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Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων του 
νέου Επενδυτικού Σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας 
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του νέου σχεδιασμού των Μεταλλείων Κασσάνδρας, εκπονήθηκε 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ακολουθώντας όσα ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία [Νόμος 
4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011)]. Επιπλέον, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
εκπονήθηκε και Μελέτη Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ). 

Οι προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας και των απαιτήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν ελαφρώς 
διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, επιπλέον θεματικές ενότητες που εξετάστηκαν σε σχέση με την ΜΠΕ 
είναι οι τυχόν επιπτώσεις του Έργου στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, την υγεία, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την εκπαίδευση και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ενώ συμπληρωματική πληροφορία σε τοπικό επίπεδο 
παρουσιάζεται στην ΜΠΚΕ για τα αντικείμενα της οικονομίας και απασχόλησης, των χρήσεων γης, των τεχνικών 
υποδομών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας.

Πιο συγκεκριμένα,  οι τομείς πιθανών επιδράσεων που εξετάστηκαν αφορούν σε:  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
• ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
• ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
• ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
• ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μάθε περισσότερα:
www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/  
epidrasi-stin-koinonia/

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ
• Υ∆ΑΤΑ
• ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
• ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΤΟΠΙΟ
• ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΚΥΜΑΤΙΚΑ - ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
• ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ή 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Μάθε περισσότερα:
www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/
epidrasi-sto-perivallon/

Η Ελληνικός Χρυσός δεσμεύεται για τη διεξαγωγή ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου με τους κοινωνικούς της 
εταίρους στο πλαίσιο της διαβούλευσης τόσο της ΜΠΕ όσο και ΜΠΚΕ. 

Πέρα από την διαδικασία διαβούλευσης για την ΜΠΕ, η οποία ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία, η Ελληνικός 
Χρυσός θα υλοποιήσει επιπλέον διαβούλευση με την τοπική κοινωνία προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σε όλους να 
κατανοήσουν το πλήρες αποτύπωμα του επενδυτικού σχεδίου που δρομολογεί.



Η Ελληνικός Χρυσός επιθυμεί να ενημερώσει ανοικτά όλους τους ενδιαφερόμενους και 
την τοπική κοινωνία για το έργο και τον μελλοντικό σχεδιασμό του και να συγκεντρώσει 
τις ερωτήσεις, τις απόψεις, τα σχόλιά και τις προτάσεις τους. 

Μέσα από τη ∆ιαβούλευση δίνεται η ευκαιρία στο σύνολο των πολιτών και των φορέων 
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του σχεδιασμού μέσα από μια 
δομημένη και εποικοδομητική διαδικασία διαλόγου.

∆ημοσίευση της ΜΠΚΕ σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, ενημερωτική καμπάνια σε 
τοπικά μέσα και άλλα κανάλια επικοινωνίας, δημιουργία ενημερωτικού υλικού 
(φυλλάδια, αφίσες, παρουσιάσεις, φόρμες συγκέντρωσης σχολίων), εστιασμένος 
διάλογος με ενδιαφερόμενους φορείς και ανοιχτές εκδηλώσεις με ενδιαφερόμενο 
κοινό.

Το κοινό μπορεί να συμμετέχει είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα 
της Ελληνικός Χρυσός, είτε με φυσική παρουσία στο Κέντρο Πληροφοριών Έργου 
(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Νεοχωρίου), είτε με συμμετοχή στις ανοικτές 
εκδηλώσεις διαβούλευσης.

Αρχικά, η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων διατίθεται ελεύθερα 
στους ενδιαφερόμενους, ώστε να μπορούν να τα μελετήσουν και να διαμορφώσουν 
ολοκληρωμένη άποψη. Στη συνέχεια, όσοι το επιθυμούν μπορούν να διατυπώσουν τις 
ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια και προτάσεις τους. Αυτό γίνεται είτε ζωντανά, είτε μέσω 
έντυπων ή ηλεκτρονικών μέσων.

Οι ερωτήσεις και τα σχόλια καταγράφονται αναλυτικά και συγκεντρώνονται σε ειδική 
έκθεση. Η Ελληνικός Χρυσός δεσμεύεται να απαντήσει στα σχόλια που θα καταγραφούν 
κατά την διάρκεια του διαλόγου. Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν ή/και θα 
ενσωματωθούν στον σχεδιασμό του Έργου και στην τελική ΜΠΚΕ.

Περίληψη της Μελέτης και Σχέδιο Επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι 
διαθέσιμα στο Κέντρο Πληροφοριών Έργου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Νεοχωρίου), 
στο ∆ημαρχείο του ∆ήμου Αριστοτέλη, στα Κοινοτικά καταστήματα της περιοχής 
ενδιαφέροντος και στις εισόδους των εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός. 

Πλήρες αρχείο της Μελέτης, περίληψη αυτής και συνοδευτικά αρχεία είναι διαθέσιμα 
στην παρακάτω ιστοσελίδα:

www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/     
meleti-perivallontikon-kai-koinikon-epiptoseon/

Είναι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της περιοχής, ως μέρος 
της διαβούλευσης. Περιλαμβάνουν μια σύντομη παρουσίαση του έργου και του 
σχεδιασμού του, ενώ ακολουθεί υποβολή ερωτημάτων και σχολίων, που θα 
καταγραφούν αναλυτικά και θα απαντηθούν από εκπροσώπους της εταιρείας και του 
μελετητή. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται μέσα στη μέρα σε κάθε σημείο, ώστε 
να έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι την ευκαιρία να συμμετέχουν.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν και να εκφράσουν 
ελεύθερα τα ερωτήματα ή την άποψή τους. 

Γιατί γίνεται
διαβούλευση;

Ποιες είναι οι 
δράσεις της 

διαβούλευσης 
και πώς μπορώ 
να συμμετέχω;

Ποια είναι η
διαδικασία;

Πού μπορώ
να διαβάσω      
τη Μελέτη 
και να  βρω 

τα έντυπα 
συμμετοχής; 

Τι είναι οι ανοικτές 
εκδηλώσεις για  τη 

διαβούλευση;
Ποιοι έχουν 

δικαίωμα 
συμμετοχής;



210 3005019
∆ευτέρα - Παρασκευή, 09:00-17:00

Η διαβούλευση θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. 
Οι πρώτες ανοικτές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο 2022 και οι 
υπόλοιπες από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2022. Το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων ανακοινώνεται τοπικά με αφίσες και μέσα από τις σελίδες της εταιρείας 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα, μαζί με 
οδηγίες και πληροφορίες για τη διαδικασία, στην ιστοσελίδα:

www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/                                                           
anoixti-diavoulefsi/

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, ακολουθείται πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.           
Περισσότερες πληροφορίες στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Κάθε εκδήλωση θα ξεκινά στις 9.00 και θα ολοκληρώνεται στις 19.00. ∆ύο σύντομες 
παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται στις 10.00 και 17.30, ενώ στον ενδιάμεσο χρόνο θα 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων και σχολίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές εκδηλώσεις και για την 
υποστήριξη της συμμετοχής σας, κατά την περίοδο υλοποίησής τους θα λειτουργεί η 
ειδική τηλεφωνική γραμμή

Πώς θα μάθω  
πού και πότε 

γίνονται οι 
εκδηλώσεις  

για τη  
διαβούλευση;

Πώς 
μπορώ να 

συμμετάσχω 
στις ανοικτές 

εκδηλώσεις   
για τη

διαβούλευση;

Υπεύθυνος διοργάνωσης 
της δημόσιας διαβούλευσης:  

making good things happen
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Τα παραπάνω κανάλια διαλόγου θα παραμείνουν ενεργά και μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, προκειμένου η επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να είναι διαρκής και διαφανής καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του Έργου


