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Τηνπεραιτέρω τοποθέτηση κεφαλαίων, της τάξης του 1,3 δισ. ευρώ, από την Ελληνικός Χρυσός,
θυγατρική του καναδικού ομίλου Eldorado Gold, αποτρέπει το "μπλόκο διαρκείας" της ελληνικής
κυβέρνησης στην μεγαλύτερη επένδυση που υλοποιείται στον εγχώριο ορυκτό πλούτο. Παρά τη
δικαίωση της εταιρείας από το διαιτητικό δικαστήριο, τον περασμένο Απρίλιο, το Δημόσιο και
συγκεκριμένα το υπουργείο Περιβάλλοντος εξακολουθεί να μην χορηγεί τις απαιτούμενες
αδειοδοτήσεις για το έργο στις Σκουριές. Ως εκ τούτου, η εταιρεία διατηρεί "παγωμένη" την
επένδυσή της στις Σκουριές και επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγής του έτερου έργου
της στην Ολυμπιάδα, αλλά και στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.
Τα μεγέθη του 2018
Όπωςανέφερε, χθες, ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής έργων της εταιρείας Χρήστος
Μπαλάσκας, σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, στόχος για το 2019 είναι η παραγωγή και
εμπορική διάθεση από την Ολυμπιάδα μεταλλεύματος 400.000 τόνων. Αντίστοιχα, από το
εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Στρατώνι ο "πήχης" της παραγωγής για την επόμενη χρονιά
τοποθετείται στους 160.000 τόνους μεταλλεύματος.
Καιπαρότι, λόγω των εμποδίων του Δημοσίου, υλοποιείται τμήμα μόνο του αρχικού business plan
-καθώς έχει ανασταλεί το έργο των Σκουριών- ο μεγαλύτερος όγκος διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προέρχεται από την Ελληνικός Χρυσός.
Υπολογίζεται ότι θα διπλασιαστεί όταν στην παραγωγή μπουν οι Σκουριές, όπου έχει εντοπιστεί
πορφυριτικό κοίτασμα με περιεκτικότητα 0,54% σε χαλκό και 0,83 γρ., ανά τόνο, χρυσό. Βέβαια,
για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η επένδυση στις Σκουριές απαιτούνται, εκτός από τη στροφή 180
μοιρών του Δημοσίου, η υλοποίηση επιπρόσθετης επένδυσης 1,3 δισ. ευρώ, αλλά και χρονικό
διάστημα τριών ετών. Δύο χρόνια υπολογίζεται ότι απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μονάδας
εξόρυξης στις Σκουριές και περίπου μία τριετία για την μονάδα μεταλλουργίας Χαλκού, Χρυσού
και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου.
Οικαθυστερήσεις που αντιμετωπίζει το business plan της Eldorado Gold απεικονίζονται στα

μεγέθη της: οι συσσωρευμένες ζημιές -από το 2012 έως και το 2017- είναι ύψους 155 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία προβλέπεται για το σύνολο του 2018 να εμφανίσει ζημιές της τάξης των 40
εκατ. ευρώ, μέγεθος σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με 2017 (23 εκατ. ευρώ), καθώς οι τόκοι και οι
κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν κεφαλαιοποιούνται λόγω της θέσης σε λειτουργία της μονάδας στην
Ολυμπιάδα. Το 2018 η εταιρεία επένδυσε συνολικά 90 εκατ. ευρώ για τα έργα σε Ολυμπιάδα,
Στρατώνι και Σκουριές (το έργο είναι σε καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας).
Στο περίμενε
Αναφορικάμε την καθυστέρηση, από πλευράς του Δημοσίου, ως προς την χορήγηση των
απαιτούμενων αδειών, ο κ. Μπαλάσκας ανέφερε πως οι μέτοχοι εμμένουν στην υλοποίηση της
επένδυσης και αναμένουν τη χορήγηση της απαιτούμενης αδειοδότησης. "Εάν δεν υπάρχει
ανταπόκριση θα προστατεύσουμε την επένδυσή μας" όπως είπε.
Πάντως, η εταιρεία συνεχίζει να δίνει έμφαση στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός
της. Προς την κατεύθυνση αυτή, ολοκληρώνει την αποκατάσταση 300 στρεμμάτων στην
Ολυμπιάδα από την προηγούμενη μεταλλευτική δραστηριότητα επί Μποδοσάκη και έχει αναπτύξει
σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, του οποίου τα δεδομένα θα είναι, τις επόμενες
ημέρες, ελεύθερα προσβάσιμα μέσω διαδικτύου.
Ακόμηέχει υλοποιήσει τράπεζα φυτών και έχει δαπανήσει περισσότερα από 110 εκατ. ευρώ για
την αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη και του παλαιού
χώρου στείρων Φιρέ.
"Εσφαλμέναέχει ειπωθεί ότι η εταιρεία είχε κέρδη από τις εργασίες αποκατάστασης. Αντίθετα,
μπήκε μέσα κατά 30 εκατ. ευρώ" ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαλάσκας.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία εφαρμόζει υπερσύγχρονη τεχνολογία στο χώρο Υγειονομικής Ταφής
Επικίνδυνων Αποβλήτων στη θέση Κοκινόλακκα της περιοχής Μαντέμ Λάκκος όπου καταλήγουν
τα τέλματα των μεταλλείων Ολυμπιάδας και Στρατωνίου. Ωστόσο, επειδή η Ελληνικός Χρυσός,
όπως ανέφερε ο κ. Μπαλάσκας, έχει ενισχύσει τις προδιαγραφές ασφαλείας, σε σχέση με αυτές
που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης (π.χ. εφαρμόζεται σύστημα αδιαπέραστης στεγάνωσης
4 επιπέδων), το υπουργείο Περιβάλλοντος φέρεται να έχει θέσει ζήτημα επανεξέτασης των
περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης. Η εν λόγω εγκατάσταση, που λειτουργεί πιλοτικά και
αναμένεται να τεθεί σε κανονική λειτουργία το 2019, βρίσκεται αντιμέτωπη με προσφυγή στη
δικαιοσύνη από τοπικές συλλογικότητες, που θα εκδικαστεί τον Δεκέμβριο.
Αναφερθείςστη συμβολή της εταιρείας στην τοπική κοινωνία, ο κ. Μπαλάσκας σημείωσε ότι το
2017, το 90% των αγορών (185 εκατ. ευρώ) της Ελληνικός Χρυσός αντιστοιχεί σε Έλληνες
προμηθευτές. Οι επενδύσεις-από το 2013- σε ανάπτυξη δομών τουρισμού κτλ ανέρχονται σε 18
εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται 80 εκατ. ευρώ σε έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.
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