ αμΝ θ ζυμΝ βθΝ πκζυ Ϊπαθβ,Ν

εα α ε υα δεΪΝ εαδΝ ζ δ κυλΰδεΪ,Ν η αζζκυλΰέαέΝ ΣκΝ ξΫ δκΝ βμΝ κΝ αθαεκδθυθ δΝ κυμΝ κδεκθκηδεκτμΝ

αθαζυ ΫμΝεαδΝ κΝ π θ υ δεσΝεκδθσΝ κΝ ιπ λδεσ,ΝσηπμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ κΝπαλκυ δΪ δΝ βΝ δκέεβ βΝ δσ δΝ

ΰθπλέα δΝσ δΝ έθαδΝαθ έγ κΝ κυμΝσλκυμΝ βμΝ τηία βμ,ΝΪλαΝπαλΪθκηκΝεαδΝΪευλκέ 

5.2 Υλκθκ δΪΰλαηηαΝυζκπκέβ βμΝ βμΝ πΫθ υ βμ 

ΣκΝ“υπκΫλΰκΝΟζυηπδΪ αμ”Ν κυΝ π θ υ δεκτΝξ έκυΝ θΪπ υιβμΝ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμ,ΝσππμΝαυ σΝ

ΰελέγβε Νπ λδίαζζκθ δεΪΝη Ν βθΝΚΤ βί1ιζηήβί11ΝεαδΝ ξθδεΪΝη Ν δμΝ ΰελέ δμΝ ξθδευθΝη ζ υθΝΧξπλέμΝ

π σ κΝ θαΝ Ϋξ δΝ ΰελδγ έΝ υθκζδεΪΝ δσ δΝ απκυ δΪα δΝ βΝ πζΫκθΝ βηαθ δεάΝ Ϋΰελδ β,Ν βμΝ ηκθΪ αμΝ

η αζζκυλΰέαμΨ,Νπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝ ιάμΝφΪ δμ57: 

 Φ  ΝΙμΝ δΪλε δαΝζΝΫ βέΝ π ι λΰα έαΝ πθΝβέζ1ίέίίίΝ σθπθΝπαζαδυθ ζηΪ πθΝ ηπζκυ δ ηκτΝΟζυηπδΪ αμΝ

ΰδαΝπαλαΰπΰάΝξλυ κφσλκυΝ υηπυεθυηα κμΝ κΝαθαίαγηδ ηΫθκΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝΟζυηπδΪ αμέΝ Ν

π ι λΰα έαΝ αυ άΝ Ϊλξδ Ν κΝΜΪδκΝ βί1βΝ εαδΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ κζκεζβλπγ έΝ κυμΝ πλυ κυμΝ ηάθ μΝ κυΝ βί1θέΝ

λΰαΝπλκ πΫζα βμΝεαδΝυπσΰ δαμΝυπκ κηάμΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ ισλυιβμΝ πθΝεκδ α ηΪ πθΝΟζυηπδΪ αμΝ βθΝ

πση θβΝφΪ βέΝΟζκεζάλπ βΝεα α ε υάμΝθΫκυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ κΝΜαθ ΫηΝΛΪεεκΝεαδΝΫθαλιβΝ

εα α ε υάμΝ βμΝθΫαμΝ κΪμΝΜαθ ΫηΝΛΪεεκυ-ΟζυηπδΪ αμΝηάεκυμΝκέηΝξζηέ 

Φ  ΝΙΙμΝ λξέα δΝαηΫ πμΝη ΪΝ βΝΦ  ΝΙΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝβί1θΝεαδΝ Ν δαλε έΝ πέ βμΝζΝΫ βέΝυθ βλβ δεάΝ
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ισλυιβΝ γίίέίίί-ζίίέίίίΝ σθπθ η αζζ τηα κμΝ β έπμΝ εαδΝ εα λΰα έαΝ κΝ υφδ Ϊη θκΝ λΰκ Ϊ δκΝ

ηπζκυ δ ηκτΝ ΟζυηπδΪ αμ ΰδαΝ παλαΰπΰάΝ υηπυεθπηΪ πθΝ ΰαζβθέ β,Ν φαζ λέ βΝ εαδΝ ξλυ κφσλκυΝ πυλέ βέΝ

Οζκεζάλπ β εα α ε υάμΝ κυΝ υΰελκ άηα κμΝη αζζκυλΰέαμΝflashΝsmeltingΝεαδΝηκθΪ αμΝγ δρεκτΝκιΫκμΝ κΝ

Μαθ ΫηΝΛΪεεκ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυΝ θΫκυΝ ξυλκυΝ απσγ βμΝ πδεδθ τθπθΝ απκίζά πθΝ ΚκεεδθσζαεεαέΝ ιαΰπΰάΝ

υηπυεθπηΪ πθΝηΫ πΝ κυΝθΫκυΝζδηΫθαΝ λα πθέκυ. 

Φ  Ν ΙΙΙμΝ Ν ξκυθΝ ά βΝ απκπ λα πγ έΝ εαδΝ ζ δ κυλΰκτθΝ σζαΝ αΝ αθπ ΫλπΝ ΫλΰαέΝ ΰεα αζ έπκθ αδΝ αΝ

υφδ Ϊη θαΝ λΰκ Ϊ δαΝ ηπζκυ δ ηκτΝ Ν  λα υθδΝ εαδΝ ΟζυηπδΪ αΝ εαδΝ σζβΝ βΝ λα βλδσ β αΝ

υΰε θ λυθ αδΝ κΝΜαθ ΫηΝΛΪεεκέΝΣκΝη αζζ έκΝΟζυηπδΪ αμΝηπαέθ δΝ ΝπζάλβΝπαλαΰπΰδεάΝ δα δεα έαΝη Ν

ισλυιβΝ κίίέίίίΝ σθκυμΝ εα ΥΫ κμέΝ ΣαΝ υηπυεθυηα αΝ ΰαζβθέ β- φαζ λέ βΝ ιΪΰκθ αδΝ απσΝ κθΝ ζδηΫθαΝ

 λα πθέκυΝ θυΝ κΝ υηπτεθπηαΝξλυ κφσλκυΝπυλέ βΝηααέΝη Ν κΝ υηπτεθπηαΝξαζεκτ-ξλυ κτΝ πθΝεκυλδυθΝ

κ βΰκτθ αδΝ βΝ η αζζκυλΰέαέ τηφπθαΝη Ν βθΝ “Σ ξθδεάΝΜ ζΫ βΝυπκΫλΰκυΝΟζυηπδΪ αμ”Ν βμΝ ζζβθδεσμΝ

Υλυ σμΝπκυΝ ΰελέγβε Ν δμΝ1ίέβέβί1βΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ 58,Ν κΝ η υ δεσΝπζΫκθΝΰδαΝ βθΝ

αδλ έαΝξλκθκ δΪΰλαηηαΝυζκπκέβ βμΝ βμΝ πΫθ υ βμΝ έθ αδΝ κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαμ 

 

ΣκΝ Ϋί κηκΝ Ϋ κμΝ βμΝ “ πΫθ υ βμ”,Ν βζα άΝ κΝ Ϋ κμΝ βί1λ, βΝ ηκθΪ αΝ η αζζκυλΰέαμΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ
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κζκεζβλπγ έΝεαδΝθαΝζ δ κυλΰ έ παλΪΰκθ αμΝεαγαλΪΝηΫ αζζα,Νξλυ σ,ΝξαζεσΝεαδΝΪλΰυλκΝεαδΝΫ κ αΝΰδαΝ κΝ

βησ δκΝαπσΝ βΝφκλκζκΰέαΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ 

πδ βηαέθ αδΝσ δΝεα ΪΝ βΝτηία βΝεαδΝ κθΝευλπ δεσΝ βμΝΝσηκ,ΝσζβΝβΝ δα δεα έαΝ βμΝπ λδίαζζκθ δεάμΝεαδΝ

ξθδεάμΝ α δκ σ β βμΝ ΧεαδΝ βΝ παεσζκυγβΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ π θ υ δεκτΝ ξ έκυΨΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ Ϋξ δΝ

κζκεζβλπγ έΝηΫξλδ κθΝΙαθκυΪλδκΝβίίιέΝΣκΝξλκθκ δΪΰλαηηαΝαυ σΝΫξ δΝά βΝπαλαίδα έΝαφκτΝβΝ ΝΚΤ Ν

ΠΟΝ ε σγβε Ν ησζδμΝ κΝ βί11έΝ Μ Ν βθΝ “ ΰελδ βΝ Σ ξθδεάμΝ Μ ζΫ βμΝ υπκΫλΰκυΝ ΟζυηπδΪ αμ”59 βΝΝ

ΙΜ ΟήΤΠ Κ  πδξ δλ έΝΰδαΝηδαΝαεσηαΝφκλΪΝθαΝ πδ π τ δΝ δμΝ ξ δεΫμΝ δα δεα έ μΝεαδΝθαΝ η τ δΝ

ξλκθδεΪΝ βθΝ αδλ έαΝεαδΝκλέα δμ 

”Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ η αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έαΝ ΧflashΝ smeltingΨΝ κυΝ υηπυεθυηα κμΝ πυλδ υθΝ πκυΝ

π λδΰλΪφ αδΝΰ θδεΪΝ βΝ υθβηηΫθβΝη ζΫ βΝΧ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΨΝθαΝ ι δ δε υγ έΝεαδΝ υηπζβλπγ έΝ

Ν πέπ κΝη ζΫ βμΝ φαληκΰάμΝΧengineeringΨέΝΠλκμΝ κτ κμ 

- ΝαΝ ε ζ γ έΝπλσΰλαηηαΝ κεδηυθΝ Νεα ΪζζβζβΝβηδίδκηβξαθδεάΝηκθΪ αΝ πέΝ σπκυΝ κυΝΫλΰκυέ 

- [ΗΝ αδλ έα]Ν θαΝ ηαμΝ υπκίΪζ δΝ ΰδαΝ Ϋΰελδ β,Ν θ σμΝ ξλσθκυΝ σξδΝ η ΰαζτ λκυΝ πθΝ λδυθΝ ΧγΨΝ υθΝ αΝ

υπσζκδπαΝπλκ αλ άηα αΝ βμΝ ξθδεάμΝη ζΫ βμ,Νη Ν αΝκπκέαΝγαΝκζκεζβλπγ έΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ

κυΝυπκΫλΰκυΝΟζυηπδΪ αμ,ΝπμΝ ιάμμΝ 

ΠΡΟ ΡΣΗΜ ΝθμΝΣ ΥΝΙΚΗ Μ Λ ΣΗΝΜ Σ ΛΛΟΤΡΓΙΚΗΝΜΟΝ ∆ ΝΥ ΛΚΟΤ,ΝΥΡΤΟΤΝΚ ΙΝ

Θ ΙΙΚΟΤΝΟΞ ΟΝΜ ΝΣ ΜΝΛ ΚΚΟΤ”. 

Ν ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ κφ έζ δΝ ηΫξλδΝ δμΝ 1ίΝ Φ ίλκυαλέκυΝ βί1ηΝ θαΝ εα αγΫ δΝ ΰδαΝ Ϋΰελδ βΝ κΝ

ΠΡΟ ΡΣ Μ Ν βμΝ η αζζκυλΰδεάμΝ ηκθΪ αμΝ flashΝ smeltingέ Ν αδλ έαΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ Ϋξ δΝ ά βΝ

εα α ε υΪ δΝ βθΝ “εα ΪζζβζβΝ βηδίδκηβξαθδεάΝ ηκθΪ αΝ πέΝ σπκυΝ κυΝ Ϋλΰκυ”Ν εαδΝ θαΝ ε ζ έΝ πλσΰλαηηαΝ

κεδηυθ,Ν υ Ν θαΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ βλά δΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ βμΝ υπκίκζάμΝ κυΝ ΠΡΟ ΡΣ Μ ΣΟέΝ Ν

πλκγ ηέαΝ Ϋξ δΝ ά βΝ ζάι δΝ αζζΪΝ Ϋ κδαΝ ηκθΪ αΝ κτ Ν Ϋξ δΝ εα α ε υα έ,Ν κτ Ν εα α ε υΪα αδέΝ Ν

υπβλ έαΝ πκυΝ υπΫΰλαο Ν βθΝ Ϋΰελδ βΝ πλκ παγ έΝ θαΝ φΫλ δΝ αΝ Ϋ κ αΝ βμΝ η αζζκυλΰέαμΝ βΝ ξυλαΝ κΝ

υθ κησ λκΝ υθα σΝ ξλσθκ,Ν σηπμΝ κδΝ ϋδϊτRχϊτΝ ύτδϊΝ ήΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝ ΥΡΤΟΝ θΝ ίδΪα αδέΝ Ν

« πΫθ υ β»Ν υζκπκδ έ αδΝ η Ν ΰκλΰκτμΝ λυγηκτμΝ Ν σζαΝ αΝ ηΫ ππα,Ν ε σμΝ απσΝ αυ σΝ βμΝ εα α ε υάμΝ

η αζζκυλΰέαμΝξλυ κτΝπκυΝυπκ έγ αδΝσ δΝ έθαδΝβΝε θ λδεάΝ βμΝεα τγυθ βΝεαδΝ σξκμέ  

Μ Ν υγτθβΝ σ κΝ βμΝ αδλ έαμΝσ κΝεαδΝ βμΝ δκέεβ βμ,ΝκΝξλσθκμΝυζκπκέβ βμΝ βμΝη αζζκυλΰέαμΝπκυΝ έθαδΝκΝ

ε θ λδεσμΝ σξκμΝ βμΝ τηία βμΝη α κπέα αδΝ δαλευμΝπλκμΝ αΝπέ π,Νΰδα έΝΟΛΟΙΝΓΝΧΡΙ ΟΤΝΝσ δΝαυ σΝ

πκυΝ ΰελέγβε Ν θΝηπκλ έΝθαΝ φαληκ έέ 

                                                 
59 ώΝT ξθδεάΝΜ ζΫ βΝκφ έζ δΝθαΝ υηφπθ έΝη Ν βθΝ ΰε ελδηΫθβΝΜΠ ΝεαδΝβ δα δεα έαΝΫΰελδ βμΝ βμΝεαγκλέα αδΝαπσΝ κΝΪλγλκΝ1ίβΝ κυΝΚυ δεαΝ

Μ αζζ υ δευθ εαδΝΛα κηδευθΝ λΰα δυθ ΧΚΜΛ Ψ 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=8jP1EcjPHIk=&tabid=296&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=8jP1EcjPHIk=&tabid=296&language=el-GR
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5.3   ΗΝ ιαφΪθδ βΝ βμΝη αζζκυλΰέαμ 

πσΝ βθΝ πση θβΝ εδσζαμΝ ί κηΪ αΝ βμΝ ΰελδ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ Όλπθ,Ν βΝ ηβ λδεάΝ αδλ έαΝ ϋldoradoΝ

ύold,Ναπ υγυθση θβΝ κυμΝη σξκυμΝΝ βμ,Νεα ΪΝπαλΪία βΝ βμΝ τηία βμΝεαδΝξπλέμΝθαΝ θβη λυ δΝεαθΝΝ κΝ

Ϊη αΝ θ δαφ λση θκΝΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Νηκθκη λυμΝεαδΝεα ΪΝπαλΪία βΝ βμΝτηία βμ,Ν λκπκπκέβ Ν κΝ

π θ υ δεσΝξΫ δκΝαφαδλυθ αμΝ κΝία δεσ λκΝεκηηΪ δΝ κυ,Ν βΝη αζζκυλΰέαΝξλυ κτέ ξκυη ΝζκδπσθΝ

ηδαΝ δλΪΝ ΰΰλΪφπθΝ εαδΝ βζυ πθΝ πθΝ ζ ξυθΝ βμΝ ηβ λδεάμΝ αδλ έαμΝ πκυΝ σζ μΝ εα α έθκυθΝ κΝ έ δκΝ

υηπΫλα ηαμΝσ δΝβΝη αζζκυλΰέαΝflashΝsmeltingΝπκυΝα δκ κ άγβε Νη Ν βθΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11Ν θΝπλσε δ αδΝ

θαΝυζκπκδβγ έέΝ πσΝ κΝεαζκεαέλδΝ κυΝβί1ζ,ΝβΝη αζζκυλΰέαΝΫξ δΝαφαδλ γ έΝεαδΝαπσΝσζ μΝ δμΝπαλκυ δΪ δμΝ

βμΝEldorado Gold εαδΝαπσΝ βθΝπαλκυ έα βΝ κυΝ«ΫλΰκυΝΟζυηπδΪ αμ»Ν κΝ δα έε υκέ 

 Σ ξθδεάΝ Ϋεγ βΝΤπκΫλΰκυΝΟζυηπδΪ αμ, 14.7.2011, σπκυΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ αφαδλ έ αδΝ θ ζυμΝ βΝ

η αζζκυλΰέαΝαπσΝ κΝετεζπηαΝ π ι λΰα έαμΝεαδΝκδΝκδεκθκηδεκέΝυπκζκΰδ ηκέΝΰέθκθ αδΝ βΝίΪ βΝ βμΝ

πυζβ βμΝ θσμΝ ηπκλ τ δηκυΝ υηπυεθυηα κμ60έΝυθκ τ αδΝαπσΝΫθαΝ δΪΰλαηηαΝ βμΝπαλαΰπΰδεάμΝ

δα δεα έαμΝ δαφκλ δεσΝεαδΝπδκΝ τθ κηκΝαπσΝαυ σΝπκυΝ ΰελέγβε έΝ ΝαπΪθ β βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ

βμΝ π λδίαζζκθ δεΪΝ α δκ κ κτ αμΝ αλξάμΝ ΤΠ ήΤΠ Κ ,Ν εέΝ ΣκζΫλβ,Ν σ αθΝ κυΝ αθαφΫλγβεαθΝ αΝ

αθπ ΫλπΝ ά αθμΝ “ θΝ ηαμΝ Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ αέ β βΝ απσΝ βθΝ αδλ έαΝ ΰδαΝ λκπκπκέβ βΝ βμΝ ́ΰελδ βμΝ

Π λδίαζζκθ δευθΝΌλπθ”έ 

 βζυ δμΝ κυΝπλκΫ λκυΝ βμΝϋldoradoΝύoldΝεέΝPitcher Νη αζζ υ δεσΝ υθΫ λδκΝ βμΝScotiabank 

δμΝ γέ1βέβί1γμΝ “ Ν η-θΝ ξλσθδαΝ Χ έ έΝ βζα άΝ κΝ βί1κ-βί1λΨΝ γαΝ κτη Ν πκδαΝ ηΫγκ κΝ γαΝ

ξλβ δηκπκδά κυη ”61
.  βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ βΝ πλκγ ηέαΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ ξ δεάμΝ η ζΫ βμΝ

Ϋζβι  δμΝ 1ίΝ Φ ίλκυαλέκυΝ βί1ηέΝ ΚαδΝ ίΫίαδα,Ν σ κΝ έθαδΝ δ ξυλάΝ βΝ ΚΤ Ν ΠΟΝ βί1ιζηήβί11,Ν θΝ

υπΪλξ δΝεαθΫθαΝπ λδγυλδκΝαζζαΰάμΝ βμΝη αζζκυλΰδεάμΝη γσ κυ,ΝσππμΝγαΝάγ ζ ΝκΝεέΝPitcherέ 

 βζυ δμΝ κυΝωϋτΝ βμΝϋldoradoΝύoldΝεέΝPaulΝWright Ν υαά β βΝη ΝκδεκθκηδεκτμΝαθαζυ ΫμΝ

πΪθπΝ αΝκδεκθκηδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝβκ λδηάθκυΝβί1ζ,Ν1έκέβί1ζ62έΝ Ν λυ β βΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ

πλσκ κΝ βΝ δΪθκδιβΝ βμΝ κΪμΝηάεκυμΝκ,κΝξδζδκηΫ λπθΝΜαθ ΫηΝΛΪεεκυ- ΟζυηπδΪ αμ,ΝβΝαπΪθ β άΝ

κυΝά αθΝβΝ ιάμμΝ“ΌππμΝΰθπλέα Ν έξαη ΝπκζτΝθ λσΝπκυΝηαμΝεαγυ Ϋλβ έέέΝΗΝπλσκ κμΝ έθαδΝαλε ΪΝ

αλΰάΝεαδΝ αθΝαπκ Ϋζ ηα,Ναλε ΪΝαελδίάέΝΣκΝθ λσΝ υθ ξέα δΝθαΝ έθαδΝπαλσθΝεαδΝ έθαδΝπκζτΝ τ εκζκΝθαΝ

Ϋξκυη Ν εαζάΝ πζβλκφσλβ βΝ ΰδαΝ κΝ πσ κΝ δΪ βηαΝ γαΝ ίλδ εσηα Ν Ν αυ άΝ βθΝ εα Ϊ α βέέέέΝ ΗΝ

κζκεζάλπ βΝ βμΝ κΪμΝγαΝπΪλ δΝαλε ΪΝπ λδ σ λκΝαπσΝσ κΝυπκζκΰέααη ΝαλξδεΪ,ΝαζζΪΝαεσηαΝ θΝ

ΰθπλέακυη Νπσ κέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝγαΝπΪλ δΝπ λδ σ λκΝηαμΝπγ έΝθαΝ παθ ε δηά κυη Ν βθΝΦΪ βΝΙΙΝ βμΝ

ΟζυηπδΪ αμΝεαδΝαθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεΪθκυη Ν βΝΦΪ βΝΙΙΝζέΰκΝη ΰαζτ λβΝΫ δΝυ ΝθαΝΫξκυη Νη ΰαζτ λβΝ
                                                 
60 European Goldfields, Technical Report on the Olympias Project ,ΝJulyΝ1ζ,Νβί11,Ν ζέΝκζ 

61    Seeking Alpha, Eldorado Gold's Management Presents at Scotiabank Mining Conference (Transcript), 3.12.2013 

62 Seeking Alpha, Eldorado Gold's (EGO) CEO Paul Wright on Q2 2014 Results - Earnings Call Transcript, 1.8.2014 

http://www.eldoradogold.com/uploads/operations-reports/Olympias_Technical_Report_\342\200\223_July_2011.pdf
http://seekingalpha.com/article/1875731-eldorado-golds-management-presents-at-scotiabank-mining-conference-transcript?part=single%20
http://seekingalpha.com/article/2371805-eldorado-golds-ego-ceo-paul-wright-on-q2-2014-results-earnings-call-transcript
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παλαΰπΰάΝθπλέ λα,ΝαπσΝ βΝΦΪ βΝΙΙ,Ναθ έΝθαΝπ λδηΫθκυη ΝΰδαΝ βΝΦΪ βΝΙΙΙ”έ 

Ν ΦΪ βΝ ΙΙΙΝ έθαδΝ αυ άΝ βθΝ κπκέαΝ αλξέα δΝ πδ ΫζκυμΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ βΝ η αζζκυλΰέαΝ εαδΝ βΝ

κζκεζάλπ βΝ βμΝ κΪμΝηΫ πΝ βμΝκπκέαμΝγαΝη αφΫλ αδΝ κΝη Ϊζζ υηαΝαπσΝ κΝυπσΰ δκΝη αζζ έκΝ

βμΝ ΟζυηπδΪ αμΝ κΝ θΫκΝ η αζζ υ δεσ-η αζζκυλΰδεσΝ υΰελσ βηαΝ κυΝ Μαθ ΫηΝ ΛΪεεκυΝ έθαδΝ

κυ δα δεάμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμέΝ Ν εαγυ Ϋλβ βΝ αυ ά,Ν ηααέΝ η Ν βθΝ ατιβ βΝ βμΝ

παλαΰπΰάμΝ βμΝΦΪ βμΝΙΙ,Ν έθαδΝ βζπ δεάΝ βμΝαπλκγυηέαμΝ βμΝ αδλ έαμΝθαΝπλκξπλά δΝ βθΝ ζδεάΝ

φΪ βΝ βμΝ πΫθ υ βμ,Ν βζα άΝ βΝη αζζκυλΰέαέ 

 ζ έκΝ τπκυΝ βμΝϋldoradoΝύold ΰδαΝ αΝκδεκθκηδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝγκυ λδηάθκυ,Νγίέ1ίέβί1ζ63: 

“TαΝ ξΫ δαΝΰδαΝ βΝη Ϊία βΝαπσΝ βΝΦΪ βΝΙΝ βΝΦΪ βΝΙΙΝία έακθ αδΝ βθΝαθαίΪγηδ βΝ κυΝυφδ Ϊη θκυΝ

λΰκ α έκυ ηπζκυ δ ηκτΝΧΟζυηπδΪ αμΨΝυ ΝθαΝ π ι λΰΪα αδΝηΫξλδΝθηίέίίίΝ σθκυμΝ κΝξλσθκΝεαδΝ

θαΝ παλΪΰ δΝ υηπυεθυηα αΝ ξλυ κτ,Ν αλΰτλκυήηκζτί κυΝ εαδΝ ο υ αλΰτλκυ”έΝ 

 Ν υηφπθέαΝη Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝ άζπ β,ΝβΝEldorado παθαζαηίΪθ δΝ βθΝπλσγ άΝ βμΝθαΝπΪλ δΝ

η ΰαζτ λβΝαπσΝ βθΝα δκ κ βηΫθβΝπαλαΰπΰάΝαπσΝ βΝΦΪ βΝΙΙέΝυΰε ελδη θκπκδ έ αδΝβΝπαλΪ α βΝ

βμΝΦΪ βμΝΙΙΝπκυΝ Ν βηαέθ δΝαπκηΪελυθ βΝ βμΝ έ λυ βμΝη αζζκυλΰέαμΝεαδΝαπυζ δαΝ σ πθΝΰδαΝ κΝ

βησ δκ,Ν αφκτΝ αεσηαΝ η ΰαζτ λ μΝ πκ σ β μΝ κυΝ πκζτ δηκυΝ ξλυ κφσλκυΝ υηπυεθυηα κμΝ βμΝ

ΟζυηπδΪ αμΝγαΝ ιΪΰκθ αδ ξπλέμΝ ΰξυλδαΝ π ι λΰα έαέΝ 

 ώΝ π λδΰλαφάΝ κυΝ “ΫλΰκυΝ ΟζυηπδΪ αμ”Ν κθΝ δ κξυλκΝ βμΝ ϋldoradoΝ ύold θΝ π λδζαηίΪθ δΝ

εαηηέαΝ αθαφκλΪΝ βθΝ εα α ε υάΝ η αζζκυλΰδεάμΝ ηκθΪ αμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν εα ΪΝ βθΝ Eldorado 

Gold:64 «βΝ Φ ΗΝ IIIΝ ΧαπσΝ κΝ βίβίΨΝ π λδζαηίΪθ δΝ ατιβ βΝ βμΝ παλαΰπΰάμ,Ν αφκτΝ κζκεζβλπγ έΝ βΝ

άλαΰΰαΝηάεκυμΝκΝ ξζηΝπκυΝγαΝκ βΰ έΝ Ν ΫθαΝθΫκΝ πδφαθ δαεσΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ ΝηδαΝά βΝ

πδίαλυηΫθβΝπ λδκξάΝ βΝΰ δ κθδεάΝεκδζΪ αΝ κυΝ λα πθέκυ»έ 

 αδλδεάΝπαλκυ έα βΝ κυΝ ε ηίλέκυΝβί1ζ65
 πκυΝ πδί ίαυθ δΝσζαΝ αΝαθπ ΫλπμΝΝβΝΦΪ βΝΙΙΙΝ κυΝ

“υπκΫλΰκυΝ ΟζυηπδΪ α”Ν ηφαθέα αδΝ θαΝ π λδζαηίΪθ δΝ πΫε α βΝ βμΝ υπσΰ δαμΝ ισλυιβμ,Ν θΫκΝ

λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ βθΝ εκδζΪ αΝ κυΝ  λα πθέκυΝ ΧΜαθ ΫηΝΛΪεεκΨΝ αζζΪΝ σξδΝ λΰκ Ϊ δκΝ

η αζζκυλΰέαμ Χ δαφΪθ δαΨ. 

                                                 
63 Eldorado Gold, Third Quarter Financial and Operating Results, http://www.eldoradogold.com/news-media/news/correction-from-source-

eldorado-gold-corporation-2014-third-quarter-financi, 30.10.2014 

64    Eldorado Gold website, http://www.eldoradogold.com/assets/europe/projects/olympias/ 

65
 Eldorado Gold, Consistency: Growing through low-cost operations, December 2014 

http://www.eldoradogold.com/news-media/news/correction-from-source-eldorado-gold-corporation-2014-third-quarter-financi
http://www.eldoradogold.com/news-media/news/correction-from-source-eldorado-gold-corporation-2014-third-quarter-financi
%20http:/www.eldoradogold.com/assets/europe/projects/olympias/
http://www.eldoradogold.com/uploads/presentations-events-pdf/Eldorado_Gold_-_Investor_Presentation_\(Dec_2014\).pdf
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ΟΤΣ ΝΜΙ ΝΛ Ξ ΝΓΙ ΝΜ Σ ΛΛΟΤΡΓΙ ,ΝΠΟΤΘ Ν Ξ υ σΝπκυΝά αθΝκΝ εΝ βμΝτηία βμΝ σξκμΝ βμΝ

“ πΫθ υ βμ”Ν Ϋξ δΝ ιαφαθδ έΝ αΝ θαΝ ηβθΝ υπάλι Ν πκ ΫέΝ ϋέθαδΝ πλκφαθΫμΝ σ δΝ αυ άΝ βΝ «πλκ Ϋΰΰδ β»Ν βμΝ

πΫθ υ βμΝαπσΝ βθΝ αδλ έαΝ έθαδΝαπκζτ πμΝαθ έγ βΝ βΝτηία άΝ βμΝη Ν κΝ βησ δκ,Ν κθΝευλπ δεσΝθσηκΝ

γββίήβίίζΝΝεαδΝ δμΝΪ δ μΝεαδΝ ΰελέ δμΝπκυΝΫξ δΝζΪί δέΝ 

ΣκΝΤΠ Κ ΝπκυΝ Ϋξ δΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ πλκΪ πδ βμΝ κυΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμ,ΝπμΝ πσ Ν γαΝ φυλέα δΝ

α δΪφκλαν 

 



6. ΣΙΝ ΠΟΜ Ν ΙΝ ΠΟΝΣΟΝ“ ΗΜΟΙΟΝΟΦ ΛΟ”; 

“ΣαΝ δαπδ πηΫθαΝ εκδ Ϊ ηα αΝ αΝ Μ αζζ έαΝ Κα Ϊθ λαμΝ απκ έ κυθΝ υηπυεθυηα αΝ

ηκζτί κυ,Ν ο υ αλΰτλκυ,Ν ξαζεκτΝ εαδΝ πυλδ υθΝ η Ν βηαθ δεΫμΝ π λδ ε δεσ β μΝ ξλυ κτΝ εαδΝ

αλΰτλκυέΝΗΝ ηπκλδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ βμΝ πυζβ βμΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ αυ υθΝ έξθ δΝ ηφαθυμΝ

ηδαΝ πκζτΝ η ΰΪζβΝ πλκ δγΫη θβΝ αιέαΝ απσΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝ εαγ κπκέβ βΝ ηΫ πΝ η αζζκυλΰδεάμΝ

π ι λΰα έαμΝ πΫλαθΝ ί ίαέπμΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ παλαΰπΰάμΝ εαγαλυθΝ η ΪζζπθΝ πκυΝ απκ ζ έΝ

γθδεάΝ πδ έπιβέ ΚαδΝησθκΝΰδαΝ κυμΝζσΰκυμΝαυ κτμΝ πδίΪζζ αδΝβΝέ λυ βΝΜ αζζκυλΰέαμ…”66  

Ν ιυπβλΫ β βΝ κυΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμΝ ξ έα αδΝ απκεζ δ δεΪΝ η Ν βθΝ ΰξυλδαΝ η αζζκυλΰδεάΝ

π ι λΰα έαΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝπκυΝγαΝπαλΪΰ δΝπλκρσθ αΝυοβζάμΝπλκ δγΫη θβμΝαιέαμΝΝΧεαγαλΪΝηΫ αζζαΝ

ξλυ σ,ΝΪλΰυλκΝεαδΝξαζεσΨΝαυιΪθκθ αμΝ βθΝαιέαΝ πθΝ ιαΰπΰυθΝεαδΝ υθ δ φΫλκθ αμΝκυ δα δεΪΝ κΝ αη έκΝ

κυΝελΪ κυμέΝ υ σμΝ έθαδΝκΝ σξκμΝ βμΝτηία βμΝεαδΝoΝζσΰκμΝπκυΝβΝΠκζδ έαΝπλκυγβ Ν βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝ

π θ υ δεκτΝξ έκυΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμ,ΝπαλΪΝ δμΝα δαηφδ ίά β μΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ κυΝ πδπ υ δμέ 

Μ ΪΝαπσΝ αΝαθπ Ϋλπ,ΝγαΝπ λέη θ Νεαθ έμΝσ δΝ κΝ βησ δκΝγαΝ π έπε Ν βΝη ΰαζτ λβΝ υθα άΝαιδκπκέβ βΝ

κυΝκλυε κτΝπζκτ κυΝ βμΝΥαζεδ δεάμΝεαδΝσ δΝβΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝγαΝ έξ Ν ξ δΪ δΝηδαΝ“ πΫθ υ β”Ν

πκυΝ γαΝ π ι λΰαασ αθΝ η αζζκυλΰδεΪΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ αθΝ σξδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ η αζζ υ δευθΝ

απκγ ηΪ πθΝ βμΝπ λδκξάμέΝ θαΝ Ϋ κδκΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝπκυΝγαΝ εη αζζ υσ αθΝ κθΝη ΰαζτ λκΝκλυε σΝ

πζκτ κΝ βμΝ ξυλαμ,Ναφάθκθ αμ κυ δα δεΪΝ Ϋ κ αΝ αΝ βησ δαΝ αη έα,Ν γαΝά αθΝ έ πμΝ δεαδκζκΰβηΫθβΝβΝ

δκέεβ βΝθαΝ κΝπλκπγά δέ  

Ν πλαΰηα δεσ β αΝ έθαδΝ θ ζυμΝ δαφκλ δεάέΝ βΝ η Ν βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ τηία βμΝ Μ αίέία βμΝ ΫθαΝ

εκηηΪ δΝ κυΝ κλυε κτΝ πζκτ κυΝ βμΝ Υαζεδ δεάμ,Ν κΝ κεΝ ξλυ κφσλκυΝ υηπυεθυηα κμΝ αλ θκπυλέ βΝ βμΝ

ΟζυηπδΪ αμ,Ν ευλδκζ ε δεΪΝ ξαλέ βε Ν κυμΝ π θ υ ΫμέΝ ΣκΝ π θ υ δεσΝ ξΫ δκ,Ν σππμΝ ι δ δε τ βε Ν η Ν βΝ

Μ ζΫ βΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθ,Ν πΫ λ ο Ν βθΝ ιαΰπΰάΝ εδΝ ΪζζπθΝ πκζτ δηπθΝ υηπυεθπηΪ πθέΝ

πδπζΫκθ,ΝβΝΜΠ ΝπκυΝυπκ έγ αδΝσ δΝγαΝυζκπκδκτ Ν κΝ σξκΝ βμΝ τηία βμ,Ν βΝη αζζκυλΰέα,Νία έ βε Ν

Ν ηέαΝ ηΫγκ κ-απΪ βΝ εαδΝ βΝ Ϋΰελδ άΝ βμΝ η Ν βθΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11Ν ια φΪζδ Ν σ δΝ η αζζκυλΰέαΝ θΝ

πλσε δ αδΝπκ ΫΝθαΝεα α ε υα έέΝ εσηαΝεαδΝαθΝηπκλκτ ΝθαΝΰέθ δΝαυ άΝβΝη αζζκυλΰέα,ΝκΝ ξ δα ησμΝ βμΝ

αδλ έαμΝ ά αθΝ θαΝ π ι λΰα έΝ η αζζκυλΰδεΪΝ ησθκΝ ΫθαΝ πκζτΝ ηδελσΝ ηΫλκμΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ βμΝ

π λδκξάμέΝ ΣΫζκμ,Ν ηδαΝ πλσ φα βΝ λκπκπκέβ βΝ κυΝ Μ αζζ υ δεκτΝ Κυ δεαΝ εα Ϊλΰβ Ν βθΝ α φαζδ δεάΝ

δεζ έ αΝ πκυΝ απαΰσλ υ Ν βθΝ πυζβ βΝ υηπυεθπηΪ πθΝ αθΝ υπάλξ Ν πλσΰλαηηαΝ εα α ε υάμΝ ηκθΪ αμΝ

η αζζκυλΰέαμέΝ 

Σ ζδεΪ,Ν εκηηΪ δ-εκηηΪ δ,Ν η Ν θσηκυμΝ εαδΝ δκδεβ δεΫμΝ απκφΪ δμΝ εαδΝ η Ν βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ

πδελα έαμ,ΝκΝκλυε σμΝπζκτ κμΝ βμΝΥαζεδ δεάμΝεΪθ δΝφ λΪ. ΣκΝπ λέφβηκΝ“ βησ δκΝσφ ζκμ”ΝαπσΝ βΝΝΝ
                                                 
66

 ϋζζβθδεσμΝΥλυ σμ,ΝΜΠ Ν ζέΝβέβ-12 
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“ξλυ άΝ πΫθ υ β”Ν βμΝΥαζεδ δεάμ,ΝπκυΝ κΝ πδεαζκτθ αδΝ αθΝαιέπηαΝκδΝ βησ δ μΝυπβλ έ μΝεΪγ ΝφκλΪΝπκυΝ

έθκυθΝθΫ μΝΪ δ μΝ βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμ,ΝΫξ δΝεα αθ ά δΝΫθαΝεΫζυφκμΝε θσΝπ λδ ξκηΫθκυέΝ Ν ιαΰπΰάΝ

κυΝ υθσζκυΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ ξπλέμΝ ΰξυλδαΝ π ι λΰα έαΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ φκλκζκΰδεΫμΝ

αε δεΫμΝ βμΝEldorado Gold πκυΝΫξ δΝ ά δΝ ΫθαΝ έε υκΝγυΰα λδευθ αδλ δυθ ΰδαΝθαΝφυΰα τ δΝ αΝ

εΫλ βΝ βμΝαπσΝ βθΝ ζζΪ αΝ αΝΜπαληπΫδθ κμΝηΫ πΝΟζζαθ έαμ,Ν ΰΰυυθ αδΝσ δΝ αΝφκλκζκΰδεΪΝΫ κ αΝ

ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ γαΝ έθαδΝ ηβ αηδθΪέ  βΝΥαζεδ δεάΝ γαΝ η έθ δΝ ησθκΝ βΝ εα α λκφά,Ν αΝ απσίζβ αΝ εαδΝ κΝ

δξα ησμΝπκυΝΫ π δλ ΝβΝ αδλ έαΝΰδαΝθαΝπ τξ δΝ αΝ ξΫ δΪΝ βμέ 

6έ1ΝτΝξλυ σμΝ βμΝΟζυηπδΪ αμΝφυΰα τ αδΝά βΝ κΝ ιπ λδεσ 

Μ Ν πλσ ξβηαΝ βθΝ «απκεα Ϊ α β»Ν κυΝ παζαδκτΝ Ϋζηα κμΝ βμΝ ΟζυηπδΪ αμ,  βΝ ϋδϊτRχϊτΝ ύτδϊΝ

φυΰα τ δΝ“θσηδηα”Ν κΝ ιπ λδεσΝπκζζΫμΝ εΪ μΝ εα κηητλδαΝ υλυΝη  ηβ αηδθσΝά θ ζυμΝαθτπαλε κΝ

σφ ζκμΝ ΰδαΝ κΝ βησ δκέΝ ΣκΝ ΫλΰκΝ “ πκηΪελυθ β,Ν εαγαλδ ησμΝ εαδΝ απκεα Ϊ α βΝ ξυλκυΝ απσγ βμΝ

παζαδυθΝ ζηΪ πθΝ ΟζυηπδΪ αμ” πκυΝ α δκ κ άγβε Ν η Ν βθΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11,Ν ηααέΝ η Ν δμΝ

“Μ αζζ υ δεΫμ-Μ αζζκυλΰδεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ Μ αζζ έπθΝ Κα Ϊθ λαμ”Ν παλκυ δΪ βε Ν πμΝ ΫθαΝ

“π λδίαζζκθ δεσ”ΝΫλΰκΝξπλέμΝκδεκθκηδεσΝσφ ζκμΝΰδαΝ βθΝ αδλ έαέΝ Ναζάγ δαΝ έθαδΝσ δΝ κΝπαζδσΝ ΫζηαΝ βμΝ

ΟζυηπδΪ αμΝ έθαδΝ ΫθαΝπλαΰηα δεσΝ “ξλυ πλυξ έκ” αφκτΝ π λδΫξ δΝ υθκζδεΪΝ ββθέίίίΝ κυΰΰδΫμΝ ξλυ κτΝ εαδΝ

1έζβιέίίίΝκυΰΰδΫμΝαλΰτλκυ67.  

πσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝπαζδυθΝ ζηΪ πθΝ κΝαθαεαδθδ ηΫθκΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ βμΝΟζυηπδΪ αμΝ

παλΪΰ αδΝ ΫθαΝ ξλυ κφσλκΝ εαδΝ αλΰυλκτξκΝ υηπτεθπηαΝ κΝ κπκέκΝ ιΪΰ αδΝ ηΫ πΝ κυΝ ζδηΫθαΝ βμΝ

Θ αζκθέεβμέ ΣκΝπκζτ δηκΝ υηπτεθπηαΝ βζυθ αδ πμΝ Ν“πλυ βΝτζβΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ δκι δ έκυΝ κυΝ

γ έκυΝεαδΝγ δρεκτΝκιΫπμ”68. πκελτπ αδΝβΝπ λδ ε δεσ β ΪΝ κυΝ Νπκζτ δηαΝηΫ αζζαΝεαδΝ θυΝφαέθ αδΝθαΝ

ιΪΰ αδΝ πμΝ φ βθάΝ πλυ βΝ τζβ,Ν βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ απκ Ϋζζ αδΝ Ν η αζζκυλΰέ μΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ

ΧΚέθαΨΝΰδαΝ βθΝαπσζβοβΝ πθΝπκζτ δηπθΝη ΪζζπθέΝΣαΝεΫλ βΝ βμΝ δϊτRχϊτΝύτδϊΝαπσΝ κΝξλυ σΝεαδΝ κθΝ

ΪλΰυλκΝ βμΝ ΟζυηπδΪ αμΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ βθΝ Κέθα,Ν ηαελδΪΝ απσΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ

φκλκζκΰδεΫμΝ αλξΫμέ υ ΪΝ ΫξκυθΝ εα α γ έΝ απσΝ κΝ “Παλα βλβ άλδκ”Ν δμΝ αλησ δ μΝ δεα δεΫμΝ αλξΫμΝ πμΝ

ηάηαΝ βμΝαπσΝ1βέλέβί1γΝ Ν ΦΟΡ -Κ Σ ΓΓ ΛΙ ΝΰδαΝ αΝ κιδεΪΝεαδΝ πδεέθ υθαΝ βμΝώϋδδχSΝύτδϊ69 

πκυΝπμΝπλκμΝαυ σΝ κΝ εΫζκμΝ βμΝκυ Ϋπκ Ναπαθ άγβε έ 

τηφπθαΝη Ν κυμΝ δεκτμΝηαμΝυπκζκΰδ ηκτμΝΧίζέΝπαλέΝι.1), απσΝ κυμΝγγλέκ1ίΝ υθκζδεΪΝ σθκυμΝξλυ κφσλκυΝ

                                                 
67

  ζζβθδεσμΝΥλυ σμ,ΝΜ ζΫ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝΜΠ Ν“ πκηΪελυθ β,Νεαγαλδ ησμΝεαδΝαπκεα Ϊ α βΝξυλκυΝαπσγ βμΝπαζαδυθΝ
ζηΪ πθΝΟζυηπδΪ αμ”,Ν ζέΝΝη-14 

68
 υ σΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝαπσφα βΝ1βίΝ λδγέΝυθ λέα βμΝ1λή1θέ1ίέβί1β βμΝΜ ΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚ  ΠΙΣΡΟΠ ΝΘ  ΛΟΝΙΚ ,Νη Ν βθΝ
κπκέαΝ σγβε Νγ δεάΝΰθπηκ σ β βΝΰδαΝ βθΝπ λδίαζζκθ δεάΝα δκ σ β βΝ βμΝαπκγάεβμΝ βμΝ αδλ έαμΝψχδKχσΝδτύISTIωSΝ έΠέ έΝ βΝ ΙέΠ έΝ
Θ αζκθέεβμΝ βΝέθ κΝσπκυΝαπκγβε τκθ αδΝπλκ πλδθΪΝ αΝ υηπυεθυηα αΝ βμΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟέ 

69
 Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθ,Ν Ν ΦΟΡ -Κ Σ ΓΓ ΛΙ μΝ“ΣκιδεΪΝεαδΝ πδεέθ υθαΝ υηπυεθυηα αΝη ΪζζπθΝ βμΝ αδλ έαμΝ
ώϋδδχSΝύτδϊΝεαδΝβΝ φαληκΰάΝ βμΝΟ βΰέαμΝSϋVϋSτΝIIΝεαδΝηΫ λπθΝα φαζ έαμΝ βΝ ΙέΠ έΝέθ κυΝεαδΝ δμΝΜ αζζ υ δεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ
 λα πθέκυΝεαδΝΟζυηπδΪ αμέΝ πυζ δαΝφσλπθΝαπσΝ κΝ βη, 12.9.2012 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/\316\22243\316\2327\316\233\316\233-469
http://antigoldgreece.files.wordpress.com/2013/09/seveso.doc
http://antigoldgreece.files.wordpress.com/2013/09/seveso.doc
http://antigoldgreece.files.wordpress.com/2013/09/seveso.doc
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υηπυεθυηα κμΝπυλδ υθΝπκυΝγαΝ ιαξγκτθΝηΫ πΝ βμΝ ΙέΠ έΝέθ κυΝ ε δηΪ αδΝσ δΝβΝ αδλ έαΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝ

ΥΡΤΟΝγαΝ δ πλΪι δΝ$ 100 εα έΝ κζΪλδαΝάΝκθΝ εα Ν υλυ Χ ιαλ υη θκΝαπσΝ βθΝ δηάΝ κυΝξλυ κτΨ. Μ Ν

αδλδεσΝ φσλκΝ βθΣ,Ν β απυζ δαΝ φσλπθΝ ΰδαΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ απσΝ κθΝ π λδ ξση θκΝ κΝ υηπτεθπηαΝ

ξλυ σΝεαδΝπκυΝ θΝ βζυθκθ αδ,ΝγαΝ έθαδΝ βμΝ Ϊι πμΝ πθΝββ εα έΝΚαδΝαθΝ η έμΝεΪθκυη ΝζΪγκμ,ΝαμΝαπαθ ά δΝ

κΝΤπκυλΰ έκΝΟδεκθκηδευθΝ κθΝ ζζβθαΝπκζέ βΝπκυΝ κυΝεζΫί δΝ βΝ τθ αιβΝαθΝπζβλυγβεαθΝ αΝθσηδηαΝ

ΰδαΝ δμΝ βθέζζζΝ κυΰΰδΫμΝ ξλυ κτΝ πκυΝ παλάΰαΰ Ν βΝ ώellasΝ ύoldΝ εα ΪΝ κΝ βί1γ70 εαδΝ δμΝ πδπζΫκθΝ 17.737 

κυΰΰδΫμ  κυΝ201471. 

6έβΝΝΠυμΝξαλέ βε Ν βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ κΝ κεΝ κυΝξλυ κφσλκυΝ
πυλέ β 

 κΝ δΪ βηαΝ βίί7-βίίλΝ βΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ πκτζβ Ν γίίέίίίΝ σθκυμΝ υηπυεθυηα κμΝ πυλέ βΝ η Ν

π λδ ξση θ μΝ βζίέίίίΝ κυΰΰδΫμΝ ξλυ κτΝ εαδΝ 1έζγβέίίίΝ κυΰΰδΫμΝ αλΰτλκυ πκυΝ ά αθΝ κεαλδ ηΫθκδΝ βθΝ

ΟζυηπδΪ αΝ απσΝ βΝ εα έαΝ κυΝ 1λλίέ  πλκβΰκτη θβΝ αδλ έαΝ TVX,Ν πκυΝ αΰσλα Ν αΝ Μ αζζ έαΝ

Κα Ϊθ λαμΝ κΝ 1λλθΝ ηΫ πΝ τηία βμΝ η Ν κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ πκυΝ ευλυγβε Ν η Ν κΝ θσηκΝ βζγθή1λλθ,Ν

απαΰκλ υσ αθΝ θαΝ κΝ επκδά δΝ ΰδα έΝ πλκκλδασ αθΝ ΰδαΝ λκφκ κ έαΝ βμΝ η αζζκυλΰέαμΝ ξλυ κτΝ πκυΝ έξ Ν

υπκξλΫπ βΝθαΝεα α ε υΪ δέΝΣκΝ κε έξ Ν σ Ν ιαδλ γ έΝ βμΝπυζβ βμ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμΝ κθΝ

εΫηίλδκΝ 1λληΝ βθΝ TVXΝ ώϋδδχSΝ εαδΝ παλΫη δθ Ν κΝ ξυλκΝ πθΝ Μ αζζ υ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ

ΟζυηπδΪ αμΝπμΝπ λδκυ δαεσΝ κδξ έκΝ βμ εεαγαλέ λδαμ ΘΝΙΚ ΝΚ Φ Λ ΙΟΤέ 

Ν τηία βΝ κυΝβίίγΝη Ν βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝπκυΝευλυγβε Νη Ν κΝθσηκΝγββίήβίίζ,Ν θΝπ λδζΪηίαθ Ν

απαΰσλ υ βΝ επκέβ βμέ Ν δαφκλΪΝ αθΪη αΝ δμΝ τκΝ υηίΪ δμ,Ν κυΝ 1λλθΝ εαδΝ κυΝ βίίγ,Ν έθαδΝ

ξαλαε βλδ δεάέΝ Ν τηία βΝ κυΝ1λλθΝευλυγβε Νη ΝΝσηκΝηααέΝη Ν π θ υ δεσΝξΫ δκΝ κΝκπκέκΝ κΝ κεΝεαδΝ

εΪγ Ν η ζζκθ δεάΝ πκ σ β αΝ αλ θκπυλέ βΝ ά αθ λκφκ κ έαΝ βμΝ η αζζκυλΰέαμέΝ Μ Ν κθΝ λσπκΝ αυ σΝ

πλκ α υσ αθΝ κΝ βησ δκΝ υηφΫλκθΝ δσ δΝ θΝ δθσ αθΝ βθΝ TVXΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ απκφτΰ δΝ βθΝ

εα α ε υάΝ η αζζκυλΰέαμΝ πκυζυθ αμΝ αΝ υηπυεθυηα α,Ν σππμΝ φαέθ αδΝ σ δΝ πλκ έγ αδΝ θαΝ εΪθ δΝ υλαΝ βΝ

ζζβθδεσμΝΥλυ σμέΝ Ν τηία βΝ κυΝβίίγΝ αΝΪφβ ΝσζαΝ ζ τγ λαΝεαδΝσζαΝαθκδξ Ϊ,Ν βθΝαπσζυ βΝ δΪγ βΝ

βμΝ αδλ έαμέΝ 

θΝεαδΝβΝπυζβ άΝ κυΝά αθΝπαλΪθκηβΝη ΝίΪ βΝ κΝΪλγλκΝκη Ν κυΝΜ αζζ υ δεκτΝΚυ δεα,Ν κΝπκζτ δηκΝ κεΝ

αλ θκπυλέ βΝ πκυζάγβε Ν αηΫ πμΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμ,Ν απκφΫλκθ αμΝ βθΝ αδλ έαΝ ΫθαΝ

αφκλκζσΰβ κΝπκ σΝ βμΝ ΪιβμΝ πθΝ€Ν1ίίέίίίέίίί Χ“αφκλκζσΰβ κ”Ν δσ δΝυπκγΫ κυη Νία έηπμΝσ δΝεαδΝαυ κτΝ

κυΝ υηπυεθυηα κμΝβΝ ιαΰπΰάΝ κυΝΫΰδθ ΝπμΝφ βθάΝπλυ βΝτζβΝ“ΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝγ δρεκτΝκιΫκμΨέ 

                                                 
70

 Eldorado Reports 2013 Year-End and Fourth Quarter Financial and Operational Results, 21.2.2014 

71  Eldorado Achieves Record Annual Production with All-In-Sustaining-Costs of $780/oz, 20.1.2015 

 

http://www.eldoradogold.com/news-media/news/eldorado-reports-2013-year-end-and-fourth-quarter-financial-and-operational
http://www.eldoradogold.com/news-media/news/eldorado-achieves-record-annual-production-with-all-in-sustaining-costs-of-


Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 49 

6έγΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝπκυΝ θΝ ιυπβλ έΝ κΝ βησ δκΝυηφΫλκθ 

ΝΝ υθαηδεσ β αΝ βμΝηκθΪ αμΝη αζζκυλΰέαμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝπκυ,Ν τηφπθαΝη ΝσζαΝσ αΝαθαφΫλγβεαθΝ κΝ

πλυ κΝηΫλκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν θΝΫξ δΝΚ ΜΜΙ Νπδγαθσ β αΝθαΝΰέθ δΝπλαΰηα δεσ β α, γαΝά αθΝ ιαδλ δεΪΝ

ηδελάΝ εαδΝ γαΝ παλεκτ Ν ησθκΝ ΰδαΝ κΝ υηπτεθπηαΝ πυλδ υθΝ βμΝΟζυηπδΪ αμ,Ν θυΝ σζαΝ αΝ υπσζκδπαΝ

η αζζ τηα αΝ ΝγαΝφ τΰκυθΝπμΝ υηπυεθυηα αΝ κΝ ιπ λδεσέ ΌππμΝ κθέα δΝβΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ  βθΝ

απσΝβέ1βέβί1ίΝΰθπηκ σ β άΝ βμΝ πέΝ βμΝΜΠ : 

“ έζέθέ1έΝ έθαδΝ ηφαθΫμΝ σ δΝ βΝ υθαηδεσ β αΝ βμΝ η γσ κυΝ ΟUTτKUεPUΝ όδχSώ,Ν σππμΝ

πλκ έθ αδΝ βΝ η ζΫ βΝ βμΝ ΛΛΗΝΙΚΟΝ ΥΡΤΟΝ – θι1ίΝ σθκδΝ ξαζεκτΝ blisterΝ αθΪΝ Ϋ κμΝ – 

απκ ζ έΝ η έπ βΝ εζέηαεαμΝ 1μββΝ ΧscaleΝ downΨΝ απσΝ δμΝ δ γθ έμΝ φαληκΰΫμΝ βμΝ έ δαμΝ η γσ κυέΝ

πκηΫθπμ,Ν αθΝ εα α ε υα έΝ Ϋ κδκΝ λΰκ Ϊ δκΝ βΝ ξυλαΝ ηαμ,Ν αυ άΝ γαΝ έθαδΝ κυ δα δεΪ,Ν

αθαφκλδεΪΝ πλκμΝ βΝ υθαηδεσ β αΝ παλαΰπΰάμΝ ξαζεκτ,Ν βΝ ηδελ́ λβμΝ εζέηαεαμΝ ΰεα Ϊ α βΝ

παΰεκ ηέπμ,Νη Ν αΝ ξθδεΪΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝπλκίζάηα αΝπκυΝαυ ́Ν υθ πΪΰ αδέ” 

ΣαΝ εκδ Ϊ ηα αΝ ξαζεκτ-ξλυ κτΝ πθΝ εκυλδυθΝ εαδΝ δ βλκπυλέ βήαλ θκπυλέ βΝ βμΝ ΟζυηπδΪ αμΝ ΫξκυθΝ

ξαλαε βλδ έ,Ν ά βΝ απσΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ αδλ έαΝTVX,Ν “παΰεκ ηέκυΝ εζΪ βμΝ εκδ Ϊ ηα α”Ν Χworld-class 

deposits). ΣκΝ βησ δκΝυπκ έγ αδΝσ δΝπλκ ίζΫπ δΝ ΝΫ κ αΝαπσΝ βΝη αζζκυλΰδεάΝαιδκπκέβ άΝ κυμ,Νΰδ’αυ σΝ

πλκυγβ Ν εαδΝ θΫελδθ Ν βθΝ θΝ ζσΰπΝ ΜΠ έΝ τηφπθαΝ σηπμΝ η Ν κθΝ ξ δα ησΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν βΝ ηκθΪ αΝ

η αζζκυλΰέαμΝ γαΝ λκφκ κ έ αδΝ εα ΪΝλίΣΝη Ν υηπτεθπηαΝαλ θκπυλέ βΝΟζυηπδΪ αμΝ εαδΝ ησθκΝη Ν 1ίΣΝ

υηπτεθπηαΝξαζεκπυλέ βΝεκυλδυθέΝΣκΝ τθκζκΝ ξ σθΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝαπσΝ δμΝεκυλδΫμΝγαΝφ τΰκυθΝ

ΰδαΝ π ι λΰα έαΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν αφάθκθ αμΝ βθΝ “πλκ δγΫη θβΝ αιέαΝ απσΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ εαγαλυθΝ

η Ϊζζπθ”Ν κΝ ιπ λδεσΝ εαδΝ σξδΝ βΝ ξυλαΝ ηαμ.  κΝ ιπ λδεσΝ γαΝ πΪθ Ν ΰδαΝ π ι λΰα έαΝ εαδΝ αΝ

ξλυ κφσλαΝ υηπυεθυηα αΝπκυΝγαΝπλκετοκυθΝαπσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝπαζαδυθΝ ζηΪ πθΝ βμΝΟζυηπδΪ αμΝ

εαδΝαπσΝκζσεζβλβΝ βθΝ1βΝΦΪ βΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ“Μ αζζ υ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝΟζυηπδΪ αμ”έ 

θαΝ Ϋ κδκΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝπκυΝ βλέα αδΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ κυΝη ΰαζτ λκυΝηΫλκυμΝ πθΝ ικλυ ση θπθΝ

εκδ α ηΪ πθΝ ξπλέμΝ η αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έα,Ν θΝ ιυπβλ έΝ κΝ βησ δκΝ υηφΫλκθΝ αζζΪΝ

απκεζ δ δεΪΝ δμΝϋldoradoΝύoldΝεαδΝ Ν ΚΣΧΡ,Ν δ δκε ά λδ μΝ αδλ έ μΝεα ΪΝληΣΝεαδΝηΣΝαθ έ κδξαΝ βμΝ

ζζβθδεσμΝΥλυ σμέ 

Ν πδζκΰάΝ εα α ε υάμΝ ηδαμΝ Ϋ κδαμΝ ηκθΪ αμΝ η αζζκυλΰέαμ, σ κΝ ηδελάμΝ εζέηαεαμΝ πκυΝ θαΝ εα αθ Ϊ δΝ

πλκίζβηα δεά,Νφαέθ αδΝαεα αθσβ βΝ πδξ δλβηα δεΪ, η Ν κηΫθκΝσ δΝ βΝ αδλ έαΝ Ϋξ δΝ βθΝ δ δκε β έαΝ

βμΝ ΫθαΝ σ κΝ πζκτ δκΝ η αζζ υ δεσΝ π έκέΝ Ν απκεΪζυοβΝ βμΝ απΪ βμΝ βμΝ η αζζκυλΰέαμΝ flashΝ smeltingΝ

ι εαγαλέα δΝ κΝ κπέκΝεαδΝ κυμΝπλαΰηα δεκτμΝ ξ δα ηκτμΝ βμΝ αδλ έαμέΝΣαΝ κηΫθαΝ έξθκυθΝσ δΝβΝ αδλ έαΝ

κυ Ϋπκ Ν έξ Ν πλσγ βΝ θαΝ εα α ε υΪ δΝ ηκθΪ αΝ η αζζκυλΰέαμέΝ Ν υθαηδεσ β αΝ βμΝ ηκθΪ αμΝ θΝ έξ Ν

εαηηέαΝ βηα έαΝαφκτΝαυ σΝπκυΝπλσ δθ Νά αθΝκτ πμΝάΝΪζζπμΝηβΝπλαΰηα κπκδά δηκέΝ 
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ΣκΝσφ ζκμΝΰδαΝ βθΝ αδλ έαΝαπσΝ βΝηβΝεα α ε υάΝ βμΝη αζζκυλΰέαμΝ έθαδΝ δπζσέΝ φΥ θσμ η θΝαπκφ τΰ δΝ βθ 

π θ υ δεάΝ απΪθβΝ πθΝ π λέπκυΝ ζίίέίίίέίίίΝ υλυΝ πκυΝ γαΝ εσ δα Ν κΝ υΰελσ βηαΝ η αζζκυλΰέαμΝ

αεαλδαέαμΝ άιβμΝ εαδΝ γ δρεκτΝ κιΫκμ,Ν αΝ Ϋ κ αΝ απσΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ ά αθΝ υ αθΪζκΰαΝ ηδελΪ,Ν ζσΰπΝ ηδελάμΝ

υθαηδεσ β αμέΝΚαδΝαφΥ ΫλκυΝαπκφ τΰ δΝ βΝφκλκζσΰβ β πθΝεαγαλυθΝη Ϊζζπθ,Νξλυ κτ,ΝξαζεκτΝεαδΝ

αλΰτλκυΝ βθΝ ζζΪ α, ιΪΰκθ αμΝ σξδΝ εαγαλΪΝ ηΫ αζζαΝ αζζΪΝ υ ζκτμΝ αιέαμΝ υηπυεθυηα αΝ εαδΝ

δ πλΪ κθ αμΝ α εαγαλΪΝεαδΝαφκλκζσΰβ αΝεΫλ βΝ βμΝ κΝ ιπ λδεσέΝ 

έθαδΝ βηαθ δεσΝσ δΝβΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ  η Ν βθΝαπσΝβέ1βέβί1ίΝΰθπηκ σ β άΝ βμΝ,Ν πδεαζκτη θβΝ κΝΪλγλκΝ

κη Ν κυΝΜ αζζ υ δεκτΝΚυ δεαΝεαδΝ βθΝαλξάΝ βμΝκλγκζκΰδεάμΝαιδκπκέβ βμΝ πθΝκλυε υθΝπσλπθ,Ναβ κτ Ν

θαΝ λκπκπκδβγ έΝβΝΜΠ  εαδΝθαΝ υηπ λδζβφγκτθΝ βθΝ λκφκ κ έαΝ βμΝηκθΪ αμΝη αζζκυλΰέαμΝσζ μΝκδΝ

λκΫμΝ υηπυεθπηΪ πθΝαπσΝ βθΝΟζυηπδΪ αΝεαδΝ δμΝεκυλδΫμ,Νη Ν σξκΝ βΝη ΰδ κπκέβ βΝ κυΝκφΫζκυμΝΰδαΝ

βθΝ γθδεάΝκδεκθκηέαέΝ 

“ζέθΝ ΗΝ έ λυ βΝ βμΝ Μ αζζκυλΰέαμΝ γαΝ πδ αξυθγ έΝ η Ν βθΝ λκφκ κ έαΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ

υηπυεθπηΪ πθΝ πθΝξλυ κτξπθΝπυλδ υθΝαζζΪΝεαδΝ κυΝξαζεκτ-ξλυ κτέΝξ δεσΝΝ έθαδΝ κΝσλγλκΝκη Ν

κυΝΜ αζζ υ δεκτΝΚυ δεαΝαζζΪΝεαδΝβΝαλξάΝ βμΝκλγκζκΰδεάμΝαιδκπκέβ βμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝβΝ

π ι λΰα έαΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ θ σμΝ βμΝ ξυλαμΝηαμΝγαΝπαλΪΰ δΝπκζζαπζΪ δαΝπλκ δγΫη θβΝαιέαΝ

εαδΝ ι’Ναυ άμΝσφ ζκμΝΰδαΝ βθΝ γθδεάΝκδεκθκηέαέΝΚλέθ αδΝαθαΰεαέκΝσππμΝκδΝαεσζκυγ μΝπαλαΰση θ μΝ

πκ σ β μΝ υηπυεθπηΪ πθΝ αθ έΝ βμΝ πυζβ βμΝ κΝ ιπ λδεσΝ σππμΝ πλκίζΫπ αδΝ βΝ ΜΠ Ν θαΝ

πλκΰλαηηα δ κτθΝΰδαΝ λκφκ κ έαΝ κυΝθΫκυΝΜ αζζκυλΰδεκτΝ λΰκ α έκυΝ[έέέ]“έ 

ΣκΝ ΪλγλκΝ κη Ν κυΝ Μ αζζ υ δεκτΝ Κυ δεαΝ Ϋ δθ Ν βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ υπκξλ υθκθ αδΝ κδΝ εη αζζ υ ΫμΝ

η αζζ έπθΝ θαΝ Ν πλκηβγ τκυθΝ η Ν κΝ τθκζκΝ πθΝ ικλυ κηΫθπθΝ πλκρσθ πθΝ ζζβθδεΫμΝ Μ αζζκυλΰδεΫμΝ

δκηβξαθέ μΝ πέΝπκδθάΝΫεπ π βμΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ εη Ϊζζ υ βμέΝ Ϊ δΝπΪζδΝ κυΝΪλγλκυΝκη ,ΝβΝυπβλ έαΝ

έξ Ν αθ δ αξγ έΝ βθΝ πυζβ βΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ απσΝ βθΝ παθ π ι λΰα έαΝ πθΝ παζαδυθΝ ζηΪ πθΝ βμΝ

ΟζυηπδΪ αμΝ εαδΝ έξ Ν δ βΰβγ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ πμΝ λκφκ κ έαΝ κΝ ξ δααση θκΝ λΰκ Ϊ δκΝ

η αζζκυλΰέαμμ 

“ΣκΝ πλκρσθΝ ηπζκυ δ ηκτΝ πθΝ θΝ ζσΰπΝ ζηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ λκφκ κ έαΝ κυΝ θΫκυΝ

λΰκ α έκυΝ Μ αζζκυλΰέαμΝ Υλυ κτΝ πκυΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ εα α ε υΪ δΝ βΝ θ δαφ λση θβΝ αδλ έα,Ν

τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ γΝ παλέΝ γέηΝ βμΝ υπΥαλέΝ ββ1γκή1βέ1βέβίίγΝ τηία βμέΝ ́ δΝ γαΝ πδ υξκτθΝ

κδεκθκηέ μΝεζέηαεαμ,ΝγαΝπαλαξγ έΝ ζδεσΝπλκρσθΝΧαπσΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΨΝυοβζάμΝπλκ δγΫη θβμΝαιέαμ,ΝγαΝ

πδ αξυθγ έΝβΝ θ λΰκπκέβ βΝ βμΝη αζζκυλΰέαμΝξλυ κτΝεαδ,Ν κΝευλδσ λκ,ΝγαΝδεαθκπκδβγ έΝ κΝ βησ δκΝ

υηφΫλκθΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝκη Ν κυΝΜΚ”έ  

Νπλσ α βΝφυ δεΪΝ θΝ δ αεκτ βε ΝαπσΝ βθΝ ΤΠ ΝεαδΝ βθΝ“ΟηΪ αΝυθ κθδ ηκτ”έΝ 



Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 51 

6έζΝΣλκπκζκΰέα απ ηπσζβ βμΝ κυΝ βηκ έκυΝυηφΫλκθ κμ 

ΣκΝΪλγλκΝ κη ,Ν ηααέΝ η Ν αΝ κη Ν εαδΝ κηΓΝ κυΝΜ αζζ υ δεκτΝΚυ δεαΝά αθΝγ η ζδυ κυμΝ βηα έαμΝ δσ δΝ

ιΫφλαααθΝ βΝ ίκτζβ βΝ κυΝ θκηκγΫ βΝ ΰδαΝ εΪγ βΝ αιδκπκέβ βΝ κυΝ κλυε κτΝ πζκτ κυΝ η Ν ΰξυλδαΝ

η αζζκυλΰέαέΝ  σξκμΝ κυμ ά αθΝ βΝ δα φΪζδ βΝ πΪλε δαμΝ πλυ πθΝ υζυθ  ΰδαΝ δμΝ ίδκηβξαθέ μΝ ηαμ,Ν

υφδ Ϊη θ μΝεαδΝυπσΝέ λυ β,ΝεαδΝβΝ άλδιβΝ βμΝίδπ δησ β ΪμΝ κυμ72έΝΝΣαΝ λέαΝαυ ΪΝΪλγλαΝεα αλΰάγβεαθΝη Ν

ηδαΝ λκπκζκΰέαΝ κΝΜΪδκΝ κυΝβί1ζΝπμΝ“αθαξλκθδ δεΪ”,Ν αΝπζαέ δαΝ πθΝ“ηθβηκθδαευθΝ η τ πθ”Ν βμΝ

ξυλαμ73έΝτηφπθαΝη Ν βθΝ« δ δκζκΰδεάΝ εγ β»Ν βμΝΣλκπκζκΰέαμμ 

“ΗΝ θΝζσΰπΝπαλΫηία βΝ Νδ δπ δεάμΝφτ βμΝ λα βλδσ β μΝελέθ αδΝ υ αθΪζκΰβΝ κυΝ εκπκτΝεαδΝ θΝ

υθΪ δΝη Ν κυμΝεαθσθ μΝ κυΝ ζ τγ λκυΝαθ αΰπθδ ηκτΝαζζΪΝεαδΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝΪ εβ βμΝκδεκθκηδεάμΝ

λα βλδσ β αμ”έΝ 

ΣκΝ ΪλγλκΝ κη Ν ά αθΝ βΝ θκηδεάΝ ίΪ βΝ υ Ν βΝ δκέεβ βΝ θαΝ υπκξλ υ δΝ βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ βθΝ

εα α ε υάΝηκθΪ αμΝη αζζκυλΰέαμ74 υ ΝθαΝ επζβλπγ έΝκΝ εκπσμΝ βμΝ τηία βμΝεαδΝθαΝδεαθκπκδβγ έΝ κΝ

βησ δκΝ υηφΫλκθέΝ ΥπλέμΝ αυ σΝ θΝ υπΪλξ δΝ έπκ αΝ πζ κθΝ πκυΝ θαΝ ηπκ έα δΝ βθΝ αδλ έαΝ θαΝ πκυζΪ δΝ

π’ασλδ κθΝ αΝ υηπυεθυηα αΝ εαδΝ ξπλέμΝ αΝ υηπυεθυηα αΝ πκυΝ γαΝ βθΝ λκφκ κ κτ αθ,Ν θΝ γαΝ υπΪλξ δΝ

εαθΫθαμΝζσΰκμΝθαΝεα α ε υα έΝη αζζκυλΰέαΝΧπκυΝΫ δΝεδΝαζζδυμΝ θΝ υηφΫλ δΝ βθΝ αδλ έαΝΰδα έΝαπαδ έΝ

η ΰΪζβΝ πΫθ υ βΝε φαζαέκυΨέΝ 

φκτΝζκδπσθΝβΝ πδ έπιβΝ κυΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμΝελέγβε Ναθαξλκθδ δεάΝεαδΝπλκελέγβε ΝβΝ δα φΪζδ βΝ

κυΝ “ ζ τγ λκυΝ αθ αΰπθδ ηκτ”,Ν απσΝ αυ σΝ κΝ έ δκΝ ελΪ κμΝ πκυΝ Ϋλθ δΝ αΝ δεα άλδαΝ κυμΝ πκζέ μΝ πκυΝ

αθ δ λκτθΝ βΝ “η ΰΪζβΝ πΫθ υ β”Ν βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ π δ άΝ άγ θΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ πλκεαζΫ κυθΝ

“ίζΪίβΝ βθΝ γθδεάΝκδεκθκηέα”,ΝβΝ ιαΰπΰάΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝΫξ δΝπζΫκθΝθκηδηκπκδβγ έέΝΌξδΝησθκΝ πθΝ

υηπυεθπηΪ πθΝ εκυλδυθΝ εαδΝ ΟζυηπδΪ αμ,Ν Ν αζζΪΝ αυ υθΝ πκυΝ γαΝ παλαξγκτθΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ

Μ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμέΝΝΧΦδ υεα,ΝΣ δεΪλα,ΝΠδΪίδ αΝεέζέπέΨέΝΣ ζδεΪ,ΝπαλΪΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝηέαμΝεαδΝησθκΝ

βησ δαμΝ υπβλ έαμ, κΝ σφ ζκμΝ κυΝ βηκ έκυΝ εαδΝ βΝ “ γθδεάΝ πδ έπιβΝ βμΝ παλαΰπΰάμΝ εαγαλυθΝ

η Ϊζζπθ”Ν παλΫη δθαθΝ απζΫμΝ δαεβλτι δμ,Ν αφκτΝ βΝ ΠΟΝ θΫελδθ Ν βθΝ ιαΰπΰάΝ σζκυΝ αυ κτΝ κυΝ

πζκτ κυΝ κΝ ιπ λδεσΝη Νηβ θδεΪΝΫ κ αΝΰδαΝ κΝ βησ δκέ 

                                                 
72 Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθ,ΝΜ ΝηδαΝ λκπκζκΰέαΝ κΝ βησ δκΝαπ ηπσζβ Ν αΝΫ κ ΪΝ κυΝαπσΝ κθΝκλυε σΝπζκτ κΝεαδΝκ βΰ έΝ

Νεζ έ δηκΝ βΝΛ ΡΚΟ”, 14.5.2014,  

73 ΝΟΜΟΝζβθβΝ“ πζκτ υ βΝ βμΝα δκ σ β βμΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝκδεκθκηδεάμΝ λα βλδσ β αμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ” ΧΦ Κ ΥΝ11ζή1ί-5-2014)  

74 εδαΝη αζζκυλΰέαΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδ έΝεΪπκδαΝΪζζβΝηΫγκ κΝεαδΝσξδΝ βθΝαθκλγσ κιβΝπαλαζζαΰάΝ κυΝflashΝsmeltingΝπκυΝ ΰελέγβε ,Νφυ δεΪΝη ΪΝ
απσΝθΫαΝ δα δεα έαΝπ λδίαζζκθ δεάμΝα δκ σ β βμ 

http://antigoldgr.org/blog/2014/05/14/katargisi-85a/
http://antigoldgr.org/blog/2014/05/14/katargisi-85a/
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/596%20
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6έηΝΝΘαΝΰέθκυθΝ κΝθΫκΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ κΝΜαθ ΫηΝΛΪεεκΝεαδΝ
κΝζδηΪθδΝ κΝ λα υθδν 

υ σΝπλκμΝ κΝπαλσθΝ έθαδΝησθκΝ ΫθαΝ θΪλδκΝπκυΝ σηπμΝία έα αδΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝ βμΝ αδλ έαμέΝΌππμΝ

πλκαθαφΫλγβε  ΧίζέΝ παλέΝ ηέγΨ,Ν κΝ θΫκμΝ ξ δα ησμΝ βμΝ αδλ έαμΝ έθαδΝ θα αθαίαγηέ δΝ εΝ θΫκυΝ κΝ ά βΝ

αθαίαγηδ ηΫθκ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ ΟζυηπδΪ αμΝ υ Ν θαΝ αυιά δΝ βΝ υθαηδεσ β αΝ κυΝ κυμΝ

θηίέίίίΝ σθκυμέΝ ΧμΝ αδ έαΝ πλκίΪζζ αδΝ βΝ εαγυ Ϋλβ βΝ βθΝ εα α ε υάΝ βμΝ υθ άλδαμΝ κΪμΝΜαθ ΫηΝ

ΛΪεεκυ- ΟζυηπδΪ αμέΝ υ άΝ έθαδΝηέαΝπκζτΝ βηαθ δεάΝατιβ βΝ Ν ξΫ βΝΝη Ν βθΝα δκ κ βηΫθβΝη Ν βθΝΚΤ Ν

βί1ιζηήβί11ΝεαδΝ βθΝΫΰελδ βΝ βμΝΣ ξθδεάμΝΜ ζΫ βμΝ υθαηδεσ β αΝ πθΝζίίέίίίΝ σθπθΝΰδαΝ βΝΦΪ βΝΙΙΝεαδΝ

πζβ δΪα δΝ βθΝ ζδεάΝ υθαηδεσ β αΝ βμΝΦΪ βμΝΙΙΙέΝ έθαδ ΟΜ ΝΟ σ δΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝη αζζκυλΰέαμΝ κΝ

Μαθ ΫηΝΛΪεεκΝη Ν βΝηΫγκ κ-φΪθ α ηαΝflashΝsmeltingΝ θΝπλσε δ αδΝθαΝεα α ε υα έΝεαδΝβΝ αδλ έαΝά βΝ

πλκΰλαηηα έα δΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ ξπλέμΝ η αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έαέΝ ΆλαΝ κΝ Μαθ ΫηΝ

ΛΪεεκμΝ ξΪθ δΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ “η αζζκυλΰδεκτΝεΫθ λκυ”Ν αφκτΝ Ϋξ δΝ εα αλΰβγ έΝ πέΝ βμΝ κυ έαμΝ κΝ

βηαθ δεσ λκΝ κδξ έκΝ κυΝ“εΫθ λκυ”,Ν κΝ λΰκ Ϊ δκΝη αζζκυλΰέαμέ  

Ν εα α ε υάΝ θσμΝ θΫκυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ κΝ Μαθ ΫηΝ ΛΪεεκΝ απαδ έΝ ηδαΝ εαγσζκυΝ

υεα αφλσθβ βΝ πΫθ υ βΝε φαζαέκυΝ βμΝ ΪιβμΝ πθΝ1ίί-1ηίΝ εα έΝ υλυΝεαδΝπκζζΪΝεαγβη λδθΪΝ λκηκζσΰδαΝ

ΰδαΝ βΝη αφκλΪΝ βμΝ υθκζδεάμΝβη λά δαμΝ ισλυιβμΝ βμΝΟζυηπδΪ αμΝ κΝΜέΝΛΪεεκΝπλκμΝ ηπζκυ δ ησΝεαδΝ

βθΝ πδ λκφάΝ πθΝα λκη λυθΝαπκίζά πθΝπέ πΝ βθΝΟζυηπδΪ αΝΰδαΝ βΝζδγκΰσηπ βΝ αΝυπσΰ δαΝΫλΰαέΝΓδαΝ

βθΝ αδλ έαΝ θΝ Ϋξ δΝ κδεκθκηδεσΝ θσβηαΝ ΫθαΝ θΫκΝ λΰκ Ϊ δκΝ κΝ Μαθ ΫηΝΛΪεεκΝ εαδΝ σ κΝ παλα έθ αδΝ

ξλκθδεΪΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ βμΝΟζυηπδΪ αμ,Ν σ κΝζδΰσ λκΝθσβηαΝΫξ δ.  

πδπζΫκθ,Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ “η αζζ υ δεκτΝ εΫθ λκυ”Ν κΝ Μαθ ΫηΝ ΛΪεεκΝ υθαλ Ϊ αδΝ Ϊη αΝ η Ν βθΝ

εα α ε υάΝ κυΝθΫκυΝίδκηβξαθδεκτΝζδηΫθαΝ λα πθέκυΝαπσΝσπκυ,Νεα ΪΝ βΝΜΠ ΝεαδΝ βθΝΚΤ ,ΝγαΝ ιΪΰ αδΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ εαγαλυθΝ η ΪζζπθΝ απσΝΟΛ Ν αΝ υπκΫλΰαέΝ Οτ Ν αυ σΝ φαέθ αδΝ θαΝ

έθαδΝ ηΫ αΝ κυμΝ ξ δα ηκτμΝ βμΝ ζζβθδεσμ Υλυ σμέΝΜΫξλδΝ άη λα,Ν εα ΪΝ παλΪία βΝ βμΝΚΤ ,Ν σζαΝ αΝ

παλαΰση θαΝ υηπυεθυηα αΝ απσΝ ΟζυηπδΪ αΝ εαδΝ Μαθ ΫηΝ ΛΪεεκΝ θΝ ιΪΰκθ αδΝ ηΫ πΝ κυΝ υφδ Ϊη θκυΝ

ζδηΫθαΝ  λα πθέκυΝ αζζΪΝ η αφΫλκθ αδΝ κ δεΪΝ κ ζδηΪθδΝ βμΝ Ν Θ αζκθέεβμ η Ν πλκκλδ ησΝ βθΝ Κέθα. 

τηφπθαΝ η Ν ζ έκΝ τπκυΝ βμΝ αδλ έαμ75,Ν βΝ ιαΰπΰάΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ εαδΝ εα ΪΝ κΝ βί1ηΝ γαΝ ΰέθ δΝ

“ τηφπθαΝ η Ν δμΝ υπΪλξκυ μΝ υηφπθέ μ”,Ν βζα άΝ ηΫ πΝ Θ αζκθέεβμέΝ ΝΫκΝ ζδηΪθδΝ κΝ  λα υθδΝ θΝ

εα α ε υΪα αδΝκτ ΝυπΪλξ δΝεΪπκδαΝ ξ δεάΝαθαφκλΪΝ αΝ ζ έαΝ τπκυΝ βμΝ αδλ έαμέΝ 

πέ βμΝ θΝεα α ε υΪα αδΝκΝ λσηκμΝπκυΝεα ΪΝ βΝΜΠ ΝεαδΝ βθΝΚΤ ΝγαΝη αφΫλ δΝ αΝ υηπυεθυηα αΝ πθΝ

εκυλδυθΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ η αζζκυλΰέαμΝ κυΝ Μαθ ΫηΝ ΛΪεεκυέΝ Λκΰδεσ,Ν αφκτΝ Ν βΝ η αζζκυλΰέαΝ θΝ

πλσε δ αδΝθαΝεα α ε υα έέΝ θ έγ α,ΝΰδαΝ βΝ τθ βΝ πθΝεκυλδυθΝη Ν κθΝ παλξδαεσΝ λσηκΝΜέΠαθαΰέαμ-

                                                 
75  Eldorado Achieves Record Annual Production with All-In-Sustaining-Costs of $780/oz, 20.1.2015 

http://www.eldoradogold.com/news-media/news/eldorado-achieves-record-annual-production-with-all-in-sustaining-costs-of-
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ΠαζαδκξπλέκυΝ βΝ αδλ έαΝ Ϋξ δΝ εα α ε υΪ δΝ ηδαΝ ζ πφσλκΝ γθδευθΝ πλκ δαΰλαφυθ,Ν πκυΝ θΝ πλκίζ πσ αθΝ

απσΝ βΝΜΠ ΝεαδΝ βθΝΚΤ ,ΝαφκτΝαυ άΝβΝκ σμΝ θΝπλκκλδασ αθΝΰδαΝη αφκλΫμ76. ΣβθΝέ δαΝαελδίυμΝ πκξά,Ν

ίΰάεαθΝαπσΝ αΝ υλ ΪλδαΝ αΝ ξΫ δαΝκ δεάμΝπαλΪεαηοβμΝ λθαέαμΝεαδΝΠαζαδκξπλέκυ,ΝαζζΪΝη Ν δαφκλ δεάΝ

ξΪλαιβΝπκυΝεα αζάΰ δΝζέΰ μΝ εα κθ Ϊ μΝηΫ λαΝαπσΝ κΝΥκθ λσΝ Ϋθ λκέΝΟΝ λσηκμΝΫξ δΝ ξ σθΝκζκεζβλπγ έέΝ

Π λδΫλΰπμΝ πέ βμΝ“ιτπθβ ”ΝεαδΝ κΝ θΝυπθυ δΝΰδαΝπκζζΪΝξλσθδαΝ ξΫ δκΝί ζ έπ βμΝ κυΝ λσηκυΝΓαζΪ δ αΝ– 

Θ αζκθέεβΝ εαδΝ κζκεζβλυθ αδΝ η Ν αξ έμΝ λυγηκτμέΝ δ,Ν βΝ η αφκλΪΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ απσΝ δμΝ

εκυλδΫμΝ βΝΘ αζκθέεβΝγαΝΰέθ αδΝπζΫκθΝ υθκζδεΪΝηΫ πΝΝ θσμΝ τΰξλκθκυΝ λσηκυέΝΣέπκ αΝαπσΝσζαΝαυ ΪΝ

θΝ έξθ δΝπλσγ βΝεα α ε υάμΝ“η αζζ υ δεκτΝεΫθ λκυΝ κ Μαθ ΫηΝΛΪεεκέ 

Θ πλκτη  ζκδπσθΝαλε ΪΝπδγαθσΝκΝ ξ δα ησμΝ βμΝ αδλ έαμΝθαΝ έθαδΝθαΝ υθ ξέ δΝθαΝξλβ δηκπκδ έΝ Ν

σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ “ πΫθ υ βμ”Ν αΝ υκΝ υφδ Ϊη θαΝ λΰκ Ϊ δαΝ ηπζκυ δ ηκτμΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ βμΝ

ΟζυηπδΪ αμ,ΝπκυΝη ΪΝ βθΝπλκΰλαηηα δαση θβΝαθαίΪγηδ βΝγαΝπζβ δΪ δ βΝ υθαηδεσ β αΝ βμΝΦΪ βμΝΙΙΙ,Ν

εαδΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ κυΝ λα πθέκυΝπκυΝΧέ πμΨΝγαΝξλ δα έΝηδαΝαθ έ κδξβΝαθαίΪγηδ βΝΰδαΝθαΝ δαξ δλδ έΝ

αΝ υηπυεθυηα αΝπκυΝγαΝπλκετοκυθΝαπσΝ αΝεκδ Ϊ ηα α ΜατλπθΝΠ λυθ, ΠδΪίδ αμΝεαδΝ πθΝΪζζπθΝαυ κτΝ

κυΝ τπκυ πκυΝγαΝηπκυθΝ βθΝπαλαΰπΰάέΝ 

6έθΝΗΝπαλαΰπΰάΝ βθΝ ζζΪ α,ΝβΝφκλκζσΰβ βΝ αΝΜπαληπΪθ κμ 

ΝΫλ υθαΝ βμΝΟζζαθ δεάμΝΜΚΟΝSτετ77 ξ δεΪΝη Ν βΝφκλκζσΰβ βΝ βμΝϋldoradoΝύoldΝπλσ γ ΝΪζζκΝΫθαΝ

εκηηΪ δΝ κΝ πααζΝ βμΝ απυζ δαμΝ σ πθΝ κυΝ βηκ έκυΝ απσΝ βθΝ ικλυε δεάΝ λα βλδσ β αΝ βΝ Ν

Υαζεδ δεάέΝ ΟΝ π θ υ άμ,Ν βΝ εαθα δεάΝ ϋldorado,Ν Ϋξ δΝ φ δΪι δΝ ΫθαΝ κτθ ζΝ η Ν κΝ κπκέκΝ αΝ εΫλ βΝ

« ικλτ κθ αδ»ΝπλκμΝ ιπ δεκτμΝφκλκζκΰδεκτμΝπαλα έ κυμ78.   

ΌππμΝ απκ έξγβε ,Ν βΝ ϋldoradoΝ ύoldΝ ξλβ δηκπκδ έΝ ηδαΝ δλΪΝ απσΝ κζζαθ δεΫμΝ αδλ έ μ- αξυ λκηδεΫμΝ

γυλέ μ ΧmailboxΝ companiesΨΝ ΰδαΝ θαΝ φκλκαπκφ τΰ δΝ βθΝ ζζΪ αέΝ H ηβ λδεάΝ αδλ έαΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ

Υλυ σμΝ Χ ellasΝ ύoldΝ SχΨ,Ν δ δκε ά λδαμΝ εα ΪΝ ληΣΝ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμ,Ν θΝ έθαδΝ βΝΚαθα δεάΝ

ϋldκradoΝύoldΝαζζΪΝηδαΝΟζζαθ δεάΝ αδλ έα- αξυ λκηδεάΝγυλέ αΝη Ν κΝσθκηα Eldorado Gold (Greece) BV. 

υ άΝ η Ν βΝ δλΪΝ βμΝ Ϋξ δΝ αθΝ “ηβ λδεά”Ν ηδαΝ ΪζζβΝ Οζζαθ δεάΝ αδλ έα-γυλέ α,Ν βθ Eldorado Gold 

(Netherlands) BV. ΟδΝ αδλ έ μΝ αυ κτΝ κυΝ τπκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βΝ η αφκλΪΝ ε φαζαέπθΝ απσΝ αΝ

ελΪ βΝ σπκυΝ ΰέθ αδΝ βΝ πΫθ υ βΝ Ν ελΪ βΝ Χ“φκλκζκΰδεΫμΝ δεαδκ κ έ μ”ΨΝ η Ν πκζτΝ ξαηβζάΝ φκλκζκΰέαέΝ Ν

Οζζαθ έα79 ζ δ κυλΰ έΝ πμΝ πμΝ ξυλα- έαυζκμ,Ν ΫθαμΝ δ δσ υπκμΝ φκλκζκΰδεσμΝ η ΪαπθΝ ΰδαΝ βΝ η αφκλΪΝ

ε φαζαέπθ,Νπλαε δεάΝπκυΝ δ υεκζτθ αδΝαπσΝ βθΝΟζζαθ δεάΝθκηκγ έαΝεαδΝαπσΝπαλαγυλΪεδα κυμΝθσηκυμΝ

                                                 
76    ξ δεΪΝη Ν δμΝπλκ δαΰλαφΫμΝεα α ε υάμΝαυ κτΝ κυΝ λσηκυΝπκυΝκθκηΪ βε Ν“ α δεσμ”,Ν έ Ν βθΝαπσΝ1ιέβέβί1ζΝεα αΰΰ ζέαΝη ΝΘ Μ μΝ

“ΠαλΪθκηβΝεαδΝεα α λκφδεάΝΰδαΝ κΝ Ϊ κμΝ πθΝεκυλδυθΝβΝ βησ δαΝ α δεάΝκ σμΝΥκθ λσΝ Ϋθ λκΝ– εκυλδΫμΝ– Γαζα Ϊθκμ” 

77 SOMO, Eldorado Gold - Discussion Paper - The role of Dutch mailbox companies in tax avoidence and Human Rights violations in Greece  

78 ΓδαΝηδα πδ εσπβ βΝ βμΝπλκεα αλε δεάμ Ϋεγ βμΝ βμΝSτετ,Ν έ ΝTheΝPressΝProject,ΝΣκΝλδφδφέΝ βμΝϋldoradoΝύoldμΝ πσΝ βθΝ ζζΪ αΝ αΝ
ΜπαληπΫδθ κμΝηΫ πΝΟζζαθ έαμ,Ν εέΝβί1ζ 

79 ΌππμΝεαδΝ κΝΛκυι ηίκτλΰκ,ΝίζέΝυπσγ βΝΠδuxδeaks 

http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2014/02/%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3.pdf
http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2014/02/%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3.pdf
http://somo.nl/publications-en/Publication_4113
http://www.thepressproject.gr/article/69975/To-rififi-tis-Eldorado-Gold
http://www.thepressproject.gr/article/69975/To-rififi-tis-Eldorado-Gold
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βμΝ έ έΝ Χ ξάηαΨέΝ υ σΝ κΝ τ βηαΝ “φκυ ευθ δ”Ν αΝ Ϋικ αΝ βθΝ ζζΪ α,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ βΝη έπ βΝ πθΝ

ηφαθδαση θπθΝε λ υθέ 

 

 

υηπ λα ηα δεΪ,Ν βΝ πλκεα αλε δεάΝ Ϋεγ β βμΝ τζζαθ δεάμ ΜΚΟΝ αθαφΫλ δΝ σ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ

απυζ Ν1Ν εα έΝ υλυΝ αΝ ζ υ αέαΝπΫθ ΝξλσθδαΝΧηίίέίίίΝ υλυΝησθκΝ κΝβί1γΨΝ ΝφσλκυμΝπαλαελΪ β βμΝ

εαδΝ πδπζΫκθΝ ξ σθΝβΝ εα έΝ υλυΝ αΝΫ βΝβί1β-βί1γΝ ΝφσλκΝ αδλδεκτΝ δ κ άηα κμέ 

ΟΝία δεσμΝαθ έζκΰκμΝ βμΝ αδλ έαμΝΫθαθ δΝαυ υθΝ πθΝ δαπδ υ πθΝ έθαδΝππμΝβΝαπυζ δαΝ σ πθΝ έθαδΝπκζτΝ

ηδελάέΝ Χ σ κ,Ν αυ σΝ πκυΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ απκεΪζυο Ν βΝ Ϋλ υθαΝ έθαδ κΝ ηβξαθδ ησμΝ βμΝ

φκλκαπκφυΰάμ πκυΝΫξ δΝ βγ έΝΰδαΝθαΝ“ ικδεκθκηά δ”ΝβΝ αδλ έαΝπκζτΝη ΰαζτ λαΝπκ ΪΝσ αθΝηπκυθΝ βθΝ

παλαΰπΰάΝ αΝη αζζ έαΝεκυλδυθΝεαδΝΟζυηπδΪ αμέΝΣαΝπκ ΪΝ έθαδΝ θ δε δεΪΝεαδΝπδγαθσθΝθαΝ έθαδΝησθκθΝβΝ

εκλυφάΝ κυΝπαΰσίκυθκυέΝώΝΫλ υθαΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ τ εκζβ,Ν δσ δΝαυ κτΝ κυΝ έ κυμΝ αΝ κδξ έαΝ θΝ έθαδΝ

βησ δαΝ δαγΫ δηαέΝ έΰκυλαΝ φαέθ αδΝ παλΪζκΰκΝ ηδαΝ πκζυ γθδεάΝ πκυΝ απσΝ βΝ λα βλδκπκέβ άΝ βμΝ βθΝ

ζζΪ αΝ αθαηΫθ δΝ Ϋ κ αΝ βμΝ ΪιβμΝ πθΝ εΪ πθΝ δ εα κηηυλέπθΝ υλυΝ θαΝ Ϋξ δΝ ά δΝ ΫθαθΝ κζσεζβλκΝ

ηβξαθδ ησΝΰδαΝθαΝΰζδ υθ δΝφσλκυμΝ βμΝ ΪιβμΝ πθΝ τκΝεαδΝ πθΝ λδυθΝ εα κηηυλέπθέΝ ΝSτετΝεΪθ δΝ αφΫμΝ

σ δΝ ιΫ α ΝησθκΝηέαΝηΫγκ κΝφκλκαπκφυΰάμ,Ν θυΝηΫ αΝ βΝη ζΫ βΝ βμΝαπαλδγη έΝεαδΝηδαΝ δλΪΝαπσΝΪζζαΝ

πδγαθΪΝ φκλκζκΰδεΪΝ ε θΪΝ αΝ κπκέαΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ λ υθά κυθΝ κδΝ ζζβθδεΫμΝ φκλκζκΰδεΫμΝ αλξΫμμΝ
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υπ λ δηκζκΰά δμΝ άΝ υπκ δηκζκΰά δμΝ ηπκλ υηΪ πθΝ (transfer pricing) εαδΝ ξλβηα κ κ ά πθέΝ ΦσλκμΝ

υπ λαιέαμΝεαδΝφσλκμΝπλκ δγΫη θβμΝαιέαμέΝ 

ΟδΝ ικλυε δεΫμΝ αδλ έ μΝ δ γθυμΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν“ πδγ δεσ”ΝφκλκζκΰδεσΝ ξ δα ησΝΝπκυΝ κυμΝ πδ λΫπ δΝθαΝ

ζαξδ κπκδκτθΝ κυμΝ φσλκυμΝ πκυΝ πζβλυθκυθΝ η Ν δΪφκλκυμΝ λσπκυμμΝ η λδεκέΝ έθαδΝ θσηδηκδΝ εαδΝ η λδεκέΝ

παλΪθκηκδ,Ν θυΝ η λδεκέΝ ίλέ εκθ αδΝ βΝ ΰελέααΝ αυθβΝ η αιτΝ θκηδησ β αμΝ εαδΝ παλαθκηέαμέΝ υ ΫμΝ κδΝ

πλαε δεΫμΝηπκλ έΝθαΝη δυ κυθΝάΝθαΝ ιαφαθέ κυθΝ θ ζυμΝ αΝεΫλ βΝπκυΝ ηφαθέακθ αδΝ βθΝ ζζΪ αΝΪλαΝεαδΝ

κυμΝ πζβλπ ΫκυμΝ φσλκυμέΝ Φαδθση θκΝ πα έΰθπ κΝ Ν ξυλ μΝ η Ν βηαθ δεσΝ ικλυε δεσΝ κηΫαΝ σππμΝ ΰδαΝ

παλΪ δΰηαΝβΝ ΪηπδαΝσπκυ,ΝαπσΝσζ μΝ δμΝη ΰΪζ μΝπκζυ γθδεΫμΝπκυΝ ικλτ κυθΝεαδΝ ιΪΰκυθΝξαζεσΝεαδΝΪζζαΝ

ηΫ αζζαΝ απσΝ βΝ ξυλα,Ν ησθκΝ ηέαΝ άΝ υκΝ ηφαθέακυθΝ πδ άηπμΝ εΫλ β,Ν ΪλαΝ κδΝ υπσζκδπ μΝ θΝ πζβλυθκυθΝ

φσλκυμέ τηφπθαΝη ΝΫεγ βΝ κυΝΟ 80,ΝβΝφκλκαπκφυΰάΝαπσΝ κθΝ ικλυε δεσΝ κηΫαΝεαδΝβΝη αφκλΪΝε λ υθΝ

ΝφκλκζκΰδεκτμΝπαλα έ κυμΝ λ έΝεΪγ ΝξλσθκΝαπσΝ βθΝ φλδεάΝΫ κ αΝτοκυμΝγκΝ δμΝ κζαλέπθέ 

ΠλΫπ δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝβΝSτετΝ ΰεαέλπμΝεκδθκπκέβ Ν βθΝϋldoradoΝ αΝπλκεα αλε δεΪΝ βμΝ υλάηα α,Ν

υ ΝθαΝ δκλγπγκτθΝπδγαθΪΝζΪγβΝεαδΝθαΝ υηπ λδζβφγ έΝεαδΝβΝγΫ βΝ βμΝ αδλ έαμΝ βθΝ ζδεάΝΫεγ βέΝ Ν

αδλ έαΝαλθάγβε ΝεΪγ Ν υθ λΰα έαέΝ 

δΝ βΝ Eldorado Gold Ϋξ δΝ ια φαζέ δΝ  φκλκζκΰδεΪΝ Ϋ κ αΝ βθΝ ζζΪ α,Ν απκ κηυθ αμΝ κΝ ία δεσ λκΝ

πδξ έλβηαΝ πθΝυπκ βλδε υθΝ βμΝ« πΫθ υ βμ»έ  

6έιΝ θαγ υλβ βΝ δηυθ,Ναπκγ ηΪ πθ,ΝαζζΪΝσξδΝ πδπ υ πθ 

Νπλυ βΝη ΰΪζβΝαθα λκπά κυΝ π θ υ δεκτΝξ έκυΝά αθΝβΝπαλα κξάΝαπσΝ βΝϋURτPϋχσΝύτδϊόIϋδϊS,Ν

η Ν βθΝΣ ξθδεάΝ εγ βΝ βμΝ 1ζέιέβί11,Ν σ δΝ βΝ ηκθΪ αΝ η αζζκυλΰέαμΝ θΝ πλσε δ αδΝ θαΝ εα α ε υα έέΝ ΟΝ

ξ δα ησμΝ βμΝ αδλ έαμΝ έθαδΝθαΝπκυζΪ δΝ υηπυεθυηα αΝεαδΝσξδΝ αΝεαγαλΪΝηΫ αζζαΝπκυΝγαΝπαλάΰαΰ ΝβΝ

η αζζκυλΰέα,ΝσππμΝκλέα δΝβΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11έ 

Ν τ λβΝκυ δυ βμΝ λκπκπκέβ βΝΫΰδθ Νη Ν βθΝ“ θαγ υλβ βΝη αζζ υ δευθΝεαδΝΰ πζκΰδευθΝαπκγ ηΪ πθ”Ν

πκυΝ βηκ έ υ ΝβΝϋURτPϋχσΝύτδϊόIϋδϊSΝ δμΝ 1ηέιέβί11,Ν πΪζδΝ ησθκΝ αΝαΰΰζδεΪ81έΝ Ν αθαγ υλβ βΝ

πθΝαπκγ ηΪ πθ πλκΫευο ΝαπσΝηέαΝαπζάΝαθαγ υλβ βΝ πθΝ δηυθΝ πθΝη Ϊζζπθ πκυΝ ζάφγβ αθΝπμΝ δηΫμΝ

ίΪ βμΝεα ΪΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝΜΠ έ 

Ν ΜΠ Ν πκυΝ ΰελέγβε Ν η Ν βθΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11Ν επκθάγβε Ν βΝ ίΪ βΝ απκ κξάμΝ δηυθΝ ξλυ κτΝΝ

ΡζβηήκυΰΰδΪ,Ν αλΰτλκυΝ ΡθήκυΰΰδΪ,Ν ξαζεκτΝ Ρ1,1ήlbΝ ΧάΝ Ρβέγίίή σθκΨ,Ν ηκζτί κυΝ Ριίίή σθκΝ εαδΝ ο υ αλΰτλκυΝ

Ριίίή σθκέΝΜ Ναυ ΫμΝ δμΝ δηΫμ,Ν ε δηάγβε Νσ δΝγαΝ ικλυξγκτθΝ1ζθΝ εα έΝ σθκδΝ δμΝεκυλδΫμ,Ν11Ν εα έΝ σθκδΝ

βθΝΟζυηπδΪ αΝεαδΝζδΰσ λκΝαπσΝζΝ εα έΝ σθκδΝ δμΝΜατλ μΝΠΫ λ μέΝ Ν δκέεβ βΝ θΝΫζαί ΝυπΥσοβΝ βμΝ κΝ

                                                 
80 C News Kofi Annan: Africa plundered by secret mining, 10.5.2013 

81 uropeanΝύoldfields,ΝΝReservesΝandΝResourcesΝUpdate,Ν1ηέιέβί11 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-africa-22478994&ei=4bbVVP2iC9bgasHHgsAM&usg=AFQjCNH_H8-44MKUMwtn2zWNVesecdl1Ng&sig2=P6CFeCLyM3r8Zewj6HyMQQ&bvm=bv.85464276,d.d2s&cad=rjt
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Σ  Κ θ λδεάμΝΜαε κθέαμΝ ΧΣ ήΣΚΜ) πκυΝ κΝΠσλδ ηαήΓθπηκ σ β βΝ κυΝ πέΝ βμΝΜΠ ,Ν κθΝ πλέζδκΝ

βί11Ν έξ Ν πδ βηΪθ δΝσ δΝκδΝ δηΫμΝαυ ΫμΝά αθΝ ιππλαΰηα δεΪΝξαηβζΫμμ 

“ΗΝ βη λδθάΝ δηάΝαθΫλξ αδΝ ά βΝ π λέπκυΝ αΝ 1έζίίΝΡήκυΰΰδΪέΝ εσηβΝ εαδΝ η Ν ηδαΝ πδγαθάΝη ζζκθ δεάΝ

« δσλγπ β»Ν κδΝ η κπλσγ η μΝ πλκκπ δεΫμΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ κδεκθκηέαμΝ υπαΰκλ τκυθΝ βθΝ δα άλβ άΝ

βμΝ ΝπκζτΝυοβζσ λαΝ πέπ αΝαπσΝ δμΝπαλα κξΫμΝ κυΝ ξ δα ηκτ”έ 

εσηαΝεαδΝη Ν βΝ λαηα δεάΝπ υ βΝ πθΝ ζ υ αέπθΝηβθυθΝ κυΝβί1ζ,ΝβΝ δηάΝ κυΝξλυ κτΝίλΫγβε ΝησθκΝΰδα 

ζέΰ μΝηΫλ μ εΪ πΝαπσΝ αΝΡ1έβίίήκυΰΰδΪ,Ν  θυΝ κθΝ τΰκυ κΝ κυΝβί11,ΝΫθαΝηάθαΝη ΪΝ βθΝ ΠΟΝπκυΝ έξ Ν

αθΝ δηάΝίΪ βμΝ αΝΡζβη,ΝκΝξλυ σμΝΪΰΰδι Ν αΝΡ1έλίίήκυΰΰδΪέΝΣκΝΣ ήΣΚΜΝ έξ Ν έεδκΝΧεαδΝ Ναυ σΝσππμΝεαδΝ

ΝπκζζΪΝΪζζαΨΝσηπμΝβΝ δκέεβ βΝά αθΝ υφζάΝεαδΝεκυφάΝ Νκπκδα άπκ  φπθάΝελδ δεάΝπλκμΝ βΝΜΠ Ν

βμΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟέ 

 δμΝ1ηέιέβί11,ΝΜ Σ Ν βθΝυπκΰλαφάΝ βμΝ ΠΟΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠ Κ ,ΝβΝ αδλ έαΝ δσλγπ Ναυ άθΝ βθΝ

“παλαφπθέα”Ναθαγ πλυθ αμΝ δμΝ δηΫμΝίΪ βμΝ πθΝη ΪζζπθΝπμΝ ιάμ82μΝξλυ σμΝ$1.ίίίήκυΰΰδΪ,Νξαζεσμ $2,5/lb 

ΧάΝΡΝηέηίίΝή σθκΨ,ΝΝΪλΰυλκμΝΡ1ηήκυΰΰδΪ,ΝΝησζυί κμΝΡί,θκήlb ($ 1.ζλθΝή σθκΨ,Νο υ ΪλΰυλκμΝΡί,θκήlbέΝ 

ΟΝ υπ λ δπζα δα ησμΝ πθΝ δηυθΝ πθΝ η ΪζζπθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πμΝ ίΪ βΝ ΰδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ πθΝ

απκγ ηΪ πθΝ Ν έξ Ν αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ “αθαίΪγηδ β”Ν κυΝ Ν εκδ Ϊ ηα κμΝ πθΝεκυλδυθ απσΝ βίθΝ εα έΝ

σθκυμΝ ΰ πζκΰδευθΝαπκγ ηΪ πθΝ ΝγθίΝ εα έΝ σθκυμΝεαδΝ βμΝΟζυηπδΪ αμΝαπσΝ1γ,ηΝ εα έΝ σθκυμΝ Ν1ζ,ζΝ

εα έ σθκυμέΝ δ δεΪΝΰδαΝ δμΝεκυλδΫμΝβΝ εγ βΝαθαφΫλ δΝσ δΝηΫλκμΝ πθΝ“θΫπθ”Ναπκγ ηΪ πθΝίλέ ε αδΝ θ σμΝ

κυΝ ξ δααση θκυΝαθκδε κτΝκλτΰηα κμΝεαδΝσ δ,Ν βθΝπ λέπ π βΝπκυΝαυ ΪΝ αΝαπκγΫηα αΝ πδί ίαδπγκτθΝη Ν

ΰ π λβ δεσΝπλσΰλαηηαμΝ 

“βΝ ΰε ελδηΫθβΝ Μ ζΫ βΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ πδ λΫπ δΝ ΫθαΝ η ΰαζτ λκΝ ́λυΰηα, 

έθκθ αμΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝαυιβγ έΝβΝ δΪλε δαΝ βμΝαθκδε άμΝ ισλυιβμ”έ 

θΝ έθαδΝ “ υξαέκ”Ν κΝ σ δΝ βΝ αδλ έαΝ π λέη θ Ν θαΝ αθαεκδθυ δΝ βθΝ αθαγ υλβ βΝ πθΝ δηυθΝ Μ Σ Ν βθΝ

π λδίαζζκθ δεάΝ βμΝα δκ σ β βέΝ ΝαθαίΪγηδ βΝ πθΝεκδ α ηΪ πθΝ βηαέθ δΝ“αθαίΪγηδ β”Ν κυΝ υθκζδεκτΝ

σΰεκυΝ ισλυιβμ,Ν απσΝ κυμΝ  π λέπκυΝ 1θίΝ εα έΝ σθκυμΝ Ν γκίΝ εα έΝ σθκυμ,Ν αζζΪΝ ΫθαΝ ΫλΰκΝ αυ άμΝ βμΝ

εζέηαεαμΝ Ϋξ δΝ εαδΝ ΪζζβμΝ εζέηαεαμΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμέΝ Ν αδλ έαΝ ΰθυλδα Ν σ δΝ ά βΝ απσΝ κΝ βίίθΝ

υπάλξ Νη ΰΪζβΝαθ έ λα β,Ν δ δεΪΝ βΝΜ ΰΪζβΝΝΠαθαΰέα,Νεα ΪΝ βμΝ πδφαθ δαεάμΝ ισλυιβμΝ δμΝεκυλδΫμ,ΝβΝ

κπκέαΝ εφλΪ βε Ν η Ν κΝ κησφπθκΝ οάφδ ηαΝ κυ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ Μ ΰΪζβμΝ ΠαθαΰέαμΝ δμΝ

ββέθέβίίιΝεαδΝη ΝηδαΝηαελδΪΝ δλΪΝοβφδ ηΪ πθΝ κπδευθΝ υζζσΰπθΝεαδΝφκλΫπθέΝ Ν αδλ έαΝ κΝΰθυλδα ΝεαδΝ

ΰδΥαυ σΝΫεαθ Νσ δΝηπκλκτ ΝΰδαΝθαΝπαλκυ δΪ δΝ κΝΫλΰκΝπμΝ“ηδελσ”ΝεαδΝη Ν“π λδκλδ ηΫθ μ”Νπ λδίαζζκθ δεΫμΝ

πδπ υ δμέΝ βΝΜΠ ΝπκυΝ επκθάγβε Ν κΝβί1ίΝΫζαί Ν αθΝ δηάΝξλυ κτΝ αΝΡζβηήκυΰΰδΪΝ θυΝά βΝά αθΝπκζτΝ

                                                 
82 European Goldfields, Resources and Reserves Updated Economics Confirmed, 15.7.2011 http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2015/02/EGO-

reserves-resources-update-2011.pdf έΝΣκΝΫΰΰλαφκΝ έθαδΝ δαγΫ δηκΝεαδΝ βΝίΪ βΝ κηΫθπθΝwww.sedar.com  

http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2015/02/EGO-reserves-resources-update-2011.pdf
http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2015/02/EGO-reserves-resources-update-2011.pdf
http://www.sedar.com/
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πΪθπΝαπσΝ αΝΡ1έίίί,Νυ Ν κΝπλκμΝ ισλυιβΝεκέ α ηαΝθαΝ“ίΰ δ”ΝησθκΝ1ζθΝ εα έΝ σθκδ,Ν θυΝΰθυλδα ,ΝαπσΝ βθΝ

πλκβΰκτη θβΝ αδλ έαΝTVX,ΝΝσ δΝ έθαδΝπκζτΝη ΰαζτ λκέΝ 

έθαδΝπλκφαθΫμΝσ δΝ έπκ αΝαπσΝαυ ΪΝπκυΝ θΫελδθ ΝβΝ δκέεβ βΝ θΝπλσε δ αδΝθαΝ βλβγ έέΝ θ έ κδξαΝη Ν

βθΝ “αθαίΪγηδ β”Ν πθΝ απκγ ηΪ πθ,Ν γαΝ “αθαίαγηδ κτθ”Ν εαδΝ κδΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμέΝΣκΝ αθκδε σΝ

σλυΰηαΝ θΝγαΝΫξ δΝ δΪη λκΝιίίΝηέΝεαδΝίΪγκμΝβίίΝσππμΝ ΰελέγβε ,ΝαζζΪΝσ κΝίκζ τ δΝ βθΝ αδλ έαΝαφκτΝ

εα ΪΝ βθΝ αθαεκέθπ άΝ βμΝ “βΝ ΰε ελδηΫθβΝ ΜΠ Ν πδ λΫπ δΝ ΫθαΝ η ΰαζτ λκΝ σλυΰηα”έΝ Ν δΪλε δαΝ βμΝ

πδφαθ δαεάμΝ ισλυιβμΝ θΝγαΝ έθαδΝΝθΝξλσθδαΝαζζΪΝσ αΝγΫζ δΝβΝ αδλ έαΝαφκτ,Νεα ΪΝ βθΝέ δαΝαθαεκέθπ β,ΝβΝ

παλΪ α βΝ βμΝ πδφαθ δαεάμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πέ βμΝ πδ λΫπ αδΝ απσΝ βθΝ ΰε ελδηΫθβΝ ΜΠ έΝ ΟδΝ ξυλκδΝ

απσγ βμΝ κυΝΚαλα αΪΝεαδΝ κυΝΛκ ΪθδεκυΝπκυΝ έθαδΝ ξ δα ηΫθκδΝΰδαΝ αΝαπσίζβ αΝ βμΝ ισλυιβμΝ πθΝ1ζθΝ

εα έΝ σθπθ,Ν θΝ γαΝ έθαδΝ παλε έμΝ ΰδαΝ ηδαΝ ισλυιβΝ βμΝ ΪιβμΝ πθΝ γθίΝ εα έΝ σθπθΝ άΝ πθΝ πκζτΝ

π λδ σ λπθΝπκυΝ α δαεΪΝγαΝπλκ γΫ δΝβΝΫλ υθαΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ“ιυλδ κτθ”ΝεαδΝθαΝηπααπγκτθΝεδΝΪζζαΝ

λΫηα αΝ κυΝΚαεΪίκυέΝ θαζκΰδεΪΝγαΝαυιβγκτθΝκδΝ πδπ υ δμΝαπσΝ βθΝ επκηπάΝ εσθβμ,Ν Ν δμΝ ελάι δμ,Ν βθΝ

απκ λΪΰΰδ βΝ πθΝυπσΰ δπθΝυ Ϊ πθΝεέζέπέΝΚαδΝσζαΝαυ Ϊ,ΝβΝ αδλ έαΝγΫζ δΝθαΝΰέθκυθΝη Ν βθΝαυ άΝΜΠ ΝεαδΝ

βθΝαυ άΝΚΤ Ξ 

ΚαδΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π β,ΝσππμΝεαδΝη Ν βΝη αζζκυλΰέα,ΝβΝ αδλ έαΝ ιαπΪ β ΝεαδΝ βΝ δκέεβ βΝΧνΨΝεαδΝ

κυμΝ εα κέεκυμΝ βμΝ π λδκξάμέΝ  Ν ΚΤ Ν ΠΟΝ θΝ δ ξτ δΝ δσ δΝ αφκλΪΝ ΫθαΝ θ ζυμΝ ΛΛΟΝ ΫλΰκέΝ  Ν

αδλ έαΝσφ δζ ΝθαΝΫξ δΝαθαγ πλά δΝ βΝΜΠ Νη Νλ αζδ δεΫμΝ δηΫμΝ πθΝη ΪζζπθΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫΰελδ βΝ βμέΝ

ΣκΝσ δΝ κΝΫπλαι Νη ΪΝ βθΝΫΰελδ βΝ– εαδΝηΪζδ αΝησζδμΝηέαΝ ί κηΪ αΝη Ϊ,ΝπκυΝ βηαέθ δΝσ δΝβΝαθαεκέθπ βΝ

ά αθΝΫ κδηβΝεαδΝαπζΪΝπ λέη θ Ν βθΝ ΠΟΝ– εα ΪΝ βΝΰθυηβΝηαμΝ υθδ ΪΝ σζκΝεαδΝ ιαπΪ β β.  

6έκΝΝΗΝεα αζά υ βΝ κυΝκλυε κτΝπζκτ κυΝ πθΝΜ αζζ έπθΝ
Κα Ϊθ λαμ 

«ΗΝ ΛΛΗΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝΫξ δΝυπκίΪζ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ ε αηΫθκΝξΫ δκΝ π θ τ πμΝΰδαΝ βθΝ

πζάλβΝαθΪπ υιβΝ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμέέέέΝ ΣκΝ ΫλΰκΝπκυΝ πλκ έθ αδΝ κΝ ξΫ δκΝ αυ σΝαφκλΪΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝ Μ αζζ έπθΝ Κα Ϊθ λαμΝ αΝ κπκέαΝ ε έθκθ αδΝ θ σμΝ βμΝ υθκζδεάμΝ η αζζ υ δεάμΝ

παλαξυλβ βμΝ βθζέίίίΝ λ ηηΪ πθ»83 Χγ1ιέίίίΝ λΫηηα αΝ αθΝ πλκ γκτθΝ εαδΝ κδΝ βησ δκδΝ

Μ αζζ υ δεκέΝΥυλκδΝ κυμΝκπκέκυμΝαθαηΫθ αδΝσ δΝγαΝηδ γυ δΝβΝ αδλ έαΨέ 

ΟδΝεκυλδΫμ,ΝβΝΟζυηπδΪ αΝεαδΝκδΝΜατλ μΝΠΫ λ μΝ έθαδΝησθκΝβΝαλξάΝεαδΝά βΝβΝϋldoradoΝύoldΝαθαεκδθυθ δΝ

κυμΝ πση θκυμΝ“ σξκυμ”Ν εη Ϊζζ υ βμΝ– αΝπκλφυλδεΪΝεκδ Ϊ ηα αΝ βμΝΦδ υεαμ εαδΝ βμΝΣ δεΪλαμ εαδΝ

                                                 
83 ΚΤ Νβί1ιζηήβί11,Νε φΪζαδκΝα1 
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αΝηδε ΪΝγ δκτξαΝ βμΝΠδΪίδ αμέΝ Ν ΰ π λβ δεάΝΫλ υθαΝ βθΝΠδΪίδ αΝπκυΝ υθ ξέα αδΝ θ α δεΪ84 έξθ δΝ

ΫθαΝεκέ α ηαΝπδγαθΪΝη ΰαζτ λκΝαπσΝαυ σΝ βμΝΟζυηπδΪ αμ,Ν θυΝεαδΝ κΝεκέ α ηαΝ βμΝΣ δεΪλαμ,Ν τηφπθαΝ

η Ν βΝΰ πφυ δεάΝΫλ υθαΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝβίίθΝ έξθ δΝθαΝ έθαδΝπκζζαπζΪ δκΝ ΝηΫΰ γκμΝαπσΝ κΝ

εκέ α ηαΝ πθΝεκυλδυθέ 

πδπζΫκθ,Ν βΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ βζυθ δΝ βθΝ πλσγ άΝ βμΝ θαΝ εη αζζ υ έ,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ βθζέίίίΝ πθΝ

δ δπ δευθΝ η αζζ υ δευθΝ βμΝ παλαξπλά πθ,Ν εαδΝ αΝ εκδ Ϊ ηα αΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ ηΫ αΝ κΝ βησ δκΝ

Μ αζζ υ δεσΝΥυλκΝ βμΝ έθαμ,Ν βζα άΝ αΝεκδ Ϊ ηα αΝ“ έθα”,Ν“ Ϋπεκ”,Ν“Μπα Ϋεβ”,Ν“ λ ηπ θέεκμ”,Ν

“Ά πλαΝ Υυηα α”,Ν “Καλαθ υθα”,Ν “ λΪ”έ Ν Ϋλ υθαΝ εαδΝ εη Ϊζζ υ βΝ πθΝ εκδ α ηΪ πθΝ αυ υθΝ έθαδΝ

θ αΰηΫθβΝ κΝ η ζζκθ δεσΝ ξ δα ησΝ βμΝ αδλ έαμΝ εαδΝ πλσε δ αδΝ θαΝ ΰέθ δΝ ηΫ πΝ βμΝ θΫαμΝ κΪμΝΜαθ ΫηΝ

ΛΪεεκυ-ΟζυηπδΪ αμέΝ 

Ν κΪΝ ηφαθέα αδΝ σ δΝ εα α ε υΪα αδΝ ΰδαΝ θαΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ υπσΰ δαΝ κδΝ η αφκλΫμΝ πλκ ππδεκτ,Ν

η αζζ τηα κμΝ εαδΝ απκλλδηηΪ πθΝ απσΝ κΝ η αζζ έκΝ ΟζυηπδΪ αμΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εαδΝ βθΝ

Χυπκγ δεάΨΝ η αζζκυλΰέαΝ ξαζεκτ-ξλυ κτΝ κυΝ Μαθ ΫηΝΛΪεεκυ,Ν σηπμΝ βΝ αδλ έαΝ θΝ ελτί δΝ σ δΝ γαΝ βΝ

ξλβ δηκπκδά δΝ εαδΝ πμΝ “πζα φσληα”Ν Ϋλ υθαμΝ εαδΝ εη Ϊζζ υ βμέΝ Ν υ σΝ αθαφΫλ αδΝ εαγαλΪΝ βθΝ

παλαεΪ π δαφΪθ δα,ΝαπσΝπαλκυ έα βΝ βμΝϋldoradoΝύoldΝ κυΝ π ηίλέκυΝβί1βέΝΝΝΝΝΝ 

βη δυθ αδΝ σ δΝ πέΝ κυΝ παλσθ κμΝ κΝ ΜΥΝ βμΝ έθαμΝ θΝ έθαδΝ ηδ γπηΫθκμΝ απσΝ βθΝ αδλ έαΝ πκυΝ εα ΪΝ

υθΫπ δαΝ θΝ Ϋξ δΝ εαθΫθαΝ δεαέπηαΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ εη Ϊζζ υ βμΝ βθΝ π λδκξάέΝ ΟδΝ αθαεκδθυ δμΝ ΰέθκθ αδΝ

ησθκΝ αΝ ξλβηα δ άλδαΝ κυΝ Σκλσθ κΝ εαδΝ κυΝ Λκθ έθκυΝ ΰδα έ,Ν εα ΪΝ βΝ ζκΰδεάΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν αυ ΪΝ

θ δαφΫλκυθΝησθκ κυμΝ“ π θ υ Ϋμ”ΝεαδΝσξδΝ κΝ ζζβθδεσΝΚλΪ κμΝκτ Ν κυμΝεα κέεκυμΝπκυΝγαΝυπκ κτθΝ δμΝ

υθΫπ δ μέ 

 

                                                 
84  Eldorado Gold Announces Drilling Update, 23.10.2014 
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έθαδΝ αφΫμΝσ δΝ κΝπλαΰηα δεσΝ ξΫ δκΝ βμΝ αδλ έαμΝ θΝ έθαδΝ κΝ“ π θ υ δεσΝξΫ δκΝ θΪπ υιβμ”Ν κυΝβίίθ,Ν

η Ν αΝ λέαΝ υΰε ελδηΫθαΝη αζζ έα,ΝεκυλδΫμ,ΝΟζυηπδΪ αΝεαδΝΜατλ μΝΠΫ λ μέΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝ δαφαέθ αδΝ

ηΫ αΝαπσΝ δμΝ θγκυ δυ δμΝαθαεκδθυ δμΝ βμΝ αδλ έαμΝ κυμΝη σξκυμΝ βμΝ κΝ ιπ λδεσΝεαδΝαπσΝσζαΝσ αΝ

ΰθπλέακυη ΝΰδαΝ κΝη αζζ υ δεσΝ υθαηδεσΝ βμΝπ λδκξάμΝαυ άμΝ πθΝβθζέίίίΝ λ ηηΪ πθΝΧάΝγ1ιέίίίΝηααέΝη Ν

κυμΝ ΜΥΨΝεαδΝπκυΝ θΝ έθαδΝ κυΝπαλσθ κμΝθαΝαθαφΫλκυη έΝ 

έθαδΝ πέ βμΝ αφΫμΝ σ δΝ απκ δεθτκθ αδΝ απσζυ αΝ π ΫμΝ εαδΝ δεαδκζκΰβηΫθ μΝ κδΝ αθβ υξέ μΝ πθΝ

εα κέεπθ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθ,Ν δσ δΝ πλαΰηα δεΪΝ κΝ σπκμΝ γαΝ ΰέθ δΝ “ κυλπ άλδ”,Ν ΫθαΝ απΫλαθ κΝ η αζζ υ δεσΝ

π έκΝ η Ν δΪ παλ μΝ πδφαθ δαεΫμΝ εαδΝ υπσΰ δ μΝ ικλτι δμ,Ν απκγΫ δμΝ πδεδθ τθπθΝ απκίζά πθΝ εαδΝ

απκοδζπηΫθαΝ Ϊ βέΝ βΝκδΝ υκΝκλ δθκέΝσΰεκδΝ κυΝΚαεεΪίκυΝεαδΝ κυΝ λα κθδεκτΝσλκυμ,ΝκδΝη ΰαζτ λκδΝ

ΧεαδΝ ησθκδΨΝ υ λκφκλ έμΝ βμΝ Υαζεδ δεάμΝ απκ λαΰΰέακθ αδΝ αθ παθσλγπ αΝ απσΝ αΝ ΫλΰαΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ

Υλυ σμέΝΌζαΝαυ ΪΝγαΝ Ϋπλ π ΝθαΝΫξκυθΝ γ έΝ ΝαπσΝ βθΝαλξάΝεαδΝ βθΝπλαΰηα δεάΝ κυμΝ δΪ α β,Ν ΝηδαΝ

κυ δα δεάΝ υαά β βΝΰδαΝ κΝηΫζζκθΝ βμΝΥαζεδ δεάμΝπκυΝφυ δεΪΝ θΝΫΰδθ Νπκ ΫέΝ 

θαμΝ λΪ δκμΝκλυε σμΝπζκτ κμ,ΝκΝη ΰαζτ λκμΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝγαΝ ικλυξγ έ,ΝγαΝ υηπυεθπγ έΝεαδΝγαΝ

ιαξγ έΝ Νη αζζκυλΰέ μΝ κυΝ ιπ λδεκτΝαπσΝ βθΝϋldoradoΝύoldή ΚΣΧΡ,ΝλβηΪακθ αμΝ βΝΥαζεδ δεάΝ
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εαδΝξπλέμΝθαΝαφά δΝ έπκ αΝ αΝελα δεΪΝ αη έαέΝ λΰκ Ϊ δκΝη αζζκυλΰέαμΝ θΝγαΝυπΪλξ δ,Ν κυζΪξδ κθΝ

σξδΝβΝη αζζκυλΰέαΝflashΝsmeltingΝπκυ α δκ κ άγβε Νη θΝαζζΪΝσζαΝ έξθκυθΝσ δΝ θΝγαΝεα α ε υα έέΝΓδαΝ

θαΝ ΰέθ δΝ αζζαΰάΝ βμΝ η γσ κυΝ γαΝ πλΫπ δΝ βΝ αδλ έαΝ θαΝ αηα ά δΝ εΪγ Ν λα βλδσ β αΝ εαδΝ θαΝ ΰέθ δΝ θΫαΝ

π λδίαζζκθ δεάΝ α δκ σ β βέΝ Ν πδζκΰάΝ ηδαμΝ η γσ κυΝ πκυΝ γαΝ π λδζαηίΪθ δΝ ευΪθπ β,Ν σππμΝ Ϋξκυη Ν

ιβΰά δ,Ν έθαδΝπλκίζβηα δεάΝεαδΝαυ σμΝά αθΝκΝζσΰκμΝπκυΝβΝ αδλ έαΝ ιΪλξάμΝ πΫζ ι ΝθαΝεα αφτΰ δΝ ΝηέαΝ

απΪ βέΝΆπκοάΝηαμ,Ν εηβλδπηΫθβΝαπσΝσζαΝσ αΝπλκαθαφΫλγβεαθ,Ν έθαδΝσ δΝΚ ΜΜΙ ΝΜ Σ ΛΛΟΤΡΓΙ  

θΝπλσε δ αδΝθαΝεα α ε υα έΝ ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ“ πΫθ υ βμ”ΝπκυΝ ζδεΪΝ θΝγαΝ έθαδΝ πΫθ υ βΝαζζΪΝ

αλπαΰάέ 

ΥπλέμΝη αζζκυλΰέαΝ θΝγαΝυπΪλξκυθΝφκλκζκΰδεΪΝΫ κ αΝΰδαΝ κΝ βησ δκ εαδΝσζβΝβΝπλκ δγΫη θβΝαιέαΝ

απσΝ αΝπκζτ δηαΝηΫ αζζαΝπκυΝγαΝ ιαξγκτθΝαπσΝ αΝ πζΪξθαΝ βμΝΥαζεδ δεάμΝγαΝ δ πλαξγ έΝαπσΝ βθΝϋldoradoΝ

ύoldΝ κΝ ιπ λδεσΝεαδΝγαΝφκλκζκΰβγ έΝ κΝ ιπ λδεσέΝ υ σΝ κΝηκθ ΫζκΝ“αθΪπυιβμ”ΝπκυΝ βλέα αδΝ βθΝ

ισλυιβΝ εαδΝ ιαΰπΰάΝ αθ π ιΫλΰα πθΝ κλυε υθ,Ν έθαδΝ αελδίυμΝ κΝ έ κμΝ βμΝ “αθΪπ υιβμ”Ν πκυΝ Ϋξ δΝ

εα αζβ Ϋο δΝ σ μΝεαδΝ σ μΝξυλ μΝ κυΝ λέ κυΝεσ ηκυΝπκυ,ΝαθΝεαδΝπλκδεδ ηΫθ μΝη Νπζκτ δκυμΝκλυε κτμΝ

πσλκυμ,ΝπΪηφ πξ μΝά αθΝεαδΝπΪηφ πξ μΝπαλαηΫθκυθέΝ υ σΝΫ π Ν βΝ υθα σ β αΝβΝ δκέεβ βΝ βθΝϋldoradoΝ

ύoldΝ η Ν βθΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11Ν θαΝ εΪθ δΝ εαδΝ βθΝ ζζΪ αέΝ υΝ εαδΝ ξλσθδαΝ σηπμΝ πκζζΫμΝ απσΝ αυ ΫμΝ δμΝ

φ πξΫμΝ εαδΝ α τθαη μΝ ξυλ μΝ πκυΝ ά αθΝ ΫληαδαΝ πθΝ πκζυ γθδευθΝ παλ ηίαέθκυθΝ θκηκγ δεΪ,Ν εαγδ υθ αμΝ

υπκξλ π δεάΝ βθΝ ΰξυλδαΝ η αζζκυλΰδεάΝ π ι λΰα έαΝ εαδΝ απαΰκλ τκθ αμΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ υηπυεθπηΪ πθ,Ν

υ ΝθαΝελα ά κυθΝηΫ αΝ βΝξυλαΝηΫλκμΝ βμΝπλκ δγΫη θβμΝαιέαμΝ πθΝκλυε υθΝ κυμΝΧη Νπζ κθΝπλσ φα κΝ

κΝπαλΪ δΰηαΝ βμΝ Ιθ κθβ έαμΨέΝ βθΝ ζζΪ αΝπΫλαΝίλΫξ δέΝ Ν ζζΪ αΝ υλαΝαθαεΪζυο Ν βΝ“η αζζ υ δεάΝ

αθΪπ υιβ”Ν βμΝ φλδεάμΝεαδΝαθκέΰ δΝ δμΝαΰεΪζ μΝ βμΝ κυμΝ“ π θ υ Ϋμ”ΝξπλέμΝθαΝελα Ϊ δΝ έπκ αΝΰδαΝ βθΝέ δαέ 

 



7.ΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙΝ– ΣΙΝΧ Ν ΙΝΣΟΝ ΛΛΗΝΙΚΟΝ ΗΜΟΙΟ 

Κα ΪΝ βθΝ ΥΥΣ ξθδεάΝ Μ ζΫ βΝ ΟζυηπδΪ αμΥΥΝ ήΝ ϋuropeanΝ ύoldfieldsΝ βί11Ν κΝ υθκζδεσΝ εΫλ κμΝ απσΝ βθΝ

πΫθ υ βΝγαΝαθΫζγ δΝ ΝζέζθθέθθκέβγλΝ υλυ θυΝ κΝ υθκζδεσΝ π θ υ δεσΝεαδΝζ δ κυλΰδεσΝεσ κμΝ Ν υλυΝ

βέβζ1έγηκέζζηΝεαδΝΰδαΝπκ κ σΝφσλκυΝ ΝβθΣ,ΝκδΝ υθκζδεκέΝφσλκδΝγαΝά αθΝ€ ηιγΝ εα .  

βη δυθ αδΝ σ δΝ κδΝ υπκζκΰδ ηκέΝ έθαδΝ πλκ ΰΰδ δεκέΝ εαδΝ σ δΝ αΝ αελδίάΝ πκ ΪΝ ιαλ υθ αδ απσΝ δμΝ

ξλβηα δ βλδαεΫμΝ δηΫμΝ πθΝη ΪζζπθΝεαγυμΝεαδΝαπσΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ κΝεσ κμΝπαλαΰπΰάμέ 

7έ1ΝΝΤπκζκΰδ ησμΝ κυΝεΫλ κυμΝ βμΝ ζβθδεσμΝΥλυ σμΝαπσΝ αΝ Ϋζηα αΝ βμΝ
ΟζυηπδΪ αμ 

πσΝ κυμΝβέζ1ίέίίίΝ σθκυμΝπαζαδυθΝ ζηΪ πθΝΟζυηπδΪ αμΝγαΝπαλαξγκτθΝγγλέκ1ίΝ ́θκδΝ υηπυεθυηα κμ 

αλ θκπυλέ β- δ βλκπυλέ βέΝ υηφπθαΝ η Ν αΝ κδξ έαΝ βμΝ ξ δεάμΝ ΜΠ Ν πκυΝ ΰελέγβε Ν η Ν βθΝ ΚΤ Ν

βί1ιζηήβί11,ΝκδΝπ λδ ε δεσ β μΝαθΪΝ1Ν σθκΝ υηπυεθυηα κμΝ έθαδ85: 

έ α ο ι ι ό η α /t Α ο η ι ό η α Α ο ή ι ο έ α ο /t 

σός Αu  20,65 gr 85% 17,5 gr 

Α ος Ag  130,88 gr 75% 98,16 gr 

Iσο ύ α ος Au     (0,62 ο ιές) 

 

ΝαιέαΝ θσμΝ σθκυΝ υηπυεθυηα κμΝΰδαΝ δηάΝξλυ κτΝΡΝ1έγίίΝήκυΰΰδΪΝεαδΝαλΰτλκυΝΡΝ1κήκυΰΰδΪΝ έθαδΝ$ 817. 

Κα ΪΝ βθΝ “TechnicalΝ ReportΝ onΝ theΝ τlympiasΝ Project”Ν ΧϋuropeanΝ ύoldfieldsΝ 1ζέιέβί11,Ν ζέΝ ικΨ,Ν κΝ

υθκζδεσΝη αζζκυλΰδεσΝεσ κμΝπζΫκθΝ κΝεσ κμΝ υπτεθπ βμΝεαδΝβΝη αφκλΪΝαθΪΝ σθκΝυπκζκΰέα αδΝ μ 

Α οιβή α ο ίας α ά ό ο σ ώ α ος                            $ 162 

αφι ά ισ α $  α ά ο ιά ή οι α ά ό ο                                            $4 

Penalties α σ ι ού $ ,  ια άθ  , % ά  α ό ο , % $ 112 

Σ ο ι ό α ο ι ό όσ ος $ 278 

Σ ύ ση αι αφο ά             $ 178 

                                                 
85 Πκ σ β μΝεαδΝπ λδ ε δεσ β μμΝΜΠ ΝπδθέΝγέηέβ-1Ν ζέΝγ-θ,ΝΝπδθέΝγέγέγ-1,Ν ζέΝη-14 
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ο ι ό όσ ος α ά ό ο σ ώ α ος $ 450 

αθα ό έ ος α ά ό ο σ ώ α ος                                817 – 450 = $ 367 

 

υθκζδεσΝεΫλ κμ $ 124.710.270   άΝπ λέπκυ   €Ν11ί,β εα έΝΧ1Ψ 

 

7.2 Τπκζκΰδ ησμΝ κυΝ εΫλ κυμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ απσΝ αΝ
υηπυεθυηα αΝεκυλδυθ,ΝΟζυηπδΪ αμΝεαδΝΜατλπθ Π λυθ 

OδΝυπκζκΰδ ηκέΝ πθΝε λ υθΝπκυΝγαΝΫξ δΝβΝ αδλ έα,Ν αθΝ ζδευμΝπλκξπλά δΝβΝ« πΫθ υ β»Νΰέθκθ αδΝη Ν

δμΝ ιάμΝ λ δμΝπαλα κξΫμμ 

 ΣαΝ απκγΫηα αΝ εκυλδυθΝ εαδΝ ΟζυηπδΪ αμΝ βμΝ εα βΰκλέαμΝ ΟΜeasured and Indicated”,Ν σππμΝ

αθαγ πλάγβεαθΝ απσΝ βθΝ European Goldfields δμΝ 1ηέιέβί11,Ν  πδί ίαδυθκθ αδΝ εαδΝ πΪθ Ν βθΝ

εα βΰκλέαΝΟproven and probable".  βζα άμ 

οί ασ α ο ιές 362.127.  ό οι 

οί ασ α Ο ιά α 16.509.  ό οι 

οί ασ α αύ ς έ ς 1. .  ό οι 

 

 ΟΝυπκζκΰδ ησμΝΰέθ αδΝ βΝίΪ βΝ βμΝπυζβ βμΝ υηπυεθπηΪ πθ,ΝσππμΝαελδίυμΝεΪθ δΝβΝ uropean 

Goldfields βθΝ απσΝ 1ζέιέβί11Ν “Σ ξθδεάΝ εγ βΝ ΟζυηπδΪ αμ”Ν εαδΝ σξδΝ βμΝ η αζζκυλΰέαμΝ flash 

smelting πκυΝ έθαδΝβΝίΪ βΝ βμΝΜΠ ΝεαδΝ βμΝ ΰελδ δεάμΝ βμΝΚΤ έ 

 ΟδΝ υπκζκΰδ ηκέΝ ΰέθκθ αδΝ ΰδαΝ δηάΝ ξλυ κτΝ $ 1.3ίίήκυΰΰδΪ,Ν ξαζεκτΝ ΡΝ θέ2ίίή σθκ,Ν ησζυί κυΝ ΡΝ

βέ1ίίή σθκ,Νο υ Ϊλΰυλκυ $ 2.000ή σθκ, αργύρου $18.00/oz ($580/kg). 

ΟδΝ υκΝπλυ μΝπαλα κξΫμΝ θΝαπκ ζκτθΝ δεΪΝηαμΝ υφΪθ α αΝ θΪλδαΝαζζΪΝπλκετπ κυθΝΪη αΝαπσΝ δμΝ

αθαεκδθυ δμΝ βμΝΚαθα δεάμΝηβ λδεάμΝ αδλ έαμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμέΝ υ ΪΝ έθαδΝ αΝπλαΰηα δεΪΝ ξΫ δαΝ

βμΝ αδλ έαμΝ εαδΝ σξδΝ αυ ΪΝ πκυΝ ΰελέγβεαθΝ η Ν βθΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11έ ΟδΝ δηΫμΝ πθΝ η ΪζζπθΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδά αη Ν πμΝ ίΪ βΝ πθΝ υπκζκΰδ ηυθΝ έθαδΝ υοβζσ λ μΝ απσΝ δμΝ δηΫμΝ βμΝ “ θαγ υλβ βμ”Ν βμΝ
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European Goldfields,Ν έθαδΝπ σ κΝπδκΝλ αζδ δεΫμ86 εαδΝηΪζζκθΝξαηβζΫμ87έΝβη δπ ΫκθΝσ δΝαυ ΫμΝκδΝ δηΫμΝ

γαΝκ βΰκτ αθΝ ΝηδαΝθΫαΝαθαγ υλβ βΝπλκμΝ αΝ πΪθπΝ πθΝΰ πζκΰδευθΝαπκγ ηΪ πθΝξλυ κτΝεαδΝξαζεκτ,ΝπκυΝ

εΪπκδαΝ δΰηάΝαθαηφέίκζαΝγαΝΰέθ δέ 

ΣκΝη αζζ έκΝ πθΝΜατλπθΝΠ λυθΝΧπκυΝβΝEldorado κθκηΪα δΝ« λα υθδ»ΨΝπαλΪΰ δΝΪλΰυλκΝ αθΝπαλαπλκρσθΝ

βμΝ ισλυιβμΝ ηκζτί κυΝ Χΰαζβθέ βΨέΝ ΣκΝ βίίιΝ βΝ σ Ν ηβ λδεάΝ αδλ έαΝ βμΝ ϋζζβθδεσμΝ Υλυ σμ,Ν uropean 

Goldfields,Ν υπΫΰλαο  υηφπθέαΝ πλκπυζβ βμΝ σζκυΝ κυΝ αλΰτλΰκυΝ πκυΝ γαΝ παλαξγ έΝ απσΝ ηδαΝ Ϋε α βΝ

ιέίίίΝ λ ηηΪ πθΝΰτλπΝαπσΝ κ η αζζ έκ « λα πθέκυ»ΝΧΜατλπθΝΠ λυθΨ,Ν ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝαπάμΝ

κυΝη αζζ έκυ,Ν βθΝ αδλ έαΝSilver Wheaton88. ΣκΝαθ έ δηκΝά αθΝΡΝηι,ηΝ εα έΝη λβ ΪΝπκυΝ δ πλΪξγβεαθΝ

Ϊη αΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝεαδΝΫθαΝ πδπζΫκθΝπκ σΝΰδαΝεΪγ ΝκυΰΰδΪΝαλΰτλκυΝεα ΪΝ βθΝπαλΪ κ βέΝΣαΝ

απκγΫηα αΝαλΰτλκυΝ πθΝΜατλπθΝΠ λυθΝυπκζκΰέακθ αθΝ σ Ν Ν1ίΝ εα έΝκυΰΰδΫμέ 

8.2.1 Κκέ α ηαΝ“εκυλδΫμ" 

ίλυιβΝ362.127.000t η αζζ τηα κμ 

 Β ς σ ς:  

γίΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝξλυ κτΝη Ναπκζβοδησ β αΝληΣΝοΝ1έ989.707 oz.  

ΚΫλ κμ $ 2.586.620.000 άΝπ λέπκυΝ€Ν2.249 εα έΝΝΧβ) 

 

ΣκΝ τθκζκΝ κυΝ ίαλυ κη λδεκτΝ ξλυ κτΝ Ν ηκλφάΝ dore εαγαλσ β αμΝ κηΣΝ γαΝ ιαξγ έΝ ΰδαΝ ι υΰ θδ ησΝ

(refiningΨΝεαδΝ θΝγαΝ πδ λΫο δΝπκ ΫΝ βθΝ ζζΪ αέΝ 

 Σ ω  χ  – χ σ  

ΘαΝπαλαξγκτθΝ7.131.400 ́θκδ υηπυεθυηα κμΝξαζεκτ-ξλυ κτέΝ Νπ λδ ε δεσ β αΝ κυΝ υηπυεθυηα κμΝ Ν

ξλυ σΝ η ΪΝ βθΝ αθΪε β βΝ κυΝ ίαλυ κη λδεκτΝ ξλυ κτΝ γαΝ Ϋξ δΝ π λδκλδ γ έΝ Ν 1κ,λΝ gr/tέΝ πσΝ βΝ

η αζζκυλΰδεάΝ αθΪε β βΝ ξαζεκτ-ξλυ κτΝ ΧπκυΝ ΝΝ γαΝ ΰέθ δ βθΝ ζζΪ αΨΝ εα ΪΝ ληΣ,Ν απσΝ ΫθαΝ σθκΝ

υηπυεθυηα κμΝγαΝαθαε βγκτθΝί,βζιΝt ξαζεκτΝεαδΝί,608 oz ξλυ κτέΝ ΝαιέαΝ πθΝ ηπ λδ ξση θπθΝη ΪζζπθΝ

Ν1Ν σθκΝ υηπυεθυηα κμΝαθΫλξ αδΝ Ν(6200x0.247+1300x0.608)x0.95=(1531.4+790.4)x0.95=$ 2.206 

                                                 
86  τηφπθαΝη ΝΫλ υθαΝ βμΝPwC,ΝβΝηΫ βΝπλσίζ οβΝΰδαΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝη ΪζζπθΝηαελκπλσγ ηαΝ έθαδΝΡΝ1έβκζΝήκυΰΰδΪΝΰδαΝ κΝξλυ σΝεαδ εαδΝΡΝγ,11Νήlb 

ΧΡΝθέββίΝή σθκΨΝΰδαΝ κΝξαζεσ  Gold, silver and copper prices report 2015 - PwC  

87 Knoema, Commodity Prices Forecast 2015-2019 | Charts and Tables 

88 PRNewswire, Stratoni Silver Reserve Sold to Silver Wheaton, 24.7.2007 

 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pwc.com%2Fet_EE%2FEE%2Fpublications%2Fassets%2Fpub%2Fpwc-global-gold-price-survey-results-2014-11-en.pdf&ei=zTXPVKueJMz5UojHgsgO&usg=AFQjCNFyRlm7dM9fgkaZrieAjcu1hSv5bw&sig2=4TF7468umaJKpxxhSR4RxQ&bvm=bv.85076809,d.d24&cad=rjt
http://knoema.com/wxgcxde/commodity-prices-forecast-2015-2019-charts-and-tables#Lead%20%28US%20cents%2Flb%29
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Fstratoni-silver-reserve-sold-to-silver-wheaton-58733592.html&ei=pWzQVNKDN8z3UuXtgdAB&usg=AFQjCNHQ9OPRiM1OjSz5vhQ_Ub43_HSkRQ&sig2=UG-L9586aWkSI_VuQgIVGg&bvm=bv.85076809,d.d24&cad=rjt
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ΓδαΝ θΪλδαΝη αφκλΪμΝ κυΝ υηπυεθυηα κμΝεκυλδυθΝ βΝΜ αζζκυλΰέαΝ flash smelting βμΝAurubis κΝ

Pirdop βμΝ κυζΰαλέαμ,Ν Ναπσ α βΝζίίΝkm απσΝ δμΝεκυλδΫμΝη Νφκλ βΰΪΝβίΝ σθπθ,Ν αΝεσ βΝαθΪΝ σθκΝ

υηπυεθυηα κμΝαθαζτκθ αδΝπμΝ ιάμμ 

Μ α ο ι ό όσ ος α ά ό ο σ ώ α ος                         $160 

Penalties As<0,2%                                     0 

ισ ός σού Refining Cost)    $4 

Μ αφο ά   $50 

Σ ο ι ό α ο ι ό όσ ος            $ 214 

Κόσ ος ό ης σ ύ σης α ά ό ο σ .                       $ 501 

ο ι ό όσ ος α ά ό ο σ ώ α ος  $ 715 

αθα ό έ ος α ά ό ο σ ώ α ος                                    2.206 - 715 =     $ 1.491 

 

υθκζδεσΝεΫλ κμΝ                           $ 10.632.917.000 άΝπ λέπκυΝ€Ν9.246 εα έΝΧγΨ 

 

8.2.2 Κκέ α ηαΝ“ΟζυηπδΪ α” 

ίλυιβΝ μΝ 1θέηίλέίίίΝ tΝ η αζζ τηα κμ Χη ΪΝ βθΝ αθαίΪγηδ βΝ πθΝ απκγ ηΪ πθΨΝ απσΝ κΝ κπκέκ γαΝ

παλαξγκτθΝ υθκζδεΪΝ βέζκκέθίλ σθκδΝ υηπυεθυηα κμΝ ξλυ κφσλκυΝ αλ θκπυλέ β,Ν ηγκέίγη σθκδ 

υηπυεθυηα κμΝηκζτί κυ,Νκίιέ1ίβ σθκδΝ υηπυεθυηα κμΝο υ αλΰτλκυ89
.   

) Σ ω  σ ί η-σ η ί η: 

 2.488.609 t ́θκδΝ υηπυεθυηα κμΝ 

έ α ο ι ι ό η α /t Α ο η ι ό η α Α ο ή ι ο έ α ο /t 

σός Αu  24,7 gr 85% 23,29 gr 

                                                 
89  κδξ έα υηπζβλπηΫθαΝαπσΝ βΝη ζΫ βΝ«Π λδίαζζκθ δεάΝΘ υλβ βΝ βμΝ ιαΰπΰάμΝξλυ κτΝαπσΝ κυμΝαλ θκπυλέ μΝ βμΝΟζυηπδΪ αμ»,Ν θ υθβμΝ

Κκθ σπκυζκμ,Ν πλέζδκμΝ1λκκ,Ν ζέΝβ 
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Α ος Ag  148,0 gr 75% 111 gr 

Iσο ύ α ος Au   (0,81   ο ιές) 

 

ΝαιέαΝ θσμΝ σθκυΝ υηπυεθυηα κμΝΰδαΝ δηάΝξλυ κτΝΡΝ1έ3ίίΝήκυΰΰδΪΝ έθαδΝ$ 1053. 

Κσ κμΝ υηπυεθυηα κμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ $ 372 

Μ αζζκυλΰδεσΝεσ κμΝαθΪΝ σθκΝ υηπυεθυηα κμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ $162 

Μ αφο ά $ 50 

Penalties +Ν ι υΰ θδ ησμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ  $ 160 

ο ι ό όσ ος α ά ό ο σ ώ α ος $ 744 

αθα ό έ ος α ά ό ο σ ώ α ος                                 1053 – 744 =   $ 309 

 

υθκζδεσΝεΫλ κμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                                                          $ 768.362.181 άΝπ λέπκυΝΝ€ 668  εα έΝΧζΨ 

 

 Σ ω  Μ  Pb) 

538.035 ́θκδΝ υηπυεθυηα κμ η Νθγ%Νήζυί κΝεαδΝ1έκίίΝgr Ϊλΰυλκ 

Μ α ι ή α ία  ό ο  σ ώ α ος  α ο η ι ό η α σ η α ο ία % $ 2.249 

Σ ο ι ό όσ ος α ά ό ο σ ώ α ος  

α α ή- α ο ία- ισ ός Αg- αφο ά: + + +                          

$ 809 

αθα ό έ ος α ά ό ο σ ώ α ος                                             2249 - 809  = $ 1.440 

 

υθκζδεσΝεΫλ κμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                             $ 753.249.000 άΝπ λέπκυ €Ν655 εα έ (5) 

 

 Σ ω   Zn) 

807.102 ́θκδΝ υηπυεθυηα κμ η Νπ λδ ε δέ β αΝ Νο υ ΪλΰυλκΝη1% 
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Μ α ι ή α ία  ό ο  σ ώ α ος  α ο η ι ό η α σ η α ο ία 85% $ 867 

Σ ο ι ό όσ ος α ά ό ο σ ώ α ος  α α ή- α ο ία- αφο ά: + +        $ 613 

αθα ό έ ος α ά ό ο σ ώ α ος                                                884 - 613 = $ 254 

 

υθκζδεσΝεΫλ κμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                                                             $ 205.003.908 άΝπ λέπκυΝ € 205 εα έΝΧθ) 

 

8.2.3 Κκέ α ηαΝ“Ματλ μΝΠΫ λ μ” 

ίλυιβΝΝΝΝζέίίίέίίίΝt απ́Ν κΝβίίη, απκηΫθκυθΝ1.340.000 t  

ΟΝξλυ σμΝ κυΝη αζζ τηα κμΝ Νπ λδ ε δεσ β αΝζ,ίΝgr/t απκλλέπ αδΝ αΝα λκη λάΝ Ϋζηα αΝ ηπζκυ δ ηκτΝ

πκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝπμΝυζδεσΝζδγκΰσηπ βμέΝ 

Π λδ ε δεσ β αΝ ΝΜσζυί κΝι,λΣΝο υ αλΰτλκυΝ1ί,βηέΝΟδΝαθαε ά δμΝγαΝ έθαδΝ βμΝ ΪιβμΝ κυΝλίΣΝPb, Zn, 

εαδΝAg. 

 Σ ω  Μ  Pb) 

γβηέ1γβΝ ́θκδΝ υηπυεθυηα κμΝη Νιβ%Νήζυί κΝεαδΝ1έιίίΝgr Ϊλΰυλκ 

Μ α ι ή α ία  ό ο  σ ώ α ος  α ο η ι ό η α σ η α ο ία % $ 2.248 

Σ ο ι ό όσ ος α ά ό ο σ ώ α ος     

 α α ή+ α ο ία+ ισ ός Ag+ αφο ά: + + +                       

$ 1.258 

αθα ό έ ος α ά ό ο σ ώ α ος                                            2.248 – 1.258 $ 990 

 

υθκζδεσΝεΫλ κμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                             $ 321.880.680 άΝπ λέπκυ €Ν281 εα έΝΧι) 

 

 Σ ω   Zn) 

720.562 ́θκδΝ υηπυεθυηα κμ η Νηβ%Νο υ Ϊλΰυλκ 

Μ α ι ή α ία  ό ο  σ ώ α ος  α ο η ι ό η α σ η α ο ία % $ 884 
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Σ ο ι ό όσ ος α ά ό ο σ ώ α ος  

α α ή- α ο ία- αφο ά: 821+191+50)        

$ 1062 

αθα ό έ ος α ά ό ο σ ώ α ος                                              884 - 1062 = -$ 178 

  

ΠλΫπ δΝ υΝ θαΝ κγ έΝ ηδαΝ ιάΰβ βΝ ΰδαΝ κΝ δ δαέ λα υοβζσΝ εσ κμΝ παλαΰπΰάμΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ

ηκζτί κυΝεαδΝο υ αλΰτλκυΝ δμΝΜατλ μΝΠΫ λ μ ($ 821 / σθκΨ,Νυπ λ δπζΪ δκΝαπσΝ κΝεσ κμΝπαλαΰπΰάμΝ

πθΝέ δπθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ βθΝΟζυηπδΪ α ΧΡΝγιβή σθκΨ. υ άΝ βΝ δΰηάΝ Ν λα υθδΝεαδΝΜατλ μΝΠΫ λ μΝ

απα ξκζκτθ αδΝηηίΝΪ κηα,ΝπκζτΝπ λδ σ λαΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ πκξάΝ βμΝTVX, πκυΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝ

θΝ ξλ δΪακθ αδΝ δσ δΝ κΝ η αζζ έκΝ Ϋξ δΝ ε υΰξλκθδ έΝ βηαθ δεΪΝ θυΝ βΝ παλαΰπΰάΝ θΝ Ϋξ δΝ αυιβγ έέΝΣκΝ

υπ λΪλδγηκΝπλκ ππδεσ έθαδΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝπκζδ δεάμΝ βμΝ αδλ έαμΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ“ητγκυ”Νσ δΝ

βΝ “η ΰΪζβΝ πΫθ υ β”Ν γαΝαπα ξκζβγκτθΝ λ δμ,Ν Ϋ λδμΝάΝπΫθ Ν ξδζδΪ μΝΪ κηα,ΝπκυΝ έθαδΝ κΝηκθα δεσΝ

πδξ έλβηαΝ βμΝ αδλ έαμΝαπΫθαθ δΝ βθΝαυιαθση θβΝαθ έ λα βΝ κΝΫλΰκέΝΜτγκμΝί ίαέπμ, δσ δΝβΝΜΠ Ν βμΝ

αδλ έαμΝ ΧξάηαΝ βέθ-γ,Ν ζέΝ βέθ-ζΨΝ έθαδΝ αφάμμΝ βθΝ πζάλβΝ αθΪπ υιβΝΟΛΧΝΝ πθΝ υπκΫλΰπθΝ ΧαεσηαΝ εδΝ

αυ υθΝπκυΝ τηφπθαΝη ΝσζαΝσ αΝΫξκυη ΝαθαφΫλ δ,ΝηΪζζκθΝ θΝπλσε δ αδΝθαΝΰέθκυθΨΝ κΝ τθκζκΝ πθΝγΫ πθΝ

λΰα έαμΝγαΝ1έγίίέΝΣκΝυοβζσΝ λΰα δεσΝεσ κμΝαθ ίΪα δΝ κΝεσ κμΝπαλαΰπΰάμΝαθΪΝ σθκΝ υηπυεθυηα κμΝ

εαδΝΫ δΝπλκετπ δΝ“αβηέα”ΝαπσΝ κΝ υηπτεθπηαΝ κυΝο υ αλΰτλκυέΝΣαΝπλαΰηα δεΪΝκδεκθκηδεΪΝη ΰΫγβΝ έθαδΝ

αυ ΪΝ βμΝΟζυηπδΪ αμΝεαδΝίΫίαδαΝ θΝίΰΪακυθΝαβηέα,ΝαζζΪΝεΫλ κμΝεαδΝηΪζδ αΝ βηαθ δεσέ 

ΤΝΟΛΙΚΟΝΚ Ρ ΟΝΧ1Ψ+ΧβΨ+ΧγΨ+ΧζΨ+ΧηΨ+ΧθΨ+(7) ~ 13,58 δ εα κηητλδαΝ υλυ  πέΝπζΫκθΝ πθΝΝ

π λέπκυΝ1ίίΝ εα κηηυλέπθΝ υλυΝαπσΝ βθΝπυζβ βΝ κυΝstock κυΝξλυ κφσλκυΝ υηπυεθυηα κμΝαλ θκπυλέ βΝ

ΟζυηπδΪ αμ. θΝφκλκζκΰκτθ αθΝ άη λαΝη ΝβθΣΝαυ ΪΝ αΝεΫλ β,ΝκδΝφσλκδΝπκυΝγαΝ δ Ϋπλα Ν κΝ ζζβθδεσΝ

βησ δκΝγαΝά αθΝ3,53 δμ. ίαέπμΝ αΝπκ ΪΝαυ ΪΝ έθαδΝεα ’ ε έηβ βΝεαδΝηπκλκτθΝθαΝζβφγκτθΝυπ’σοβΝ

ησθκθΝπμΝ Ϊι δμΝη ΰΫγκυμέ 

ΌππμΝ αθαζτγβε Ν πδκΝ πΪθπ,Ν κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ αυ υθΝ πθΝ ε λ υθ,Ν βζα άΝ αΝ εΫλ βΝ απσΝ αΝ εαγαλΪΝ

ηΫ αζζαΝ ξλυ σ,Ν ξαζεσΝ εαδΝ Ϊλΰυλκ,Ν θΝ γαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ βθΝ ζζΪ αΝ αφκτΝ θΝ γαΝ ΰέθ δΝ βΝ

η αζζκυλΰέα,ΝΪλαΝ θΝγαΝφκλκζκΰβγκτθΝ βθΝ ζζΪ αέΝΓδαΝ κΝησζυί κΝεαδΝ κθΝο υ ΪλΰυλκΝ θΝΝυπΪλξ δΝ

υπκξλΫπ βΝ η αζζκυλΰδεάμΝ π ι λΰα έαμέΝ Χ σ κΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ιαΰση θαΝ υηπυεθυηα αΝ υπΪλξ δΝ κΝ

λυ βηαΝ αθΝεα ΪΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ βζυθκθ αδΝΝσππμΝπλΫπ δΝ αΝπ λδ ξση θαΝηΫ αζζαΝυ ΝθαΝπζβλυθκθ αδΝκδΝ

θσηδηκδΝ φσλκδΝ εαδΝ ΫζβέΝ Μ ΪΝ βθΝ απκεΪζυοβΝ σ δΝ κΝ υηπτεθπηαΝ κυΝ ξλυ κφσλκυΝ αλ θκπυλέ βΝ πκυΝ

παλΪΰ αδΝαπσΝ αΝ Ϋζηα αΝΟζυηπδΪ αμΝεαδΝΫξ δΝαιέαΝΡΝκ1ιή σθκΝ ιΪΰ αδΝ βθΝΚέθαΝπμΝφ βθάΝπλυ βΝτζβΝ

ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ γ δρεκτΝ κιΫκμ,Ν γ πλκτη Ν σ δΝ έθαδΝ ηΪζζκθΝ απέγαθκ θαΝ βζυθκθ αδΝ κΝ ησζυί κμΝ εαδΝ κΝ

ο υ ΪλΰυλκέΝ πδπζΫκθ,ΝβΝφκλκζκΰδεάΝ κηάΝ βμΝ ldorado πκυΝΫφ λ Ν κΝφπμΝβΝSτετΝεαδΝ έθαδΝφ δαΰηΫθβΝ

ΰδαΝθαΝφυΰα τ δΝ αΝεΫλ βΝ αΝΜπαληπΪθ κμΝηΫ πΝΟζζαθ έαμΝ έθαδΝίΫίαδκΝσ δΝ λ έΝΝφκλκζκΰδεΪΝΫ κ αΝ
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απσΝ κΝ βησ δκέ 

ΣκΝΤπκυλΰ έκΝΟδεκθκηδευθΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β α εαδΝ βθΝυπκξλΫπ βΝθαΝ δ λ υθά δΝ ΝίΪγκμΝ αΝσ αΝ

αθαφΫλκθ αδΝ υΝ εαδΝ βθΝ πδ υθαπ ση θβΝ Ϋεγ βΝ βμΝ SOMO εαδΝ θαΝ υπκζκΰέ δΝ δΝ Ϋ κ αΝ ξΪθ δΝ

άη λαΝ κΝ βησ δκΝ απσΝ βΝ λα βλδσ β αΝ βμΝ ϋζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ βΝ Υαζεδ δεά,Ν δΝ Ϋξ δΝ ξΪ δΝ

δαξλκθδεΪ εαδΝ δΝ γαΝ ξΪ δΝ αθΝ πλκξπλά δΝ αυ άΝ βΝ “ πΫθ υ β”,Ν πζΫκθΝ κυΝ π λδίαζζκθ δεκτΝ εαδΝ

εκδθπθδεκτΝεσ κυμ. ΣκθΝαπαλαέ β κΝαυ σΝΫζ ΰξκΝ έηα ΝίΫίαδκδΝσ δΝκδΝπλκβΰκτη θ μΝευί λθά δμΝπκυΝ

άλδααθΝ“η ΝεΪγ Νεσ κμ”Ν βθΝ αδλ έαΝκυ Ϋπκ Ν δ θάλΰβ αθέΝ 

 



8.ΝΤΜΠ Ρ Μ Σ Ν- ΠΡΟΣ Η  

8έ1ΝΣ ζ ηΫθαΝΰ ΰκθσ αΝεαδΝαθκηκζσΰβ κδΝ σξκδ 

ΝΚΤ Ν ΰελδ βμΝΠ λδίαζζκθ δευθΝΌλπθΝβί1ιζηήβί11Ν έθαδΝαθ έγ βΝ κΝ σξκΝ βμΝ τηία βμΝπκυΝ έθαδΝβΝ

έ λυ βΝη αζζκυλΰέαμΝξλυ κτΝ δσ δΝη Ν βΝηΫγκ κ-φΪθ α ηαΝflash smelting πκυΝ θΫελδθ ,Νη αζζκυλΰέαΝ θΝ

πλσε δ αδΝ θαΝ ΰέθ δΝ ΠΟΣ έΝ Ν ΚΤ Ν η γκ τγβε Ν παλαεΪηπ κθ αμΝ βθΝ αλθβ δεάΝ ΰθπηκ σ β βΝ βμΝ

ΙΜ ΟήΤΠ Κ ,Ν βμΝ ηκθα δεάμΝ αλησ δαμΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ βμΝ τηία βμΝ υπβλ έαμΝ ΧίζέΝ Κ φέΝ ζΨέΝ Ν

π λδίαζζκθ δεάΝΫΰελδ β Ϋ π Ν βθΝ αδλ έαΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝπλκξπλά δΝ βΝζάοβΝηδαμΝ δλΪμΝ ξθδευθΝ

α δυθΝΰδαΝ αΝ πδηΫλκυμΝΫλΰαΝεαδΝθαΝι εδθά δΝθαΝυζκπκδ έΝ βθΝ“ πΫθ υ β”,ΝξπλέμΝ κΝ π θ υ δεσΝ βμΝξΫ δκΝ

θαΝ Ϋξ δΝ ΰελδγ έΝ άΝ θαΝ υπΪλξ δΝ π λέπ π βΝ θαΝ ΰελδγ έΝ κΝ ηΫζζκθΝ αφκτΝ έθαδΝ α τθα βΝ βΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ

βηαθ δεσ λβμΝ υθδ υ αμΝ κυέΝ 

 

Μ Ν κθΝ λσπκΝαυ σΝβΝ αδλ έαΝπΫ υξ ΝθαΝ βηδκυλΰά δΝ ζ ηΫθαμΝ δμΝεκυλδΫμ,Ν κΝηκθα δεσΝ Ϊ κμΝΫξ δΝ

απκοδζπγ έΝεαδΝ δ κπ πγ έΝεαδΝ Ϋξ δΝ υθ γ έΝη Ν βθΝ παλξδαεάΝκ σΝΠαζαδκξπλέκυΝ – ΜέΠαθαΰέαμΝη ΝηδαΝ

υπ λ τΰξλκθβΝζ πφσλκέΝΣαΝυπσΰ δαΝΫλΰαΝπλκξπλκτθΝεαδΝβΝζ εΪθβΝ κυΝλΫηα κμΝΚαλα αΪΝ έθαδΝΫ κδηβΝΰδαΝ

βθΝΫθαλιβΝεα α ε υάμΝ πθΝφλαΰηΪ πθΝαπσγ βμΝαπκίζά πθέΝ ΝΪ δαΝ σηβ βΝΰδαΝ κΝγβλδυ μΝ λΰκ Ϊ δκΝ

ηπζκυ δ ηκτΝ πκυΝ ά βΝ εα α ε υΪα αδΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ κπκέαμΝ α εκτθ αδΝ ζ υ αέαΝ α φυε δεΫμΝ
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πδΫ δμΝ βθΝαλησ δαΝΠκζ κ κηέαΝ κυΝ άηκυΝ λδ κ Ϋζβ,Ν έθαδΝβΝ ζ υ αέαΝπκυ εελ η έΝΰδαΝ κΝ«υπκΫλΰκΝ

εκυλδυθ»Ν ΧπζβθΝ βμΝ η αζζκυλΰέαμΨέΝ Ό αθΝ κγ έΝ εαδΝ αυ ά90 γαΝ υθ ξδ έΝ «θσηδηα»Ν βΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ

παλΪθκηβΝεα α ε υάέΝΌ αθΝκζκεζβλπγκτθΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝεαδΝ κΝφλΪΰηαΝ κυΝΚαλα αΪ,ΝβΝ αδλ έαΝγαΝ έθαδΝ

πζΫκθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ πλκξπλά δΝ Ν ισλυιβΝ εαδΝ ηπζκυ δ ησΝ κυΝ η αζζ τηα κμ,Ν παλΪΰκθ αμΝ ΫθαΝ

υηπτεθπηαΝ ξαζεκτ-ξλυ κτΝ πκυ,Ν ηααέΝ η Ν κΝ υηπτεθπηαΝ κυΝ ξλυ κφσλκυΝ αλ θκπυλέ βΝ απσΝ βθΝ

ΟζυηπδΪ α,ΝγαΝ ιΪΰκθ αδΝ Νη αζζκυλΰέ μΝ βμΝΚέθαμέ 

δΝ γαΝυζκπκδβγ έΝαυ σΝπκυ εα ΪΝ βθΝΪπκοάΝηαμ,Ν γ η ζδπηΫθβΝαπσ σζαΝ αΝπλκβΰκτη θα,Ν έθαδ ΰδαΝ βθΝ

αδλ έαΝ κΝ αθκηκζσΰβ κμΝ σξκμΝ βμΝ “ πΫθ υ βμ”μΝ βΝ ιαΰπΰάΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ υηπυεθπηΪ πθΝ ξπλέμΝ

ΰξυλδαΝη αζζκυλΰέαΝεαδΝξπλέμΝ βθΝαπσ κ β φσλπθΝ κΝ βησ δκέΝ 

ΌζαΝ αΝ ΫλΰαΝ εα α ε υΪ βεαθΝ εαδΝ υθ ξέακθ αδΝ η Ν αξ έμΝ λυγηκτμΝ υ Ν θαΝ έθαδΝ Ϋ κδηαΝ σ αθΝ

αθαπσφ υε αΝαπκεαζυφγ έΝβΝαπΪ βΝ βμΝη αζζκυλΰέαμέΝΌ αθΝβΝ αδλ έαΝαθαΰεα έΝθαΝπαλα ξ έΝσ δΝβΝ

η αζζκυλΰέαΝπκυΝ ΰελέγβε Ν θΝηπκλ έΝθαΝυζκπκδβγ έ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεΪθ δΝαέ βηαΝ κΝΤΠ Κ ΝΰδαΝαζζαΰάΝ

η γσ κυΝη αζζκυλΰέαμέΝ ΝαζζαΰάΝαυ άΝαπαδ έΝ αηΪ βηαΝεΪγ Ν λα βλδσ β αμΝεαδΝθΫαΝπ λδίαζζκθ δεάΝ

α δκ σ β β,Ν πκυΝ γαΝπλΫπ δΝ θαΝ ι εδθά δΝ απσΝ κΝ πλυ κΝεα ΪΝ βΝ θκηκγ έαΝ Ϊ δκ,Ν βμΝΠλκεα αλε δεάμΝ

Π λδίαζζκθ δεάμΝ ε έηβ βμΝ ΧΠΠ ΨέΝ βζα άΝ πέ πΝ κΝ βίίθ,Ν αζζΪΝ η Ν κΝ κπέκΝ θαΝ έθαδΝ θ ζυμΝ

δαφκλ δεσέ ε Ν δμΝεκυλδΫμΝ θαΝ ΫξκυθΝά βΝεα α λαφ έ,Ν δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ θαΝ ΫξκυθΝεα α ε υα έΝεαδΝ

βίίίΝ λΰαακηΫθκυμΝ Χ εσπδηαΝ υπ λΪλδγηκυμΨΝ θαΝ ίλέ εκθ αδΝ ά βΝ βθΝ υπβλ έαΝ βμ,Ν έθαδΝ ζκΰδεσΝ σ δΝ βΝ

αδλ έαΝ ζπέα δΝσ δΝγαΝηπκλΫ δΝθαΝ είδΪ δΝ βΝ δκέεβ βΝΰδαΝ β υθΫξδ βΝ βμΝ εη Ϊζζ υ βμΝη Ν κυμΝ

δεκτμΝ βμΝσλκυμ,Νεα ΪΝπαλΪία βΝ βμΝ τηία βμΝεαδΝ θΪθ δαΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ κυΝ βηκ έκυέ  

8έβΝΠλσ α βΝΰδαΝαθα λκφάΝ βμΝη αίέία βμΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝζ 

ΟδΝ απκ έι δμΝ βμΝ απΪ βμΝ έθαδΝ σζ μΝ ε έΝ αζζΪΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ κΝΤΠ Κ Ναλθ έ αδΝ θαΝ δμΝ δ,Ν κξυλπηΫθκΝ

πέ πΝαπσΝ κΝ“ ΝηαμΝΫξ δΝΰέθ δΝαπσΝ βθΝ αδλ έαΝαέ β βΝΰδαΝαζζαΰάΝ βμΝη γσ κυ”έΝ 

ΌηπμΝ υλαΝ αΝοΫηηα αΝ ζ έπ αθέΝ Νβη λκηβθέαΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝπλκμΝΫΰελδ βΝ βμΝΣ ξθδεάμΝΜ ζΫ βμΝ βμΝ

ηκθΪ αμΝη αζζκυλΰέαμΝζάΰ δΝ δμΝ1ίΝΦ ίλκυαλέκυΝβί1η εαδΝ αΝπλΪΰηα αΝ έθαδΝπζΫκθΝι εΪγαλαμ 

a.   Οπκδα άπκ Ν η ζΫ βΝ πδγαθσθΝ εα α γ έΝ ηΫξλδΝ δμΝ 1ίέβέβί1ηΝ ΰδαΝ ηκθΪ αΝ η αζζκυλΰέαμΝ ξαζεκτ-

ξλυ κτΝ η Ν βθΝ ΰε ελδηΫθβΝ ηΫγκ κΝ flashΝ smeltingΝ γαΝ έθαδΝ ηδαΝ υθΫξδ βΝ βμΝ πλκ πΪγ δαμΝ

ιαπΪ β βμΝ κυΝ βηκ έκυΝ εαδΝ βμΝ πηάμΝ παλαίέα βμΝ βμΝ τηία βμΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ αδλ έαμέΝ Ν

ΙΜ ΟήΤΠ Κ Ν βθΝ κπκέαΝ γαΝ εα α γ έΝ ΧαθΝ εα α γ έΨΝ ηδαΝ Ϋ κδαΝ η ζΫ βΝ κφ έζ δΝ θαΝ βθΝ

απκλλέο δΝξπλέμΝ τ λβΝ εΫοβέΝΆζζπ ΝΰδαΝθαΝΰέθ δΝ Ϋ κδαΝη ζΫ βΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ έξαθΝ ε ζ έ 

κεδηΫμΝ βμΝ η γσ κυΝ « Ν εα ΪζζβζβΝ βηδίδκηβξαθδεάΝ εζέηαεαΝ πέΝ σπκυΝ κυΝ Ϋλΰκυ»,Ν σππμΝ

                                                 
90

 AθΝ κγ έ,Ν δσ δΝυπΪλξκυθΝ κίαλΪΝπλκίζάηα αΝθκηδησ β αμέΝ έ Ν ξ δεΪΝ βθΝεα αΰΰ ζέαΝ κυΝ«Παλαβ βλβ βλέκυ»Νη ΝΘ Μ μΝ“ΣκΝΫΰΰλαφκΝ
κήΓήΦέ1βέιή1ζγιλήγθίίήκέ1ίέβί1ζΝ βμΝ ΙΜ ΟήΤΠ Κ ΝπκυΝ“α δκ κ έ”Ν κΝεκζκ δαέκΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝεαδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ

ε δλδαευθΝυπκ κηυθΝ πθΝεκυλδυθ” 
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απαδ κτ ΝβΝαπσΝ1ίέβέβί1βΝαπσφα βΝ βμΝέ δαμΝυπβλ έαμΝΧίζέΝπαλέΝηέβΨέΝ υ ΫμΝκδΝ κεδηΫμΝ θΝΫΰδθαθΝ

δσ δΝ βθΝ αδλ έαΝ ά αθΝ ι’αλξάμΝ ΰθπ σΝ σ δΝ βΝ ηΫγκ κμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ φαληκ έΝ κΝ

υΰε ελδηΫθκΝ ηέΰηαΝ υηπυεθπηΪ πθέΝ ΠκζτΝ απζΪ,Ν βΝ αδλ έαΝ κυ Ϋπκ Ν έξ Ν βθΝ πλσγ βΝ θαΝ

εα α ε υΪ δΝηκθΪ αΝη αζζκυλΰέαμέ 

b. Οπκδα άπκ Νπλσ α βΝΰδαΝηκθΪ αΝη αζζκυλΰέαμΝ ξλυ κτΝη ΝΪζζβΝηΫγκ κΝπζβθΝ βμΝ ΰε ελδηΫθβμΝΝΝ

γαΝ έθαδΝπαλΪία βΝ βμΝΚΤ ΝεαδΝαπαδ έΝθΫαΝπ λδίαζζκθ δεάΝα δκ σ β β,ΝΪλαΝΪη κΝ αηΪ βηαΝ

ΟΛΧΝΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ βμΝ αδλ έαμέ ΚαδΝ πκδαΝ αιδκπδ έαΝ γαΝ Ϋξ δΝ απκη έθ δΝ βθΝ

ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝη ΪΝαπσΝσζαΝαυ Ϊν 

ΚαδΝ δμΝ υκΝπ λδπ υ δμ,Ναυ σΝπκυΝΪη αΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝΰδα έΝαυ σΝ πδίΪζ δζ δΝκΝθσηκμΝ έθαδΝβΝαθΪεζβ βΝ

βμΝ ΰελδ βμΝΠ λδίαζζκθ δευθΝΌλπθΝπκυΝ θΝ βλ έ αδέΝΚαδΝ βΝ υθΫξ δαΝθαΝΰέθ δΝξλά βΝ κυΝΪλγλκυ 4 

βμΝ τηία βμΝη αίέία βμΝ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμΝ βθΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟ,ΝσππμΝευλυγβε Ν

η Ν κΝθσηκΝγββίήβίίζέΝτηφπθαΝη Ναυ σμ 

“ΗΝηβΝ επζάλπ βΝαπσΝκπκδκ άπκ Ν υηίαζζση θκΝηΫλκμΝ πθΝυπκξλ υ πθΝπκυΝαθαζαηίΪθ δΝη Ν βθΝ

παλκτ αΝ τηία βΝ υθδ ΪΝ ζσΰκΝ εα αΰΰ ζέαμΝ αυ άμέΝ ΗΝ εα αΰΰ ζέαΝ ΰέθ αδΝ η Ν εκδθκπκέβ βΝ ξ δεκτΝ

ΰΰλΪφκυΝεαδΝ υθ πΪΰ αδΝζτ βΝ βμΝ τηία βμΝεαδΝαθα λκφάΝ βμΝη αίέία βμΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝσλκυμΝ

βμΝπαλκτ αμέΝ κΝπζαέ δκΝαυ σΝβΝ ΰκλΪ λδαΝυπκξλ κτ αδΝθαΝ πδ λΫο δΝΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝ

π λδΰλΪφκθ αδΝ κΝΪλγλκΝ1Ν βμΝπαλκτ αμΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝεαδΝαθ έ κδξαΝαυ σΝυπκξλ κτ αδΝθαΝ

πδ λΫο δΝΪη αΝ βθΝ ΰκλΪ λδαΝ κΝεα αίζβγΫθΝ έηβηαΝ πθΝΫθ εαΝ εα κηηυλέπθ υλυΝΧ11έίίίέίίίΝ

υλυΨΝΪ κεαΝξπλέμΝθαΝαπκεζ έ αδΝεαδΝβΝεα αίκζάΝ τζκΰβμΝαπκαβηέπ βμΝ κΝ υηίαζζση θκΝηΫλκμΝπκυΝ

θΝ υγτθ αδΝΰδαΝ βθΝεα αΰΰ ζέα”έ 

δεαέπηαΝξλά βμΝ κυΝΪλγλκυΝζΝεαδΝαθα λκφάμΝ βμΝη αίέία βμΝΫξκυθΝεαδΝ αΝ υκΝ υηίαζζση θαΝηΫλβέΝ

Χ σ κΝ κΝΪλγλκΝζΝ θΝαθ δη ππέα δΝΙΟΣΙΜ Ν βθΝ ΰκλΪ λδαΝ αδλ έαΝεαδΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ 

αφκτΝ πλκίζΫπ δΝ πμΝ ζσΰκΝ εα αΰΰ ζέαμΝ βμΝ τηία βμΝ εαδΝ κπκδα άπκ Ν πλΪιβΝ κυΝ βηκ έκυΝ άΝ δεα δεάΝ

απσφα βΝπκυΝγαΝγ πλά δΝβΝ ΰκλΪ λδαΝπμΝίζαπ δεάΝΰδαΝ αΝ υηφΫλκθ ΪΝ βμμΝ 

«ΛσΰκυμΝεα αΰΰ ζέαμΝη Ν δμΝέ δ μΝπμΝΪθπΝ υθΫπ δ μΝ υθδ κτθΝ πέ βμμΝ 

αΨΝβΝηκθκη λάμΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝκυ δυ βμΝίζαπ δεάΝΰδαΝ βθΝ ΰκλΪ λδαΝη αίκζάΝ

πθΝσλπθΝ βμΝ τηία βμΝεαδΝ κυΝεαγ υ κμΝ πθΝα δυθΝεαδΝ ΰελέ πθΝ κυΝ π θ υ δεκτΝ ξ έκυΝη Ν βΝ

γΫ πδ βΝ θκηκγ δευθΝ άήεαδΝ εαθκθδ δευθΝ λυγηέ πθΝ εαγυμΝ εαδΝ η Ν βΝ ζάοβΝ ΪζζπθΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ

δκδεβ δευθΝηΫ λπθ,ΝεαδΝ 

ίΨΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝ λΰα δυθΝ υζκπκέβ βμΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ π θ υ δεκτΝ ξ έκυ,Ν άΝ βμΝ παλαΰπΰδεάμΝ κυΝ

ζ δ κυλΰέαμ,Νεα σπδθΝ δεα δεάμΝαπσφα βμΝπκυΝΫξ δΝ ξΫ β η Ν κΝαθπ ΫλπΝεαγ υμέ» 

εσηαΝεαδΝη Ναυ κτμΝ κυμΝδ δαέ λαΝπλκθκηδαεκτμΝΰδαΝ βθΝ ΰκλΪ λδαΝ αδλ έαΝσλκυμ,Ν κΝΪλγλκΝζΝηπκλ έΝ



Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 72 

αεσηαΝθαΝζ δ κυλΰά δΝπλκμΝσφ ζκμΝ κυΝ βηκ έκυέΝ φ’σ κθΝαπκ δξγ έΝσ δΝκΝυπαέ δκμΝ βμΝαθα λκφάμΝ

βμΝη αίέία βμΝ έθαδΝβΝ αδλ έα,Ν κΝ βησ δκΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝγαΝηπκλ έΝθαΝ δ ε δεά δ  εαδΝθαΝπ τξ δΝ βθΝ

πζβλπηάΝαπκαβηδυ πθέΝΘ πλκτη Νσ δΝ άη λαΝίλδ εσηα ΝαελδίυμΝηπλκ ΪΝ Ν ηδαΝ Ϋ κδαΝ π λέπ π βΝ

σπκυ βΝυπαδ δσ β αΝΰδαΝ βΝζτ βΝ βμΝ τηία βμΝ έθαδΝ αφΫ α αΝ βμΝ αδλ έαμέΝ Νηκθκη λάμ λκπκπκέβ βΝ

κυΝ π θ υ δεκτΝξ έκυΝεαδΝβΝηβΝ άλβ βΝ βμΝυπκξλΫπ βμΝεα α ε υάμΝη αζζκυλΰέαμΝξλυ κτΝπκυΝ

απκλλΫ δΝαπσΝ κΝΪλγλκΝγΝεαδΝηΪζδ αΝη Ν κΝ ξ δα ησΝεαδΝ ε Ϋζ βΝηδαμΝκζσεζβλβμΝαπΪ βμΝΰδ’αυ σ 

κΝ εκπσ,Ν έθαδΝ αφΫ α αΝζσΰκδ εα αΰΰ ζέαμΝ βμΝ τηία βμέΝ 

ΣβΝ υθα σ β αΝαυ άΝπκυΝ έθ δΝ κΝΪλγλκΝζΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδά δΝβΝθΫαΝΚυίΫλθβ βΝΰδαΝθαΝ αηα ά δΝ

βθΝ « πΫθ υ β»Ν εαδΝ θαΝ εζ έ δΝ αυ άΝ βθΝ πζβΰάΝ βθΝ Υαζεδ δεάέΝ Ν ζτ βΝ βμΝ τηία βμΝ γαΝ έθαδΝ η Ν

υπαδ δσ β αΝ βμΝ αδλ έαμΝπκυΝ θκλξά λπ Ν βθΝαπΪ βΝ ΝίΪλκμΝ κυ βηκ έκυ,ΝΪλαΝεαδΝαθΝ ΰ λγ έΝαέ βηαΝ 

αδ άηα κμΝ απκαβηέπ βμΝ απσΝ βθΝ πζ υλΪΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν γ πλκτη Ν σ δΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ απκ ε σ. 

θ έγ α,Ν απκαβηδυ δμΝ ηπκλ έΝ εαδΝ πλΫπ δΝ θαΝ αβ ά δΝ βΝ πζ υλΪΝ πκυΝ θΝ υγτθ αδΝ ΰδαΝ βΝ ζτ βΝ βμΝ

τηία βμ,Ν βζα άΝ κΝ ζζβθδεσ βησ δκέ 

Μ Ν βθΝαθα λκφάΝ βμΝη αίέία βμ,Ν γαΝπλΫπ δΝθαΝπ λδΫζγκυθΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝ βηκ έκυΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ

π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ πθΝΜ αζζ έπθΝΚα Ϊθ λαμΝ πκυΝ η αίδίΪ βεαθΝ βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ κΝ

βίίγ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝεΫλ βΝπκυΝαπκεσηδ ΝβΝ αδλ έαΝαπσΝ βθΝπυζβ βΝεΪπκδπθΝαπσΝαυ ΪΝά κδμΝαΨΝαπσΝ κΝ

κεΝ πθΝγίίέίίίΝ σθπθΝξλυ κφσλκυΝαλ θκπυλέ βΝΟζυηπδΪ αμΝίΨΝαπσΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ κυΝξλυ κφσλκυΝ

παζαδκτΝ Ϋζηα κμΝ ΟζυηπδΪ αμΝ εαδΝ ΰΨΝ απσΝ βθΝ ισλυιβΝ κυΝ εκδ Ϊ ηα κμΝ Ματλ μΝ ΠΫ λ μΝ εΪ πΝ απσΝ βΝ

 λα κθέεβέ 

παλαέ β βΝπλκςπσγ βΝΰδαΝθαΝΰέθκυθΝαυ ΪΝ έθαδΝβΝπκζδ δεάΝίκτζβ βΝπκυΝσππμΝφαέθ αδΝυπΪλξ δέΝ 

 

 

 

 

 

 



Π Ρ ΡΣΗΜ  

δίζδκΰλαφδεΫμΝ αθαφκλΫμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ φαληκ δησ β αΝ βμΝ η γσ κυΝ αεαλδαέαμΝ άιβμΝ Ν

αλ θδεκτξαΝ υηπυεθυηα α ΧπΫλαθΝ πθΝσ πθΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝ υηαΝ κυΝε δηΫθκυΨέ 

Χ Ν δλΪΝ έθαδΝ αζφαίβ δεάΝ – Ν παλΫθγ βΝ βΝ αλέγηβ βΝ βΝ η ζΫ βΝ Φυξκΰυδσπκυζκμ ΓέΝ Χβί1γ). 

Παλα βλά δμΝ πέΝ βμΝ ξ δααση θβμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ Μ γσ κυΝ εαλδαέαμΝ ΣάιβμΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ

υηπυεθυηα κμΝδ βλκπυλδ υθΝΟζυηπδΪ αμΝ– Πλσ α βΝ πκηΪελυθ βμΝ κυΝ λ θδεκτΝαπσΝ κΝυηπτεθπηαΝ

πλδθΝαπσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝη Ν βΝΜΫγκ κΝ εαλδαέαμΝΣάιβμέΝ εΫηίλβμΝβί1βΨ : 

 

1. [51] Aidar Argyn (2008). Material and Heat Balance Calculations of Eti-Bakir Plant by Computer, A thesis 

for MSc in Metallurgical and Materials Engineering, Middle East Technical University.  

2. [33] Baba Alafara A., et al (2012). A Review on Novel Techniques for Chalcopyrite Ore Processing. 

International Journal of Mining Engineering and Mineral Processing 2012, 1(1) pp.1-16.  

3. [46] Breed A.W., C.J.N. Dempers, and G.S. Hansford (2000). Studies on the bioleaching of refractory 

concentrates. The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy, 

NOVEMBER/DECEMBER 2000.  

4. Bruce Robert, Keith Mayhew, Robert Mean, Harald Kadereit, Adrian Nagy and Ole Wagner (). 

UNLOCKING           VALUE         IN COPPER ARSENIC SULPHIDE RESOURCES WITH THE 

COPPER–ARSENIC CESL TECHNOLOGY. Teck Resources Limited (CESL Limited), Canada, Aurubis, 

Germany, Hydrocopper 2011 – 6th International Seminar on Copper Hydrometallurgy held 6 – 8 July in Viña 

del Mar, Chile.  

5. [14] Candente Copper (2008). Revised Preliminary Economic Assessment Technical Report Canariaco 

Norte Project November 30, 2008.  

6. CEE Bankwatch Network (2009). Chelopech gold and copper mine Bulgaria, April 2009.  

7. [13] Chambers Brandon Tadashi (2012). An Investigation into the Sulphation Roasting of Enargite 

Concentrates. Thesis (Master, Mining Engineering) — Queen’sΝUniversity,Νβί1β-08-17.  

8. [54] China Mining Association (2012). Copper miners face higher smelting fees in 2012-CRU.  

9. [15] CODELCO (2009). Chilean Copper Smelting and Refining Overview, – CHILE, 20 de Jenero de 

2009.  

10. [34] Devia M., I. Wilkomirsky and R. Parra (2012). Roasting kinetics of high-arsenic copper 

concentrates: a review. Minerals & Metallurgical Processing, 2012, Vol. 29, No. 2, pp. 121-128.  



Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 74 

11. [26] DYMOV . I. AND C.J. FERRON –– SGS; W. PHILLIPS –– KINROSS GOLD CORP (2004). 

PILOT PLANT EVALUATION OF A HYBRID BIOLOGICAL LEACHING PRESSURE OXIDATION 

PROCESS FOR AURIFEROUS ARSENOPYRITE PYRITE FEEDSTOCKS. SGS Minerals Services 

TECHNICAL BULLETIN 2004-06.  

12. [27] Dundee Precious Metals Inc (2012a). Annual Information Form, Date: March 23, 2012.  

13. [29] Dundee Precious Metals Inc (2012b). Preliminary Economic Assessment Report for the Chelopech 

Pyrite Recovery Project, Bulgaria. Prepared by Dundee Precious Metals Inc. on behalf of Dundee Precious 

(Chelopech) BV Effective Date: 7th September, 2012.  

14. [43] Environment Australia (1999). Emission Estimation Technique Manual for Copper Concentrating, 

Smelting and Refining. First published in December 1999, National Pollutant Inventory, Department of 

Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, Canberra, Australia.  

15. European Goldfields Limited (2008). Technical Report on the Olympias Project. October 31, 2008.  

16. [20] European Goldfields Limited (2011b). FORM 51-102F3. MATERIAL CHANGE REPORT. July 14, 

2011.  

17.  [22] FERRON C.J. –– SGS; Q. WANG –– INCO TECHNICAL SERVICES (2003). COPPER 

ARSENIDE MINERALS AS A SUSTAINABLE FEEDSTOCK FOR THE COPPER INDUSTRY. SGS 

MINERALS SERVICESTECHNICAL BULLETIN.  

18. Filippou, Dimitrios, St-Germain, Pascale and Grammatikopoulos, Tassos (2007). RECOVERY OF 

METAL VALUES FROM COPPER—ARSENIC MINERALS AND OTHER RELATED RESOURCES. 

Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 28: 4, pp.247 — 298.  

19. [38] Fiseha Tesfaye Firdu (2009). Kinetics of Copper Reduction from Molten Slags. A thesis presented 

for examination for the degree for Master of. Science in Engineering in Aalto University School of Chemical 

Technology, Espoo, August 2009.  

20. [31] FLEMING C.A. BASIC IRON SULPHATE – A POTENTIAL KILLER FOR PRESSURE 

OXIDATION PROCESSING OF REFRACTORY GOLD CONCENTRATES IF NOT HANDLED 

APPROPRIATELY.–– SGS MINERALS.  

21. [59] Gahan. C.S. J-E. Sundkvist1, F. Engstrom and A. Sandstrom (2010). COMPARATIVE 

ASSESSMENT OF INDUSTRIAL OXIDIC BY-PRODUCTS AS NEUTRALISING AGENTS IN 

BIOOXIDATION AND THEIR INFLUENCE ON GOLD RECOVERY IN SUBSEQUENT 

CYANIDATION. Proceedings of the XI International Seminar on Mineral Processing Technology (MPT-

2010) Editors: R. Singh, A. Das, P.K. Banerjee, K.K. Bhattacharyya and N.G. Goswami, NML Jamshedpur, 

pp.1293–1302.  



Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 75 

22. García-Carcedo F., L. Felipe Verdeja, J. Mochón Muñoz and I. Ruiz Bustinza (2009). ARSENIC IN 

COPPER MINERALS: AN OPTION FROM THE PYROMETALURGY. 1st Spanish National Conference 

on Advances in Materials Recycling and Eco- Energy Madrid, 12-13 November 2009.  

23. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C Ministry of 

Commerce of P.R.C Ministry of Environmental Protection of P.R.C (2006). AQSIQ Announcement on 

Releasing the Content Ceilings of Arsenic and other Harmful Elements in Imported Copper Concentrates 

(No.49, 2006）http://english.aqsiq.gov.cn/PolicyRelease/LatestPolicies/ 200907/t20090708_121104.htm .  

24. Hatch – Union Miniere (1997). Environmental Impact Assessment of MDK Copper Smelter, Non-

Technical Summary.  

25. [28] International Mining (2011). OPERATION FOCUS – Bulgaria. IM NOVEMBER 2011, pp.8-14.  

26. [25] Jaatinen Toni (2011). Bio-oxidation and Bioleaching of Arsenic – Containing Refractory Gold 

Concentrates., Master of Science Thesis, Tampere University of Technology.  

27. [58] JIANG Tao, LI Qian, YANG Yong-bin, LI Guang-hui, QIU Guan-zhou (2008). Bio-oxidation of 

arsenopyrite. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 18(6), pp.1433-1438.  

28έΝ [ζη]Ν KχεψϋRτVIΔΝ Željko,Ν εiroslavΝ SτKIΔ,Ν εarijaΝ KτRχΔΝ ΧβίίγΨέΝ τσΝ TώϋΝ

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF AQUEOUS OXIDATION OF POLYMETALIC GOLD BEARING 

SULPHIDE ORE IN AN AUTOCLAVE.. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 37 (2003) 107-

114.  

29. [39] Khtibi Amirreza (2008). Distribution of Elements in. Slag, Matte, and Speiss during Settling 

τperationέΝεχSTϋR’SΝTώϋSISΝδuleåΝUniversityΝofΝTechnology.  

30. [16] Lagno Felipe (2008). Arsenic Management in Copper Industry. EcoMetales Limited Arsenic 

Stabilization Workshop, Santiago, Chile, May 2008.  

31.  [9, 40] Larouche Pascal (2001). Minor Elements in Copper Smelting and Electrorefining, Master of 

Engineering in Mining and Metallurgical Engineering Thesis submitted to McGill University, November 

2001, 330 pages.  

32.  [10] Makinen Juho (2006). Eco-efficient Solutions in the Finnish Metallurgical Industry, VTT Business 

Solutions Challenges of Eco-efficiency, 5.12.2006, VTT Espoo.  

33. [11] Mayhew Keith, Rob Mean, Colin Miller, John Thompson Patricio Barrios, Christophe Koenig, 

Vanya Omaynikova, Ole Wagner (2011). An integrated mine to metal approach to develop high arsenic 

copper deposits using the CESL process. Teck Resources Limited and Aurubis AG. PERUMIN – 30th 

Mining Convention, Peruvian Institute of Mining Engineers, Arequipa, Peru.  



Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 76 

34. Mehta Rupal (2009). Rejecting arsenic from copper ores. Materials World Magazine, 01 Aug 2009 

http://www.iom3.org/news/rejecting-arsenic-copper-ores .  

35. [23] Mining Magazine (2012). Recovering Refractory Resources. In Article: PRECIOUS METALS 

PROCESSING. September 2012, www.MiningMagazine.com.  

36. [12] Montenegro Victor, Hiroyuki Sano and Toshiharu Fujisawa. Recirculation of Chilean Copper 

Smelting Dust with High Arsenic Content to the Smelting Process.  

37. [50] Miettinen Elli (2008). THERMAL CONDUCTIVITY AND CHARACTERISTICS OF COPPER 

FLASH SMELTING FLUE DUST ACCRETIONS. Doctoral Thesis, , Helsinki University of Technology 

Faculty of Chemistry and Materials Sciences Department of Materials Science and Engineering.  

38. Morales J. Ramón, Vice-President Navan Resources: Present Status of IPB Activity: A Case of Re-

emergence of Mining Activity in Europe? (Cerro Colorado copper concentrate – Spain) 

http://www.lneg.pt/CienciaParaTodos/edicoes_online/diversos/mining_develop/texto  

39. Mukherjee Arun B, Prosun Bhattacharya (2002). Atmospheric Emissions, Depositions, and 

Transformations of Arsenic in Natural Ecosystem in Finland The Scientific World JOURNAL 06/2002; 

2:1667-ιηέΝ Χ ζέΝ ημΝ ώarjavaltaΝ importedΝ copperΝ concentrateΨΝ httpμήήwwwέresearchgateέnetήpublicationήΝ

10709062_Atmospheric_emissions_depositions_and_transformations_of_arsenic_in_natural_ecosystem_in_

Finland  

40. Nawshad Haque, Terry Norgate (2008). Techno-Economic Evaluation of Early Arsenic Removal from 

Copper Ores/  ωSRP’ίκΝ ωonference,Ν 1κ-19 November 2008 Customs House, Brisbane, Queensland. 

http://www.docstoc.com/docs/25961965/Techno-Economic-Evaluation-of-Early-Arsenic-Removal-from-

Copper-Ores .  

41. [35] Newman C. J., D. N. Collins, and A. J. Weddick (1999). Recent operation and environmental control 

in the Kennecott Smelter. In: Copper 99-Volume V:Smelting Operations and Advances, TMS, October 10-13, 

1999, Phoenix, Arizona.  

42. [24] OUTOTEC OYJ (2011). Outotec launches a new partial roasting process to purify contaminated 

copper and gold concentrates. PRESS RELEASE DECEMBER 27, 2011.  

43. [37] Pengfu T. and Z. Chuanfu, (1998). Behaviours of Accessory Elements in Copper Pyrometallurgy. 

Vol. 8 NQ 1. Trans. Nonferrous Met. Soc. China Mar. 1998.  

44. [52] Pengfu Tan, Zhang Chuanfu (1996). EFFECTS OF TEMPERATURE ON DISTRIBUTION 

BEHAVIORS OF MINOR ELEMENTS IN COPPER FLASH SMELTING – COMPUTER SIMULATION. 

Vol. 6 NQ 4. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, Dec. 1996.  

45. [17] Picolotti Romina, Center for Human Rights and the Environment (CEDHA), Argentina, Astrid 



Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 77 

Puentes, Mexico; and Martin Wagner, Earthjustice, United States (2006). Petition to the Interamerican 

Commission on Human Rights Requesting Emergency Precautionary Measures for La Oroya, Peru. 

http://www.aida-americas.org/ .  

46. [36] Pozega E., et.al, (2010). THE IMPURITIES BEHAVIOUR ANALYSIS IN THERMODYNAMIC 

SIMULATION MODELS IN COPPER METALLURGY. Journal of the University of Chemical Technology 

and Metallurgy, 45, 2, 2010, pp.189-194.  

47. [8] Riekkola-Vanhanen Marja. Finnish Expert Report on Best Available Techniques in Copper Production 

and by-Production of Precious Metals.  

48. [42] Sanchez-Corrales V.M., J.A. Valera-Gonzalez, P. Flores-Perez, and M. Perez-Tello (2004). Mass 

Balance Calculations in Copper Flash Smelting by Means of Genetic Algorithms. Journal of Metals, Vol 56, 

No 12.,pp.29-32, ISSN 1047-4838.  

49.  [7] Schlesinger Mark E., Matthew J. King Kathryn C. Sole William G. Davenport (2011). Extractive 

Metallurgy of Copper. Elsevier, Oxford, Amsterdam, The Netherlands First edition 1976, Fifth edition 2011.  

50. [30] Sherritt Technologies. The Behaviour of Arsenic in the Pressure Oxidation Process. 

http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_34_ The_Behaviour_ of_Arsenic_ 

in_the_Pressure_Oxidation_Process.pdf.  

51. [19] SILVER WHEATON CORP (2009). SHORT FORM PROSPECTUS, September 23, 2009.  

52. [18] SRK Consulting (2009). Pascua-Lama Project, Region III, Chile/San Juan Province, Argentina. SRK 

Project Number: 2CS019.003, September 9, 2009.  

53. [56] Sadowski Z., E. Jazdzyk, T. Fabiszewska, J. Farbszeeska-Bajer (2000). Biooxidation of Mining 

Tailings from Zloty Stok.. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 34 (2000), pp.47-56.  

54έΝ[ηι]ΝΣαιδΪλξκυΝΜέΝΓέΝΧ1λλ1ΨέΝ Φ ΡΜΟΓ ΝΣ Ν ΚΣ ΡΙ Κ ΝΟΞ Ι Χ ΝΣ ΝΝΚ Σ ΡΓ Ι Ν

ΣΧΝΝ ΥΡΤΟΦΟΡΧΝΝ ΠΤΡΙΣΧΝΝ ΟΛΤΜΠΙ έ,Ν δ αε κλδεάΝ δα λδίά,Ν ΣκηΫαμΝ Μ αζζκυλΰέαμΝ εαδΝ

Σ ξθκζκΰέαμΝΤζδευθ,ΝΣηάηαΝΜβξαθδευθΝΜ αζζ έπθΝ– Μ αζζκυλΰυθ,Ν ΜΠέΝ 

55. [41] Ueda Shigeru, Katsunori Yamaguchi and Yoichi Takeda (2008). Phase Equilibrium and Activities of 

Fe-S-O Melts. Faculty of Engineering, Iwate University, Morioka 020-8551, Japan.  

56. [48] U.S. Environmental Protection Agency BACKGROUND REPORT, AP-42 SECTION 12.3, 

PRIMARY COPPER SMELTING. Prepared for U.S. Environmental Protection Agency OAQPS/TSD/EIB 

Research Triangle Park, NC 27711.  

57. U.S. Environmental Protection Agency (2012). Geologic and Environmental Characteristics of Porphyry 

Copper Deposits with Emphasis on Potential Future Development in the Bristol Bay Watershed, Alaska. 



Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg 

 78 

USϋPχΝ Seattle,Ν WχΝ wwwέepaέgovήbristolbayΝ Χ ζέΝ βκμΝ χitikΝ copperΝ concentrateΨΝ

http://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/P100ESI4.PDF .  

58έΝ Ullmann’sΝ ϋncyclopedia ofΝ IndustrialΝ ωhemistryΝ Χβίί1ΨέΝ ωτPPϋRΝTextΝ takenΝ fromΝωhapterΝ “ωopperΝ

production”Ν Χ ζέζμΝ KύώεΝ polishΝ copperΝ concentratesΨέΝ

http://svn.eeni.tbm.tudelft.nl/Education/ta3290/assignments/Copper_Economics.pdf .  

59. [32] VALENZUELA ARMANDO, K. FYTAS, Y. M. SANCHEZ (2001). Arsenic Management in Copper 

Smelters. http://relevanx.com/web/guest/ technology-articles/article/-/article/N2ze/21607/-1/746/arsenic-

management-in-copper-smelters .  

60. [21] Voisin Leandro A. (2012). Distribution of Precious Metals During the Reducing Pyrometallurgical 

Processes of Complex Copper Materials. In: «Noble Metals», book edited by Yen-Hsun Su, ISBN 978-953-

307-898-4, Published: February 1, 2012 under CC BY 3.0 license.  

61έΝ[ηγ]ΝWeberΝPeterΝΧβί11ΨέΝτutotec’sΝωapitalΝεarketsΝϊay,ΝNovember 15, 2011. Energy, Light Metals and 

Environmental Solutions.  

62.  [47] Wiertz Jacques V., Magda Mateo, Blanca Escobar Mechanism of pyrite catalysis of As(III) 

oxidation in bioleaching solutions at 30 °C and 70 °C.  

63. [49] WINKE HELENA EVERDINA (2006). Thermal Decomposition of Copper Sulfides under 

Concentrated Irradiation. A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY ZURICH for the degree of Doctor of Sciences.  

64. Working Group On Arsenic, Cadmium And Nickel Compounds (2000). Ambient air pollution by As, Cd 

and Ni compounds. Position Paper, European Commission, DG Environment, October 2000.  

65.  [55]. Xiang. Lan Ke, Jiajun (1994). Behaviour of Elemental Sulphur in Biooxidation of Gold – Bearing 

Sulphide Ores. Transactions of NFsoc, Vol. 4, No. 4, Dec. 1994.  

66. [44] ZHOU Jun, CHEN Zhuo, ZHOU Ping, YU Jian-ping, LIU An-ming Numerical simulation of flow 

characteristics in settler of flash furnace. Science Direct.  

 

 

 


	1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	1.1 Η “μεγάλη επένδυση” που υπονομεύει το Δημόσιο Συμφέρον
	1.2 Στόχος της έκθεσης

	2. ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
	2.1 Μεταλλουργία flash smelting – O “Δούρειος Ίππος” της “επένδυσης” της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
	2.1.1 Η μεταλλουργία στο Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης  (ΕΣΑ) (2006)
	2.1.2 Η μεταλλουργία στην Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση  (ΠΠΕ) (2006)
	2.1.3 Η μεταλλουργία στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) (2010)
	2.1.4 Η μεταλλουργία στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (2011)


	3. Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ FLASH SMELTING ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
	3.1 Το πρόβλημα του αρσενικού στη μεταλλουργία χαλκού
	3.2 Ψευδής η αναφορά στο εργοστάσιο του Pirdop της Βουλγαρίας
	3.3 Tsumeb Smelter – επιπτώσεις στην υγεία από την πυρομεταλλουργία “βρώμικων” συμπυκνωμάτων
	3.4 Μεταλλουργίες flash smelting στην ΕΕ: Max 0,3% σε αρσενικό!
	3.5 Μεταλλουργία flash smelting: Χωρίς κυάνιο, αλλά μη εφαρμόσιμη στη Χαλκιδική

	4. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΟΣ
	4.1 Αρνητική η γνωμοδότηση της πλέον αρμόδιας υπηρεσίας
	4.2  Μετά την έγκριση, η εταιρεία αποκαλύπτει την απάτη
	4.3 ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ: “Πρώτα αδειοδοτούμε και μετά ελέγχουμε αν εφαρμόζεται”!
	4.4 Με τις ψευδείς διαβεβαιώσεις της εταιρείας δόθηκε η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
	4.5  Βασισμένη σε ψευδή στοιχεία και η 1492/2013 απόφαση του ΣτΕ
	4.6 Περιβαλλοντική αξιολόγηση της πρότασης μεταλλουργίας flash smelting δεν έγινε ποτέ
	4.7 Διοίκηση και ΣτΕ γνωρίζουν ότι η μεταλλουργία flash smelting όπως εγκρίθηκε είναι απάτη

	5. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΟΥ
	5.1 Το Επενδυτικό Σχέδιο δεν έχει εγκριθεί και δεν μπορεί να εγκριθεί
	5.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Επένδυσης
	5.3   Η εξαφάνιση της μεταλλουργίας

	6. ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ “ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ”;
	6.1 O χρυσός της Ολυμπιάδας φυγαδεύεται ήδη στο εξωτερικό
	6.2  Πώς χαρίστηκε στην Ελληνικός Χρυσός το στοκ του χρυσοφόρου πυρίτη
	6.3 Επενδυτικό Σχέδιο που δεν εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον
	6.4 Τροπολογία απεμπόλησης του Δημοσίου Συμφέροντος
	6.5  Θα γίνουν το νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο και το λιμάνι στο Στρατώνι;
	6.6 Η παραγωγή στην Ελλάδα, η φορολόγηση στα Μπαρμπάντος
	6.7 Αναθεώρηση τιμών, αποθεμάτων, αλλά όχι επιπτώσεων
	6.8  Η καταλήστευση του ορυκτού πλούτου των Μεταλλείων Κασσάνδρας

	7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΤΙ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
	7.1  Υπολογισμός του κέρδους της Εληνικός Χρυσός από τα τέλματα της Ολυμπιάδας
	7.2 Υπολογισμός του κέρδους της Ελληνικός Χρυσός από τα συμπυκνώματα Σκουριών, Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών
	8.2.1 Κοίτασμα “Σκουριές"
	α) Βαρυτομετρικός Χρυσός:
	β) Συμπύκνωμα χαλκού – χρυσού
	8.2.2 Κοίτασμα “Ολυμπιάδα”
	α) Συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη-σιδηροπυρίτη:
	β) Συμπύκνωμα Μολύβδου (Pb)
	γ) Συμπύκνωμα Ψευδαργύρου (Zn)


	8.2.3 Κοίτασμα “Μαύρες Πέτρες”
	α) Συμπύκνωμα Μολύβδου (Pb)
	β) Συμπύκνωμα Ψευδαργύρου (Zn)



	8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ
	8.1 Τετελεσμένα γεγονότα και ανομολόγητοι στόχοι
	8.2 Πρόταση για αναστροφή της μεταβίβασης κατά το άρθρο 4

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

