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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ιστορικό 

Το παρόν έγγραφο είναι το Σχέδιο συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών (SEP) για το Έργο των 
Μεταλλείων Κασσάνδρας (το Έργο). Το SEP θεσπίζει το πλαίσιο μέσω του οποίου τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σε όλα τα επίπεδα – και πρωτίστως οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς – ενημερώθηκαν για το 
Έργο και είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν παρατηρήσεις και στοιχεία για την ανάπτυξη του Έργου 
και συνεχίζεται σε ολόκληρο τον κύκλο του. Έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις σχετικές νομικές 
και ρυθμιστικές απαιτήσεις, καθώς και στα πρότυπα των διεθνών χρηματοπιστωτών, όπως οι 
Απαιτήσεις Απόδοσης που θέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). 

Το SEP παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της αποτελεσματικής και ουσιαστικής 
επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επικεντρώνεται στην καθοδήγηση της αλληλεπίδρασης και 
της ενημέρωσης των διεθνών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ενδιαφερόμενων μερών που 
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του Έργου και τις σχετικές μελέτες, και δυνητικά επηρεάζονται από το 
Έργο σχετικά με την ανάπτυξη του Έργου και τις σχετικές μελέτες, ενώ παράλληλα θέτει το έδαφος για 
μελλοντική συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των επόμενων φάσεων ανάπτυξης, λειτουργίας και 
κλεισίματος του Έργου. Το SEP περιλαμβάνει επίσης παρουσίαση του Πλαισίου διαχείρισης 
καταγγελιών (GMF) που έχει θεσπίσει η Ελληνικός Χρυσός. 

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών είναι μια συνεχής διαδικασία. Ως εκ τούτου, αυτό το SEP είναι 
ένα ζωντανό έγγραφο και θα επανεξετάζεται και θα προσαρμόζεται ετησίως (τουλάχιστον) καθώς 
προχωρά το Έργο. 

1.2 Στόχοι του SEP 

Σκοπός του SEP είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για μια συνεπή, περιεκτική, χωρίς αποκλεισμούς, 
προσβάσιμη και κατάλληλη προσέγγιση για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στο Έργο, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ελληνικών κανονισμών και των Απαιτήσεων Απόδοσης της ΕΤΑΑ (PR) 
10. 

Οι βασικοί στόχοι του SEP είναι οι εξής: 

• Να εντοπίσει και να αναλύσει ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη που (1) επηρεάζονται, ή είναι 
πιθανό να επηρεαστούν, (άμεσα ή έμμεσα) από το Έργο, ή (2) μπορεί να έχουν 
ενδιαφέρον για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας και να τα συμπεριλάβουν στη διαδικασία 
συμμετοχής. 

• Να καθιερώσει διαδικασίες ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενημερώνονται ουσιαστικά 
και κατάλληλα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των υφιστάμενων εργασιών 
εξόρυξης και των επερχόμενων έργων. 
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• Να περιγραφεί η διαδικασία με την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 
παράσχουν σχόλια και στοιχεία, να κοινοποιήσουν απόψεις, να θέσουν ερωτήσεις, να 
εκφράσουν ανησυχίες και να υποβάλουν καταγγελίες, αν χρειαστεί. 

• Να καθιερώσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την ανταπόκριση στις ανησυχίες και τις 
προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το Έργο και να διασφαλιστεί ότι οι 
απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη του Έργου. 

• Να εξηγήσει πώς τα σχόλια και τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων μερών θα ληφθούν 
υπόψη και θα ενσωματωθούν κατάλληλα σε όλο τον κύκλο ζωής του Έργου. 

Μέσω της διαδικασίας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών που καθιερώθηκε με αυτό το SEP, η 
Ελληνικός Χρυσός σκοπεύει να διατηρήσει καλές σχέσεις, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία με τις τοπικές 
κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη γενικότερα, και ως εκ τούτου να ενισχύσει την κοινωνική 
αποδοχή της άδειας λειτουργίας. Επομένως, αυτή η διαδικασία συμμετοχής περιλαμβάνει μια σειρά 
από δραστηριότητες και προσεγγίσεις και εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια ζωής του Έργου. Το SEP θα 
ενημερώνεται τακτικά ώστε να αποτυπώνει τις δεσμεύσεις συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
φάσεων κλεισίματος και αποκατάστασης. 

1.3 Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν SEP οργανώνεται ως εξής: 

• Το Κεφάλαιο 2 παρέχει μια σύντομη παρουσίαση του Έργου, καθώς και των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ιστορικών πλαισίων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 
μερών. 

• Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει τις εταιρικές πολιτικές, την ισχύουσα ελληνική περιβαλλοντική 
και κοινωνική νομοθεσία (E&S) και τα διεθνή πρότυπα που πλαισιώνουν τη διαβούλευση 
και τη δημοσιοποίηση για το Έργο. 

• Το Κεφάλαιο 4 προσδιορίζει και αναλύει τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου και τις 
ευάλωτες ομάδες. 

• Το Κεφάλαιο 5 συνθέτει πρόσφατες δραστηριότητες συμμετοχής που διεξήγαγε η 
Ελληνικός Χρυσός καθώς και παλαιότερες ανησυχίες που προέκυψαν από προηγούμενη 
συμμετοχή που σχετίζεται με τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. 

• Το Κεφάλαιο 6 παρουσιάζει το προτεινόμενο πρόγραμμα δέσμευσης για τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ), καθώς και ένα πλαίσιο δέσμευσης για τις ακόλουθες φάσεις. 

• Το Κεφάλαιο 7 περιγράφει τον Μηχανισμό υποβολής καταγγελιών 

• Το Κεφάλαιο 8 παρέχει μια επισκόπηση των απαραίτητων μέτρων εντοπισμού, 
παρακολούθησης, αναφοράς και εκτίμησης για την επίβλεψη και τεκμηρίωση της 
εφαρμογής του SEP. 
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• Το Κεφάλαιο 9 συνοψίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και τη διαχείριση των καταγγελιών εντός της 
Ελληνικός Χρυσός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ 

2.1 Τοποθεσία Έργου 

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας (Στρατώνι–Μαύρες Πέτρες, Σκουριές και Ολυμπιάδα) και οι συναφείς 
εγκαταστάσεις βρίσκονται στην ανατολική ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής, περίπου 110 χλμ 
ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Η γεωμορφολογία της περιοχής είναι ελαφρώς ορεινή με δύο κύριους 
ορεινούς όγκους: Στρατονικό και Χολομώντα. Επτά κοινότητες βρίσκονται στην κοιλάδα μεταξύ αυτών 
των δύο ορεινών όγκων και στην περιοχή του Έργου, και συγκεκριμένα η Μεγάλη Παναγία, το 
Παλαιοχώρι, το Νεοχώρι, τα Στάγειρα, η Στρατονίκη, το Στρατώνι και η Ολυμπιάδα. 

Η Περιοχή του Έργου έχει μακρά μεταλλευτική ιστορία και είναι ευρέως γνωστή για την πλούσια 
γεωλογία και τα εκτεταμένα κοιτάσματα χρυσού, χαλκού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου. Η 
μεταλλευτική δραστηριότητα κατά τους αρχαίους χρόνους κορυφώθηκε μεταξύ 350-300 πΚΕ. 
Πιστεύεται ότι ως το 300 πΚΕ το μεγαλύτερο μέρος των ορυκτών επάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα 
στην Ολυμπιάδα είχε ήδη υποστεί εκμετάλλευση, ενώ το μεταλλείο Στρατωνίου εξακολουθούσε να 
λειτουργεί παραγωγικά κατά τη ρωμαϊκή, τη βυζαντινή και την οθωμανική εποχή. Η παρουσία αρχαίων 
μεταλλείων στην περιοχή την καθιστά πολιτιστικά σημαντική. 

Σε συνέχεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας των αρχαίων χρόνων, η διερεύνηση στην Ολυμπιάδα 
ξεκίνησε και πάλι τη δεκαετία του 1950. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η κυριότητα του μεταλλείου 
μεταβιβάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων που το έθεσε σε πλήρη 
παραγωγική εκμετάλλευση. Το 1995, το μεταλλείο εξαγοράστηκε από την TVX Gold, η οποία κήρυξε 
πτώχευση το 2003 μετά την πτώση των διεθνών τιμών του χρυσού και την τοπική αντιπολίτευση στη 
δραστηριότητά της. 

Το 2004, η Ελληνικός Χρυσός – μέσω της European Goldfields –εξαγόρασε το μεταλλείο μέσω 
Συμφωνίας Μεταβίβασης από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία περιλάμβανε την υποχρέωση 
επαναπρόσληψης του εργατικού δυναμικού (Eldorado Gold 2021). Το 2011, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος (ΥΠΕ) εγκρίνει επίσημα τη ΜΠΕ που υπέβαλε η Ελληνικός Χρυσός για την επέκταση του 
μεταλλείου στα τρία εργοτάξια των μεταλλείων Κασσάνδρας: Ολυμπιάδας, Σκουριών και Στρατωνίου. 
Το 2012 τον έλεγχο των Μεταλλείων στη Χαλκιδική απέκτησε η Eldorado Gold μέσω της εξαγοράς της 
European Goldfields. Οι κατασκευαστικές εργασίες στο Μεταλλείο Σκουριών σταμάτησαν από το 2015 
ως το 2017 καθώς δεν ήταν δυνατή η λήψη των απαιτούμενων αδειών. Από τον Δεκέμβριο 2018, το 
Έργο τέθηκε σε καθεστώς μέριμνας και συντήρησης. 

Τον Φεβρουάριο του 2021, υπογράφηκε νέα Επενδυτική Συμφωνία μεταξύ της Eldorado Gold και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία τροποποιεί τη Σύμβαση Μεταβίβασης του 2004 (Eldorado Gold 2021). 
Η Επενδυτική Συμφωνία επικυρώθηκε με τον ν. 4785/2021 ΦΕΚ 42Α/23.3.2021 και παρέχει ένα 
εκσυγχρονισμένο νομικό και οικονομικό πλαίσιο που επιτρέπει την προώθηση της επένδυσης της 
Eldorado Gold στα Μεταλλεία Κασσάνδρας (Βουλή των Ελλήνων 2021). 

Στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας υπόκεινται σε νέα ΜΠΕ στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης στην Ελλάδα, επικαιροποιώντας την υφιστάμενη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των εργασιών κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλείων Κασσάνδρας. 
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Ταυτόχρονα, η Ελληνικός Χρυσός η οποία αναζητά χρηματοδότηση Έργου από την ΕΤΑΑ, ανέθεσε τη 
διενέργεια ΜΠΚΕ για την κάλυψη των απαιτήσεων της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Πολιτικής της 
ΕΤΑΑ. 

Η ΜΠΚΕ βασίζεται στο κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται στη ΜΠΕ και παρέχει μια δομή για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και επιπτώσεων που 
υπερβαίνει τη συμμόρφωση με τις ελληνικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα τηρούνται οι απαιτήσεις και 
οι δεσμεύσεις που ορίζονται στη ΜΠΕ. 

2.2 Επισκόπηση Έργου 

Το συγκρότημα Μεταλλείων Κασσάνδρας της Eldorado Gold αποτελείται από τέσσερα υποέργα: 

• Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας: Ένα υπόγειο μεταλλείο παραγωγής χρυσού 
– αργύρου – μολύβδου – ψευδαργύρου που βρίσκεται 2 χλμ δυτικά της Ολυμπιάδας και 8 
χλμ βόρεια από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού Στρατωνίου. 

• Μεταλλευτικές - Εγκαταστάσεις Στρατωνίου - Μαύρων Πετρών: Ένα υπόγειο μεταλλείο 
αργύρου-μόλυβδου-ψευδαργύρου που βρίσκεται 1 έως 2 χλμ δυτικά του εργοστασίου 
Στρατωνίου, με το μεταλλείο να εκτείνεται κάτω από το χωριό Στρατονίκη. 

- Τον Οκτώβριο του 2021, η Ελληνικός Χρυσός αποφάσισε να τοποθετήσει τις Μαύρες Πέτρες 
σε καθεστώς μέριμνας και συντήρησης καθώς οι αποδεδειγμένοι πόροι και τα αποθέματα 
πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους. Οι ερευνητικές γεωτρήσεις θα επιταχυνθούν για την 
επέκταση των αποδεδειγμένων πόρων και των αποθεμάτων, προκειμένου αυτό το περιουσιακό 
στοιχείο να επαναλειτουργήσει μετά την ευνοϊκή ολοκλήρωση της φάσης της μελέτης 
σκοπιμότητας. 

• Εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου: Βρίσκονται στην ακτή, στο βόρειο άκρο της 
παραλίας 600 m στο παραλιακό χωριό Στρατώνι, με γραφεία, εγκαταστάσεις φόρτωσης 
πλοίων, εργοστάσιο και αποκατεστημένη γη στην παραλία. 

• Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών: Κοίτασμα-πορφυρίτη χρυσού-χαλκού υψηλής 
ποιότητας που βρίσκεται σε ορεινή δασική περιοχή, 10 χλμ. νοτιοδυτικά του εργοστασίου 
Στρατωνίου. Το μεταλλείο είναι επί του παρόντος κατασκευασμένο κατά 50% και έχει τεθεί 
υπό μέριμνα και συντήρηση εν αναμονή της έγκρισης ορισμένων αδειών. Το μεταλλείο θα 
λειτουργήσει αρχικά ως επιφανειακή-εκμετάλλευση και υπόγειο μεταλλείο, ενώ στη 
συνέχεια θα ακολουθήσει αποκλειστική λειτουργία ως υπόγειο μεταλλείο. 

Το ολοκληρωμένο έργο Μεταλλείων Κασσάνδρας αναπτύχθηκε ως ενιαίο γενικό σχέδιο τη δεκαετία του 
2000 και αποτελεί τη βάση σχεδιασμού της Δήλωσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2010 (ΔΠΕ), 
που εγκρίθηκε από τις ελληνικές Αρχές αδειοδότησης το 2011. Βάση του σχεδιασμού ήταν η μείωση 
των εγκαταστάσεων και των χώρων αποβλήτων στα τέσσερα εργοτάξια και η συγκέντρωση τους στις 
πρώην περιοχές εξόρυξης μεταξύ Μαύρων Πετρών και Στρατωνίου. Ο κύριος στόχος ήταν η επίτευξη 
λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση και, σε κάποιο βαθμό, αντιστροφή 
των επιπτώσεων από την ιστορική εξόρυξη στο περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την 
κοινωνία. 
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Επί του παρόντος, το Έργο έχει προχωρήσει προς τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του ενιαίου γενικού 
σχεδίου, αλλά λόγω καθυστερήσεων και αντιρρήσεων από την κοινότητα (συμπεριλαμβανομένων 
ορισμένων καταγεγραμμένων πολιτικών αντιθέσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο), 
τμήματα του σχεδίου δεν έχουν ξεκινήσει ή έχουν σταματήσει εν μέσω κατασκευής. 

Η κύρια υποδομή, τρέχουσα και προγραμματισμένη, σε κάθε υποέργο του Έργου περιγράφεται στον 
Πίνακα 2.2-1. 

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή φορτίων για την κατασκευή του 
Έργου και κατά τη φάση λειτουργίας του Έργου για την αποστολή λειτουργικών αναλώσιμων. Το λιμάνι 
στο Στρατώνι θα αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του υποέργου Ολυμπιάδας και θα εξυπηρετεί το Έργο 
μόλις τεθεί σε λειτουργία, λαμβάνοντας συμπύκνωμα από το εργοστάσιο εμπλουτισμού της 
Ολυμπιάδας, το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές και το εργοστάσιο εμπλουτισμού 
Στρατωνίου. 

Τα μεταλλευτικά υλικά (απόβλητα εξόρυξης, παλαιά απόβλητα, απόβλητα εμπλουτισμού και 
συμπυκνώματα) που θα παραχθούν στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας θα μεταφερθούν 
οδικώς στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα (ΕΔΕΑΚ) στον Μαντέμ 
Λάκκο και στην περιοχή Στρατωνίου για εξαγωγή μέσω του Λιμένα Στρατωνίου. Το συμπύκνωμα που 
παράγεται στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών θα μεταφερθεί οδικώς στο Στρατώνι για 
εξαγωγή μέσω των Εγκαταστάσεων Φόρτωσης Στρατωνίου (λιμάνι). Το συμπύκνωμα μπορεί επίσης 
να μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη για εξαγωγή με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια ζωής του Έργου, για τις συγκοινωνίες θα χρησιμοποιούνται 
οι αγροτικοί δρόμοι Ολυμπιάδας – Στρατωνίου ή Σκουριών – Στρατωνίου, χωρίς να χρειάζεται να 
κατασκευαστεί επιπλέον οδικό δίκτυο. Οι εξαγωγές από τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου 
και Ολυμπιάδας προς τη Θεσσαλονίκη θα γίνονται μέσω Σταυρού. Οι εξαγωγές από τις Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις των Σκουριών μέσω Θεσσαλονίκης θα γίνονται μέσω αγροτικών οδών και δεν θα 
απαιτηθεί η κατασκευή νέων δρόμων. 

Πίνακας 2.2-1: Τρέχουσες και Προγραμματισμένες Υποδομές του Έργου Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Περιοχή έργου Τρέχουσες υποδομές Προγραμματισμένη ανάπτυξη  
Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Ολυμπιάδας 
• Λειτουργεί υπόγειο μεταλλείο χρυσού – 

αργύρου – μολύβδου – ψευδαργύρου. 
• Πρόσφατα ανακαινισμένο εργοστάσιο 

εμπλουτισμού για σύνθλιψη και λείανση 
(τώρα υπό μέριμνα και συντήρηση), 
συμπεριλαμβανομένων φίλτρου και 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού για 
την παραγωγή ξηρού συμπυκνώματος 
(μόλυβδος – ασήμι, ψευδάργυρος και 

χρυσός-πυρίτης – αρσενοπυρίτης) που 
πωλούνται και αποστέλλονται σε 

υπερπόντια διυλιστήρια. 
• Βοηθητικές εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνουν κτίριο υπηρεσιών 

παραγωγής, εργαστήριο και αποθήκη 
επιφανειών, εργοστάσιο επεξεργασίας, 
εργοστάσιο πάστας και αποθήκευση 

καυσίμων επιφανείας. 

• Επέκταση της γεώτρησης σε μη 
δοκιμασμένες περιοχές. 

• Επανεκκίνηση αύξησης της παραγωγικής 
ικανότητας και αναβάθμιση των 

υφιστάμενων εργοστασίων εμπλουτισμού 
από 350 σε 650 ktpa κατά μέσο όρο 

ετήσιας παραγωγής. 
• Τα παλιά τέλματα πρέπει να αφαιρεθούν 

πλήρως, να καθαριστούν στο κοντινό 
εργοστάσιο εμπλουτισμού και να 
πραγματοποιηθεί περιβαλλοντική 

αποκατάσταση. 
• Αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδα 

κατεργασίας νερών μεταλλείου. 
• Εγκατάσταση νέου συστήματος 

διαχείρισης υδάτων ορυχείων μέσω νέων 
αντλιοστασίων. 

• Αποξήλωση και αποκατάσταση του 
συγκροτήματος των γραφείων. 
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Περιοχή έργου Τρέχουσες υποδομές Προγραμματισμένη ανάπτυξη  
• Εγκαταλελειμμένες (κληρονομημένες) 
περιοχές εξόρυξης συνολικά περίπου 80 

εκτάρια σε όλη την κοιλάδα της 
Ολυμπιάδας. Αυτές υπήρχαν πριν από την 

ανάληψη από την Ελληνικός Χρυσός το 
2004. Οι υποβαθμισμένες κληρονομημένες 

περιοχές υπόκεινται σε συνεχείς 
δραστηριότητες προοδευτικής 

αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου 
του καθαρισμού ορυκτών αποβλήτων και 
διπροϊόντων, της αποκατάστασης γης και 
της βλάστησης με τη χρήση τοπικών ειδών. 

Ένα φυτώριο 10 εκταρίων έχει 
κατασκευαστεί σε μέρος της 

υποβαθμισμένης κληρονομημένης 
περιοχής, και παρέχει απόθεμα για 
δραστηριότητες αναβλάστησης. 

• Μικρό συγκρότημα γραφείων. 

• Μεταφορά αποβλήτων ορυχείου στη νέα 
ΕΔΕΑ Κοκκινόλακκα στον Μαντέμ Λάκκο, 

μεταφορά συμπυκνωμάτων στις 
εγκαταστάσεις του Λιμανιού Στρατωνίου. 

Μεταλλευτικές-Εγκαταστάσεις 
Στρατωνίου - Μαύρων 

Πετρών 

• Λειτουργεί το υπόγειο μεταλλείο αργύρου – 
μολύβδου – ψευδαργύρου των Μαύρων 

Πετρών. 
• Κλείσιμο του εξαντλημένου υπόγειου 
μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου που αυτή τη 

στιγμή αποκαθίσταται με τη μέθοδο 
λιθογόμωσης για τη βελτίωση της 

αποστράγγισης. 
• ΗΕΔΕΑ Κοκκινόλακκα ολοκλήρωσε 

πρόσφατα τη φάση 1 έως το επίπεδο +185 
m και έλαβε συμπιεσμένα-απόβλητα ξηράς 
απόθεσης και παλαιού τύπου απόβλητα. 

• Κλείσιμο και αποκατάσταση του παλαιού 
χώρου απόθεσης τελμάτων Σεβαλιέ καθώς 

και άλλων παλαιών τελμάτων και 
αποθεμάτων που ενσωματώνονται σε νέες 

εγκαταστάσεις διάθεσης. 
• Υπάρχον εργοστάσιο εμπλουτισμού, που 

χρησιμοποιεί διαδικασία-εμπλουτισμού 
πολλαπλών σταδίων για την παραγωγή 

συμπυκνωμάτων μολύβδου-αργύρου και 
ψευδαργύρου, τα οποία στη συνέχεια 

αποστέλλονται από τα λιμάνια Στρατωνίου 
και Θεσσαλονίκης σε διυλιστήρια του 

εξωτερικού. 
•  Μικρό συγκρότημα γραφείων.  

• Συνεχίστηκε η γεώτρηση για τον εντοπισμό 
πρόσθετων πόρων – στάδιο 

PEA/PFS/FEA. 
• Κατά τη διάρκεια της περιόδου C&M, οι 

μεταλλευτικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης, της 
συλλογής και επεξεργασίας προϊόντων σε 

αυτό το Μεταλλείο και το εργοστάσιο 
εμπλουτισμού θα τεθούν σε αναμονή. 

Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της 

μονάδας λιθογόμωσης, της παραγωγής 
εκτοξευόμενου σκυροδέματος, της 

αποθήκης εκρηκτικών, θα τεθούν επίσης 
στο C&M. 

• Η νέα ΕΔΕΑ Κοκκινόλακκα θα γίνει η κύρια 
αποθήκη ορυκτών αποβλήτων από τα 

υποέργα Ολυμπιάδας και Στρατωνίου με 
επακόλουθη ανύψωση του φράγματος 
που κατασκευάστηκε για αποθήκευση 

στα +200 m, +205 m, και στο τελικό 
επίπεδο +218 m/+215 m. 

• Νέα πρόσθετη εγκατάσταση 
αποθήκευσης συμπυκνωμάτων στην 

περιοχή των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων Μαύρων Πετρών. 

• Προτεινόμενες αναβαθμίσεις των 
δημόσιων οδών, συμπεριλαμβανομένης 
της επαρχιακής οδού Σταυρού-Ιερισσού, 
του εργοταξίου Μαύρων Πετρών και της 

οδού Στρατωνίου-Μαντέμ Λάκκου. 
Σημειώσεις: 

• Η νέα μονάδα εμπλουτισμού ML, η νέα 
μονάδα μεταλλουργίας ML και μια 

μονάδα παραγωγής θειικού οξέος δεν 
περιλαμβάνονται στην τρέχουσα ΜΠΕ. 

• Η συνδετική σήραγγα ML–Ολυμπιάδας 
δεν περιλαμβάνεται στο Νέο επενδυτικό 

σχέδιο που ενέκρινε η Βουλή των 
Ελλήνων.  

Εγκαταστάσεις φόρτωσης 
Στρατωνίου  

• Λιμενική εγκατάσταση 26 χλμ από 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο από τον 

συμπυκνωτή της Ολυμπιάδας. 
• Μεγάλο συγκρότημα γραφείων 

εξυπηρέτησης. 
• Εγκατάσταση φόρτωσης πλοίων, 

συμπεριλαμβανομένου ενός ταινιοαποθέτη 

Γενική αναβάθμιση των λιμενικών 
εγκαταστάσεων για την επέκταση του 

Μεταλλείου Ολυμπιάδας στα 650 ktpa, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

• Αναβάθμιση υφιστάμενης στεγασμένης 
αποθήκης, συμπεριλαμβανομένης της 

αποξήλωσης της υπάρχουσας αποθήκης 
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Περιοχή έργου Τρέχουσες υποδομές Προγραμματισμένη ανάπτυξη  
και ενός διαδρόμου που εκτείνεται από τις 

αποθήκες συμπυκνωμάτων. 
• Εργοστάσιο, το οποίο διαθέτει μονάδα 

σύνθλιψης, λείανσης και εμπλουτισμού 
δύο-γραμμών χωρητικότητας 400 ktpa με 

φιλτροπρέσες και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας νερού, καθώς και αποθήκες 
συμπυκνωμάτων και ταινιοαποθέτη-δίπλα 

στο λιμάνι. 
• Αποκατεστημένη γη στην παραλία, 

αποτελούμενη από απόβλητα του 
Εργοταξίου Στρατωνίου πάχους έως και 15 
m, που εναποτέθηκαν μεταξύ της δεκαετίας 

του 1920 και του 1980. 

και της ανακατασκευής ενός νέου, 
σύγχρονου αποθηκευτικού χώρου που 
θα περιλαμβάνει βέλτιστες βιομηχανικές 

εφαρμογές για τον έλεγχο της σκόνης και 
των εκπομπών οχημάτων και μέτρα για 

την αποφυγή θορύβου, οπτικής και άλλης 
διατάραξης. 

• Αναβάθμιση της υποδοχής διαχείρισης 
υδάτων. 

• Αναβάθμιση της υποδομής φόρτωσης 
πλοίων για τη διαχείριση επιπλέον 
συμπυκνωμάτων, προϊόντων και 

αυξημένων ποσοτήτων. Μια τέτοια 
αναβάθμιση θα αυξήσει την ταχύτητα του 
συστήματος μεταφορικών ταινιών και θα 
περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης 

των υποβρύχιων εγκαταστάσεων 
φόρτωσης.  

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
Σκουριών 

• Προτεινόμενη υπαίθρια-εκμετάλλευση για 
κοίτασμα-πορφυρίτη χρυσού-χαλκού 

υψηλής ποιότητας. Η βλάστηση 
καθαρίστηκε το 2017. Το μεταλλείο είναι επί 
του παρόντος κατασκευασμένο κατά 50% 
και έχει τεθεί υπό μέριμνα και συντήρηση εν 

αναμονή της έγκρισης αδειών. 
• Ολοκληρωμένη ΕΔΕΑ Καρατζά Λάκκου σε 

πολύ προκαταρκτικό στάδιο κατασκευής 
(φράγμα μη κατασκευασμένο). 

• Μερικώς κατασκευασμένη μονάδα 
εμπλουτισμού με μεγάλη χωρητικότητα για 
σύνθλιψη, λείανση και εμπλουτισμό μονής 

γραμμής. 
• Αναβαθμισμένη οδός πρόσβασης για τη 

σύνδεση του εργοστασίου επεξεργασίας 
και της περιοχής εξόρυξης με το εθνικό 

οδικό δίκτυο (7 km). 

• Ταυτόχρονη λειτουργία ανοιχτού-και 
υπόγειου ορυχείου, ακολουθούμενη από 

αποκλειστικά υπόγεια εξόρυξη. 
• Ολοκλήρωση του Εργοστασίου 

εμπλουτισμού. 
• Ολοκλήρωση της ΕΔΕΑ Καρατζά Λάκκου, 

με φράγμα, λίμνες διαχείρισης υδάτινων 
πόρων, στεγανοποίηση κατά την παύση 

λειτουργίας και εργοστάσιο διήθησης 
τελμάτων. 

• Κατασκευή υποδομών μεταλλείων, 
συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, όπως γραφεία, 
μεταλλεία, αποθήκες και συνεργεία 

συντήρησης. 
• Βελτίωση του δασικού δρόμου Σκουριών-

Στρατωνίου για βαρέα επαγγελματικά 
οχήματα για τη μεταφορά 

συμπυκνωμάτων χαλκού-χρυσού από το 
εργοστάσιο εμπλουτισμού Σκουριών στις 
εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου. 

ΕΔΕΑ = Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, FEA = Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, km = χιλιόμετρο, ktpa = 
κιλοτόνοι ανά έτος, m = μέτρο, ha = εκτάριο, ML = Μαντέμ Λάκκος, PEA = Προκαταρκτική οικονομική εκτίμηση, PFS = 
Προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας 

2.3 Κοινωνικό πλαίσιο 

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη, στην 
ΠΕ Χαλκιδικής εντός της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Η περιοχή ανήκει στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, απέχει περίπου 100 
χιλιόμετρα οδικώς από το υπάρχον Μεταλλείο της Ολυμπιάδας και είναι εύκολα προσβάσιμη με 
αυτοκίνητο και λεωφορείο. 

2.3.1 Κοινωνική Ζώνη Επιρροής 

Η ΚΖΕ χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα όρια στα οποία μπορεί να γίνουν αισθητές οι επιπτώσεις 
του Έργου. Δύο παράγοντες συνυπολογίστηκαν από τη ΜΠΚΕ για τον προσδιορισμό της ΚΖΕ του 
έργου. Ο πρώτος είναι η εγγύτητα με το Έργο και ο δεύτερος είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
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κοινοτήτων και του Έργου. Η Κοινωνική Ζώνη Επιρροής προσδιορίζεται ώστε να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

• Εγγύτητα με το αποτύπωμα του Έργου και τους οδικούς διαδρόμους: Λήφθηκαν υπόψη 
ακτίνα 5 χιλιομέτρων γύρω από το αποτύπωμα του Έργου και διάδρομος πλάτους 
περίπου 2 χλμ (1 χλμ σε κάθε πλευρά) γύρω από την πορεία που ακολουθεί το υφιστάμενο 
δημόσιο επαρχιακό δίκτυο μεταφορών. Το δίκτυο μεταφορών-που επηρεάζεται από το 
Έργο παρουσιάζεται στην Σχήμα 2.3-1. Η χρήση του διαδρόμου μεταφορών και της 
ακτίνας γύρω από το αποτύπωμα του Έργου θα συμβάλλει ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
ΚΖΕ θα αποτυπώσει το σύνολο των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων του έργου, 
άμεσων, έμμεσων ή συνεπακόλουθων, με βάση μια ευρύτερη περιοχή αναφοράς (για 
περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ΜΠΚΕ, Κεφάλαιο 10, Κοινωνικοοικονομική μελέτη). 

• Η αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινοτήτων και του Έργου: Οι Δήμοι Αριστοτέλη και Βόλβης 
και τέσσερις δημοτικές ενότητες εντός αυτών των δήμων (Αρναίας, Παναγίας, Σταγείρων-
Ακάνθου και Ρεντίνας) βρίσκονται κοντά στο αποτύπωμα του Έργου και κοντά στους 
οδικούς διαδρόμους που θα χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές-που αφορούν το Έργο. 
Με βάση την προκαταρκτική εκτίμηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων, 
αναπτύχθηκε ένας κατάλογος των τοπικών κοινοτήτων που ενδέχεται να επηρεαστούν. 
Στον Πίνακα 2.3-1 περιγράφονται οι τοπικοί δήμοι και κοινότητες εντός της Ζώνης 
επιρροής. Οι δήμοι, οι τοπικές κοινότητες, και οι οικισμοί που επισημαίνονται με γκρι 
σκίαση στον Πίνακα 2.3-1 θεωρείται ότι επηρεάζονται άμεσα από το Έργο. 
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Σχήμα 2.3-1: Κοινωνική Ζώνη Επιρροής και Κοινότητες της Κοινωνικής Ζώνης Επιρροής 

Πίνακας 2.3-1: Δημοτικές και τοπικές κοινότητες εντός της ΚΖΕ 

Περιφερειακή 
Ενότητα και 

Δήμος 

Δημοτική 
Ενότητα 

Δημοτική/Τοπική κοινότητα  Χωριά και πληθυσμός  
(σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011) 

Απόσταση από τις 
πλησιέστερες εγκαταστάσεις 

υποέργου a 
Χαλκιδική, Δήμος 

Αριστοτέλη 
Αρναία Δημοτική κοινότητα 

Αρναίας  
Αρναία (2.300) Μεταλλευτικές 

Εγκαταστάσεις Σκουριών (8 
km) 

Τοπική Κοινότητα 
Βαρβάρας 

Βαρβάρα (538) Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
Ολυμπιάδας (7,7 km) b Χρυσή Ακτή (82) 

Καλύβια Βαρβάρας (11) 

Καυκανάς (0) 

Τοπική κοινότητα 
Νεοχωρίου  

Νεοχώρι (714) Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Σκουριών (2,3 

km) 

Τοπική Κοινότητα 
Παλαιοχωρίου  

Παλαιοχώρι (1.489) Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Σκουριών (4,2 

km) 

Παναγία Δημοτική κοινότητα 
Μεγάλης Παναγίας 

Μεγάλη Παναγία (2.592) Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Σκουριών (3 

km) 

Στάγειρα– 
Άκανθος 

Δημοτική κοινότητα 
Ιερισσού 

Ιερισσός (3.266)  Εγκαταστάσεις φόρτωσης 
Στρατωνίου (13, 7 km) Γαβράδια (73)  
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Περιφερειακή 
Ενότητα και 

Δήμος 

Δημοτική 
Ενότητα 

Δημοτική/Τοπική κοινότητα  Χωριά και πληθυσμός  
(σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011) 

Απόσταση από τις 
πλησιέστερες εγκαταστάσεις 

υποέργου a 
Ξηροπόταμος (66)  

Κουμίτσα (40) 

Νηρέας (6)  

Λιμάνι (4)  

Τοπική κοινότητα 
Ολυμπιάδας 

Ολυμπιάδα (741) Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
Ολυμπιάδας (1 km)  

Τοπική Κοινότητα Σταγείρων Στάγειρα (352) Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

(1,5 km) 

Τοπική Κοινότητα 
Στρατονίκης 

Στρατονίκη (561) Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Στρατωνίου 

(600 m) Κρυονέρι (2) 

Ελευθερόνησος (0) 

Τοπική Κοινότητα 
Στρατωνίου 

Στρατώνι (1.057) Εγκαταστάσεις φόρτωσης 
Στρατωνίου (20 m) 

Θεσσαλονίκη, 
Δήμος Βόλβης 

Δημοτική 
Ενότητα 
Ρεντίνας 

Δημοτική κοινότητα 
Σταυρού 

Σταυρός (3.672) Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
Ολυμπιάδας (7,2 km) 

km = χιλιόμετρο, m = μέτρο 
a Απόσταση υπολογισμένη από το κατά προσέγγιση κέντρο του οικισμού εκτός από μετρήσεις μικρότερες από 2 km που 
υπολογίστηκαν από την πλησιέστερη κατοικία εντός του οικισμού 
b Ορισμένα κτίρια στην περιοχή «Καλύβια Βαρβάρας» βρίσκονται σε απόσταση 130 μέτρων από τη διασταύρωση του κύριου 
δρόμου πρόσβασης και της τοπικής δημόσιας κεντρικής οδού. Γίνονται επαληθεύσεις για να επιβεβαιωθεί το αν κατοικούνται. 

Οι τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων και των χωριών εντός της ΚΖΕ, 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.3-2. 
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Σχήμα 2.3-2: Οικισμοί εντός της ΚΖΕ Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της ΚΖΕ 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής και 
Θεσσαλονίκης, διαθέτει μία από τις πλέον διαφοροποιημένες οικονομίες που συνθέτουν ο τουρισμός, 
η μεταλλευτική βιομηχανία, η γεωργία, η μεταποιητική βιομηχανία και η ενέργεια. Σήμερα, η μεταλλευτική 
δραστηριότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Οι εργασίες στα 
μεταλλεία της Ολυμπιάδας, του Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών και Σκουριών εντός της ΚΖΕ αποτελούν 
την κύρια πηγή απασχόλησης στην περιοχή. 

Το αποτύπωμα του Έργου εστιάζεται στον Δήμο Αριστοτέλη. Η διοικητική έδρα του δήμου είναι η 
Ιερισσός. Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011, ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου 
Αριστοτέλη είναι 18.294 κάτοικοι.1 

Η διοικητική έδρα του Δήμου Βόλβης είναι η πόλη του Σταυρού. Σύμφωνα με την απογραφή 
πληθυσμού του 2011, ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Αριστοτέλη είναι 23.478 κάτοικοι. 

Τόσο στον Δήμο Αριστοτέλη όσο και στον Δήμο Βόλβης, οι μισές πόλεις και χωριά βρίσκονται σε 
πεδινές περιοχές και οι υπόλοιπες σε λοφώδη εδάφη. Σε αυτό οφείλεται επίσης η άνιση οικονομική 
ανάπτυξη των δήμων, με τις παραθαλάσσιες περιοχές γύρω από τον Στρυμωνικό Κόλπο, όπου 
βρίσκονται τα μεγάλα τουριστικά θέρετρα, να είναι πιο αναπτυγμένες. Σε άλλες περιοχές, τα μεταλλεία 

 
1 Το 2011 πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη απογραφή που ήταν διαθέσιμη κατά την κατάρτιση του παρόντος SEP. 
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και η γεωργία παραμένουν κυρίαρχες δραστηριότητες. Άλλες σημαντικές βιοποριστικές 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη δασοκομία και τη μελισσοκομία στην περιοχή του λοφώδους 
εδάφους, και την αλιεία στην παράκτια περιοχή. 

Ο Δήμος Αριστοτέλη χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη απασχόληση/εισόδημα από μεταλλευτικές 
δραστηριότητες. Τον Νοέμβριο του 2021, η Ελληνικός Χρυσός απασχολούσε 1.170 υπαλλήλους από 
τον Δήμο Αριστοτέλη. 

Στη Δημοτική Ενότητα Αρναίας κυριαρχεί παραδοσιακά η μεταλλευτική απασχόληση στις κοινότητες 
Νεοχωρίου και Παλαιοχωρίου. Στη Βαρβάρα, κάποιοι εργάζονται στα μεταλλεία, ενώ στην Αρναία δεν 
εργάζονται πολλοί για την Ελληνικός Χρυσός. 

Στη Δημοτική Ενότητα Παναγίας ο ντόπιος πληθυσμός της Μεγάλης Παναγίας εργάζεται πρωτίστως 
στα μεταλλεία και στον τουρισμό. 

Στη Δημοτική Ενότητα Σταγείρων-Ακάνθου, οι κοινότητες Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Σταγείρων και 
Στρατονίκης εξαρτώνται από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, όπου το 80 έως 90 τοις εκατό των του 
πληθυσμού εργάζεται για την Ελληνικός Χρυσός. Τα μεταλλεία ήταν ζωτικής σημασίας για την τοπική 
κοινωνία και η εργασία σε άλλες επιχειρήσεις θεωρείται ως δευτερεύουσα ασχολία. 

Σύμφωνα με ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη που υπάγονται στην Κοινωνική Ζώνη Επιρροής, οι 
γυναίκες στις τοπικές κοινότητες βρίσκονται σε άνιση θέση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα 
(ιδιαίτερα οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας). Ο πρωταρχικός ρόλος της γυναίκας θεωρείται ότι είναι η 
φροντίδα των παιδιών και του νοικοκυριού. Οι επιλογές παιδικής μέριμνας είναι περιορισμένες, 
γεγονός που συχνά περιορίζει τις ευκαιρίες των γυναικών να κάνουν κάτι εκτός σπιτιού, ενώ περιορίζει 
επίσης και την πρόσβαση σε οικονομική υποστήριξη. 

Η χρήση γης στον Δήμο Αριστοτέλη (και ιδίως στην περιοχή του Έργου) αποτελείται κυρίως από 
δασικές και ημι-φυσικές εκτάσεις (περίπου 70%), ενώ οι γεωργικές εκτάσεις καταλαμβάνουν λιγότερο 
από 30% της συνολικής επιφάνειας. Είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Π.Ε. Χαλκιδικής 
όπου οι γεωργικές εκτάσεις καταλαμβάνουν ευρύτερη επιφάνεια. Στον Δήμο Βόλβης, οι κύριες χρήσεις 
γης αφορούν το δάσος πλατύφυλλων (19%), μη-αρδεύσιμη-αρόσιμη γη (19%), σκληροφυλλική 
βλάστηση (16%), και μόνιμα αρδευόμενη γη (11%). 

Συνολικά 31 χαρακτηρισμένοι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν εντοπιστεί στη Ζώνη επιρροής για 
το Έργο. Άλλες 24 μη-μη καθορισμένες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και 66 περιπτώσεις μη 
χαρακτηρισμένης άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (συμπεριλαμβανομένων τοπικών εθίμων, τοπικών 
φεστιβάλ, άυλων παραδόσεων σχετικών με τις τέχνες και τη φύση) έχουν εντοπιστεί στην ΚΖΕ με βάση 
επίσημες δημοσιευμένες πηγές, προηγούμενες αρχαιολογικές εργασίες που έγιναν, και ενασχόληση 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Λεπτομερείς πληροφορίες για την 
πολιτιστική κληρονομιά εντός της ΚΖΕ παρέχονται στην Ενότητα 10.4.12 ΜΠΚΕ, Πολιτιστική Κληρονομιά. 
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2.3.2 Θεωρήσεις κοινωνικού πλαισίου για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 

Τα βασικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά που έχουν επηρεάσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με τη ΜΠΚΕ-είναι: 

• Στην περιοχή ομιλούνται κυρίως τα Ελληνικά (όχι Αγγλικά), επομένως ελληνόφωνοι 
σύμβουλοι ήταν παρόντες σε όλες τις συναντήσεις και καθοδηγούσαν τις διαβουλεύσεις. 

• Οργανώθηκαν πρώτα συναντήσεις με τους προέδρους των κοινοτήτων, καθώς αυτοί 
είναι οι κύριοι εκπρόσωποι των μικρών κοινοτήτων εντός της Κοινωνικής Ζώνης Επιρροής. 

• Διοργανώθηκαν συναντήσεις με εργατικά συνδικάτα καθώς η απασχόληση στα 
μεταλλεία αποτελεί βασικό επάγγελμα για πολλές τοπικές κοινωνίες. 

• Οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται στα κοινοτικά συμβούλια και στη θεσμική ηγεσία στην 
Κοινωνική Ζώνη Επιρροής. Καταβλήθηκαν προσπάθειες για να συμμετάσχουν όσο το 
δυνατόν περισσότερες γυναίκες εντός του περιορισμένου χρονικού πλαισίου, κυρίως με 
εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων. 

• Οι περισσότερες τοπικές αυτο-οργανωμένες ομάδες σχηματίζονται γύρω από 
υπάρχουσες βιοποριστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, της 
μελισσοκομίας, της αλιείας, της γεωργίας και της δασοκομίας. Οι υπάρχουσες ενώσεις 
συμμετείχαν κατά τις διαβουλεύσεις. 

2.3.3 Οφέλη από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες 

2.3.3.1 Επισκόπηση 

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση Eldorado Gold για την Ολυμπιάδα (Eldorado Gold 2019), το Έργο της 
Κασσάνδρας παρέχει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στην Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής, μεταξύ των οποίων: 

• Σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία: Σύμφωνα τον Απολογισμό βιώσιμης 
ανάπτυξης 2018 της Ελληνικός Χρυσός,2 μέχρι το 2018 η Εταιρεία είχε επενδύσει πάνω από 
1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ (0,89 δισεκατομμύρια ευρώ) στην ελληνική οικονομία. Το 
2018, οι πληρωμές της Ελληνικός Χρυσός στο δημόσιο ήταν 16 εκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ (14,21 εκατομμύρια ευρώ) και οι κοινοτικές συνεισφορές ήταν 1,5 εκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ (1,33 εκατομμύρια ευρώ).3 

• Σημαντικές υποδομές που κατασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν από τοπικές εταιρείες. 

• Επέκταση των κλάδων υπηρεσιών στην τοπική οικονομία. 

 
2 Απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός 2018 
https://issuu.com/hellasgold/docs/sustainability-report-2018-en 
3 Οι πληρωμές έχουν αναφερθεί σε ευρώ στον απολογισμό και έχουν υπολογιστεί με βάση τη μέση ισοτιμία EUR/USD για το 
2018. 
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• Προοδευτική δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (βλ. Ενότητα , Εταιρική απασχόληση 
και Τοπική προμήθεια), και 

• Δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) (βλ. Ενότητα 2.3.3.3, 
Δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης). 

• Κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων συμμετοχής που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο 
και τον Οκτώβριο του 2021, ηγέτες και οργανισμοί από κοινότητες πιο κοντά στις 
εγκαταστάσεις του Έργου τόνισαν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
εξορυκτικές δραστηριότητες στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή. 
Αναφέρθηκε επίσης ότι αυτές οι ευκαιρίες απασχόλησης συνέβαλαν στη μείωση της 
ανεργίας, στην προσέλκυση νέων ανθρώπων και στη διατήρηση του πληθυσμού στην 
περιοχή. 

2.3.3.2 Εταιρική απασχόληση και Τοπική προμήθεια 

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Ελληνικός Χρυσός απασχολούσε περίπου 1.649 εργαζομένους, μεταξύ 
άλλων και 579 συμβασιούχους. Το άμεσο εργατικό δυναμικό είναι περίπου το 84 τοις εκατό ντόπιοι και 
το 11 τοις εκατό γυναίκες, ενώ το 86 τοις εκατό των συμβασιούχων είναι άνδρες. 

Σε περιόδους αιχμής της κατασκευής, όλα τα υποέργα θα χρειαστούν από 720 έως 970 
συμβασιούχους. Στην αιχμή της λειτουργίας του, το Έργο θα απασχολεί επιπλέον 1.019 άμεσο 
προσωπικό και 402 εργολήπτες έναντι των βασικών αριθμών απασχόλησης από τον Σεπτέμβριο του 
2021, συνολικά 2.089 άμεσο προσωπικό και 981 εργολήπτες. 

Η Ελληνικός Χρυσός δεσμεύεται να μεγιστοποιήσει την τοπική απασχόληση. Οι συντηρητικές εκτιμήσεις 
της Ελληνικός Χρυσός δείχνουν ότι κατά μέσο όρο περίπου το 30 τοις εκατό του εργατικού δυναμικού 
των κατασκευών θα προέρχεται τοπικά (δηλαδή από τον Δήμο Αριστοτέλη) και το 90 τοις εκατό του 
άμεσου επιχειρησιακού εργατικού δυναμικού θα είναι τοπικό. 

Η Ελληνικός Χρυσός εστιάζει στο τοπικό επίπεδο όσον αφορά τη διαχείριση προμηθευτών και 
εργοληπτών. Από τους μέχρι σήμερα συνεργαζόμενους προμηθευτές, το 73,8% είναι εγχώριοι, ενώ το 
11,7% τοπικοί. Επίσης, από το 2013 έως το 2018, συνολικά δαπανήθηκαν 123,3 εκατ. ευρώ σε 
πληρωμές προς τοπικούς προμηθευτές. 

2.3.3.3 Δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Το πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της Ελληνικός Χρυσός ορίζει τη στρατηγική 
υλοποίησης των στόχων ΕΚΕ της εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός παρέχονται στη ΜΠΚΕ (Ενότητα 10.4.9.4, Πρωτοβουλίες 
ανάπτυξης κοινοτήτων της Ελληνικός Χρυσού). 

Η Ελληνικός Χρυσός διασφαλίζει τη διαφάνεια των δράσεων κοινωνικής στήριξης μέσω μιας 
επιτροπής ΕΚΕ που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και επιλογή των αιτημάτων κοινοτικής στήριξης, 
καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται με την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας. Το 
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Τμήμα ΕΚΕ και Σχέσεων με την τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εκτέλεση και την επιτυχή ολοκλήρωση 
κάθε κοινωνικής δραστηριότητας. 

• Οι βασικοί πυλώνες των δραστηριοτήτων ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός είναι η υγεία, η 
εκπαίδευση, οι κοινοτικές υποδομές και υπηρεσίες (σύμφωνα με το Πλαίσιο Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός). 

• Η Ελληνικός Χρυσός συνεργάζεται με σχολεία, πανεπιστήμια, παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης, επιχειρήσεις και πολιτιστικούς συλλόγους για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή δραστηριοτήτων κοινωνικής στήριξης (Ελληνικός Χρυσός 2021). Τα κριτήρια 
αξιολόγησης ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός είναι:4 

• Εναρμόνιση με τον στρατηγικό προσανατολισμό της Ελληνικός Χρυσός 

• Ανάγκη των κοινοτήτων 

• Αντίκτυπος 

• Ευκολία εφαρμογής 

Από το 2012 έως το 2020, η Ελληνικός Χρυσός προέβαινε τακτικά σε συνεισφορές κάθε χρόνο, με το 
μέγιστο ποσό να ανέρχεται περίπου σε 4.700.000 ευρώ το 2013. Το 2020 οι δαπάνες ΕΚΕ της Ελληνικός 
Χρυσός ανήλθαν περίπου σε 1,62 εκατομμύρια ευρώ. Η γεωγραφία των δαπανών ΕΚΕ ποικίλλει ανά 
έτος. Το 2020, η Ελληνικός Χρυσός δαπάνησε σχεδόν το 80% των κονδυλίων ΕΚΕ σε αιτήματα του 
Δήμου Αριστοτέλη και όμορων δήμων, τοπικών ενώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), 
φορέων πολιτικής προστασίας και δομών υγείας. Το 2020, περίπου το 12% των δαπανών ΕΚΕ της 
Ελληνικός Χρυσός επικεντρώθηκε σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης των κοινοτήτων σε 
Στρατονίκη/Στάγειρα. Τα προηγούμενα χρόνια, οι περιοχές πρωταρχικής εστίασης ήταν η 
Στρατονίκη/Στάγειρα και το Στρατώνι. Το 2020, οι δαπάνες ΕΚΕ επικεντρώθηκαν στη στήριξη των 
τοπικών κοινοτήτων και στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης και εκπαίδευσης σε διάφορα άτομα 
στις κοινότητες. 

Σύμφωνα με το νέο επενδυτικό σχέδιο του 2021 (Eldorado Gold 2021)5, η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να 
δαπανήσει 80 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε κοινωνικές επενδύσεις κατά την 25ετή διάρκεια ζωής των 
Μεταλλείων Κασσάνδρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί επίσης να καταρτίσει 
και να υλοποιήσει νέο επενδυτικό σχέδιο για τις κοινότητες. Η παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου για 
τις κοινότητες αναμένεται να αρχίσει στο τέλος του 2022. 

Σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές, από το σύνολο των 80 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, 
τα 15 εκατ. θα επενδυθούν εντός της πενταετίας από την επανέναρξη ανάπτυξης του Έργου (που 
αναμένεται να συμβεί το 2022). Το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός για τις κοινότητες θα 
περιλαμβάνει στρατηγικά έργα επικεντρωμένα, ενδεικτικά, στα ακόλουθα: 

• Κατασκευή προβλήτα στην Ουρανούπολη 
• Ανάπτυξη μουσείου μεταλλείων στο πρώην Μέγαρο Μποδοσάκη στο Στρατώνι 

 
4 Τα κριτήρια αξιολόγησης ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός στάλθηκαν με email από την Eldorado στην ERM στις 10 Ιανουαρίου 
2022 
5 Το Επενδυτικό σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας αποτελεί τμήμα της επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και της Ελληνικής Δημοκρατίας που υπογράφτηκε τον Φεβρουάριου του 

2021 (Eldorado Gold 2021). 
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• Δημιουργία «Αριστοτέλειου» πολιτιστικού κέντρου και 
• Μέτρα προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 

Ο Δήμος Αριστοτέλη συμμετείχε στην επιλογή και επικύρωση των παραπάνω έργων. 

Επιπλέον 65 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ θα δαπανηθούν σε επενδύσεις στην τοπική κοινωνία για τα 
υπόλοιπα 20 χρόνια της διάρκειας ζωής του Έργου. Σε ετήσια βάση, θα δαπανώνται κατά μέσο όρο 
3,25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Προς το παρόν, αυτά τα κεφάλαια σχεδιάζεται να κατανεμηθούν ως 
εξής: 

• Επένδυση στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη: 80% 
• Τοπικές ΜΚΟ/Λέσχες/Ενώσεις: 10% 
• Παρακείμενοι δήμοι (Πολύγυρος/Βόλβη): 5% 
• Λοιποί τελικοί δικαιούχοι σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο: 5% 

Επί της αρχής, αυτά τα κεφάλαια θα κατανεμηθούν θεματικά στους ακόλουθους πυλώνες: 

• Εκπαίδευση (20%) 
• Υγειονομική περίθαλψη (20%) 
• Υποδομές (20%) 
• Περιβάλλον (20%) 
• Δημόσιες υπηρεσίες (10%) 
• Τέχνες και πολιτισμός (5%) 
• Αθλητισμός (5%) 

Στο εξής, θα συσταθεί μια Επιτροπή Κοινότητας Ενδιαφέροντος (CIC)- (βλ.  Πίνακα 6.4-1.) που θα 
γνωμοδοτεί σχετικά με τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη της ΚΖΕ, τους στόχους για κάθε πυλώνα 
χρηματοδότησης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για υποψήφια έργα. Αυτά τα στοιχεία θα 
ενσωματωθούν στο επενδυτικό σχέδιο για τις κοινότητες το οποίο θα κοινοποιηθεί στις επηρεαζόμενες 
κοινότητες. Οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ θα συζητηθούν στις τακτικές συνεδριάσεις της ΕΚΣ (βλ. Ενότητα 8.4, 
Αναφορά). Για λόγους διαφάνειας, η Ελληνικός Χρυσός θα παρέχει τακτικές εκθέσεις στην ΕΚΣ 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μεταξύ άλλων για τον τρόπο επιλογής των επενδυτικών έργων στις 
κοινότητες και την πρόοδο υλοποίησης. Οι ετήσιες εκθέσεις για τις δραστηριότητες ΕΚΕ θα 
περιλαμβάνουν τις συνολικές δαπάνες προϋπολογισμού, τα έργα και τα αποτελέσματα έναντι των 
στόχων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το τρέχον SEP, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού υποβολής καταγγελιών (βλ. Κεφάλαιο 7), έχει 
σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζεται με τις εθνικές ελληνικές απαιτήσεις και με την PR 10 της ΕΤΑΑ. Μέχρι 
σήμερα, η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει επικεντρωθεί στη συμμόρφωση με τις ελληνικές 
νομοθετικές απαιτήσεις. Για το μέλλον, τα πρότυπα χρηματοδότησης έχουν ενσωματωθεί στον 
σχεδιασμό και τις διαδικασίες συμμετοχής. 

3.1 Εθνικές απαιτήσεις 

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη ΜΠΕ (με εξαίρεση τη νέα οδηγία για ΜΠΕ: 
2014/52/ΕΕ) και περί δημοσιοποίησης και συμμετοχής. 

Η πιο σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι η εξής: 

• Οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον 
αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 
85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου). 

Η πιο σχετική εθνική νομοθεσία είναι: 

• Ν.4014/11, περί διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4685/20. 

• Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 167563/2013 σχετικά με την εξειδίκευση των διαδικασιών 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (σημείωση: η Υ.Α. αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα μέσα 
ενσωμάτωσης των απόψεων του κοινού). 

• Κοινή Υπουργική Απόφαση 1649/45/2014 για εξειδίκευση των διαδικασιών διαβούλευσης 
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α, και 

• Ν. 3422/05 σχετικά με την κύρωση της σύμβασης του Aarhus (οδηγία 2013/35/ΕΚ). 

Σύμφωνα με την ελληνική διαδικασία ΜΠΕ που ορίζεται στις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις (Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 1649/45/2014), η συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών απαιτείται μόνο μετά την 
υποβολή της κανονιστικής ΜΠΕ στην αρμόδια αρχή (Τμήμα Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), τόσο σε έντυπη μορφή όσο και μέσω του Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου. Η διαδικασία συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών ξεκινά μετά τον έλεγχο 
της πληρότητας της υποβληθείσας κανονιστικής ΕΠΕ από την Αρχή. 

Σε εκείνο το στάδιο, εξελίσσονται παράλληλα τρεις μηχανισμοί διαβουλεύσεων: 

1. Διαβούλευση των Αρχών: Η κανονιστική ΜΠΕ παρέχεται σε διάφορες Αρχές (κεντρικές και 
περιφερειακές Αρχές, συν το Περιφερειακό Συμβούλιο) για την ανταπόκρισή τους στη διαβούλευση. 
Οι αρχές έχουν προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσουν στο Τμήμα Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης. Εάν κάποιες αρχές δεν δώσουν απάντηση, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
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Αδειοδότησης μπορεί να αποφασίσει τη συμμετοχή του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ).6 

2. Εναρκτήριες συναντήσεις που διοργανώνονται από δήμους και περιφερειακά συμβούλια:7 Η 
κανονιστική ΜΠΕ παρουσιάζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου στο Περιφερειακό Συμβούλιο και 
στους δήμους. Ο εμπειρογνώμονας της αρμόδιας περιοχής παρουσιάζει επίσης την επιστημονική 
γνώμη της Αρχής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι δήμοι καλούνται να επικυρώσουν την 
κανονιστική ΜΠΕ. Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει επίσημος μηχανισμός ανατροφοδότησης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα 
είτε να στείλουν τις απόψεις τους γραπτώς είτε να ζητήσουν να τις παρουσιάσουν στη δημόσια 
συνεδρίαση ακρόασης. Αυτή η διαδικασία εξελίσσεται παράλληλα με τη διαβούλευση των Αρχών. 
Η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να οργανώσει περισσότερες δημόσιες ακροάσεις, εάν χρειαστεί. 

3. Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο: Μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαθέσιμη για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να υποβάλουν σχόλια σχετικά με την κανονιστική ΜΠΕ και το Έργο. Αυτή 
η πλατφόρμα επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό να εκφράσουν τις απόψεις 
τους. 

Αφού λάβει όλα τα σχόλια, η αρμόδια Αρχή τα υποβάλλει στον Υπεύθυνο του Έργου. Η τελική 
εκδοθείσα άδεια αποτελεί την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που εκδίδεται από 
την αρμόδια Αρχή. 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ΜΠΕ (Κοινή Υπουργική Απόφαση 1649/45/2014), η δημόσια 
διαβούλευση πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 30 ημέρες, αν και στην πράξη μπορεί να διαρκέσει 
περισσότερο. Γενικά, οι διατάξεις που αφορούν τη διάρκεια και τις προθεσμίες 
συμφωνούνται -κατά-περίπτωση ή μέσω κοινής ομάδας εργασίας, εάν έχει συσταθεί. Στην πράξη, 
ολόκληρη η κανονιστική διαδικασία διαβούλευσης ΜΠΕ μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα από 6 έως 9 
μήνες. 

Η προαναφερόμενη διαδικασία συνοψίζεται στο Σχήμα 3.1-1. 

 
6 Ο χρόνος που προβλέπει ο νόμος είναι ενδεικτικός. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να δοθεί στις αρχές 
περισσότερος χρόνος για να απαντήσουν. 
7 Αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως «δημόσιες ακροάσεις», αλλά δεν ονομάζονται επίσημα ως τέτοιες στην ελληνική 
νομοθεσία. 



 
Σχέδιο συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών 

για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας 

 

ENVECO Α.Ε. και ERM 20 

 
Σχήμα 3.1-1: Ελληνική διαδικασία ΜΠΕ 

3.2 Απαιτήσεις διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

Το Έργο αναζητά διεθνή χρηματοδότηση και θεωρεί την ΕΤΑΑ ως πιθανό χρηματοδότη. Ως 
αποτέλεσμα, το Έργο θα ακολουθεί τα πρότυπα της ΕΤΑΑ. Η ΕΤΑΑ έχει δεσμευτεί να προάγει την 
«περιβαλλοντικά υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη». Για τον σκοπό αυτό, η ΕΤΑΑ καθιέρωσε ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο Απαιτήσεων απόδοσης για βασικούς τομείς περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας που απαιτείται να πληρούν τα έργα (ΕΤΑΑ, 2019). Για τους σκοπούς του παρόντος SEP, 
η Απαίτηση Απόδοσης 1: Εκτίμηση και διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και 
επιπτώσεων, και η Απαίτηση Απόδοσης 10: Δημοσιοποίηση πληροφοριών και συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων μερών θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του SEP. Αυτές οι απαιτήσεις απόδοσης 
περιγράφονται στον Πίνακα 3.2-1. 

Πίνακας 3.2-1: Βασικές πτυχές των Απαιτήσεων Απόδοσης 1 και 10 της ΕΤΑΑ 

1 - Διαχείριση περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
αξιολόγησης 

10 - Γνωστοποίηση πληροφοριών και συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων μερών 

Να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν οι 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και τα 

ζητήματα, δυσμενή και επωφελή, που σχετίζονται με το 
Έργο. 

Να προσδιοριστούν τα άτομα ή οι κοινότητες που επηρεάζονται 
ή θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το Έργο, καθώς και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Να εντοπιστούν μεμονωμένα άτομα και 
ομάδες που ενδέχεται να επηρεαστούν διαφορετικά ή 

δυσανάλογα από το Έργο επειδή ανήκουν σε μειονεκτούσα ή 
ευάλωτη ομάδα. 

Να υιοθετηθούν μέτρα για την αποφυγή ή όπου η 
αποφυγή δεν είναι δυνατή, την ελαχιστοποίηση, τον 

μετριασμό ή την αντιστάθμιση των δυσμενών 
επιπτώσεων στους εργαζόμενους, στις επηρεαζόμενες 

κοινότητες και στο περιβάλλον. 

Να διασφαλιστεί ότι αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν 
κατάλληλα στη διαβούλευση για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

ζητήματα που θα μπορούσαν δυνητικά να τους επηρεάσουν 
μέσω της γνωστοποίησης πληροφοριών και της ουσιώδους 

διαβούλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του Έργου. 
Να παρασχεθούν στους εργαζομένους και στις κοινότητες-που 
επηρεάζονται από το Έργο σχετικών πληροφοριών, οδηγιών και 
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1 - Διαχείριση περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
αξιολόγησης 

10 - Γνωστοποίηση πληροφοριών και συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων μερών 

εκπαίδευσης σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια, τους κινδύνους, τα προστατευτικά και προληπτικά 

μέτρα. 

Να εντοπιστούν και, όποτε είναι εφικτό, να αξιοποιηθούν 
οι ευκαιρίες για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών επιδόσεων. 

Να διατηρηθεί μια εποικοδομητική σχέση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σε συνεχή βάση μέσω της ουσιώδους συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του Έργου. 

Προώθηση βελτιωμένης περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
απόδοσης μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης. 

 Να παρέχονται τακτικά εκθέσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του Έργου. Να 
παρακολουθούνται οι αλλαγές στο Έργο και να επικαιροποιείται 
ανάλογα το σχέδιο SEP. 

Οι Απαιτήσεις Απόδοσης της ΕΤΑΑ προβλέπουν αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών να παρέχεται πρόσβαση σε έγκαιρες, σχετικές, κατανοητές και εύκολα 
διαθέσιμες πληροφορίες. Η παρότρυνση συμμετοχής θα πραγματοποιείται με ουσιώδη, 
αποτελεσματικό και πολιτιστικά ενδεδειγμένο τρόπο χωρίς αποκλεισμούς, χειραγώγηση, παρεμβολές, 
καταναγκασμό, εκφοβισμό ή αντίποινα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συμμετοχής, θα 
δημοσιοποιούνται ουσιώδη στοιχεία για το Έργο και θα λαμβάνει χώρα εποικοδομητική διαβούλευση 
προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορέσουν να κατανοήσουν τους κινδύνους, τις επιπτώσεις 
και τις ευκαιρίες του Έργου και να έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις, τις ανησυχίες και 
τις καταγγελίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου. 

Οι Απαιτήσεις Απόδοσης σκιαγραφούν τις ακόλουθες απαιτήσεις στο πλαίσιο της παρότρυνσης για 
συμμετοχή κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και υλοποίησης του Έργου. 

• Εργασία και Συνθήκες εργασίας (ΕΤΑΑ, Απαίτηση Απόδοσης 2) 

- Να τεκμηριώνετε και να κοινοποιείτε σε όλους τους εργαζόμενους τα δικαιώματα και τις 
συνθήκες εργασίας τους, όπως μισθούς, επιδόματα, συνθήκες εργασίας. 

- Να συνεργάζεστε με εκπροσώπους ή οργανώσεις εργαζομένων και να παρέχετε έγκαιρα 
πληροφορίες που απαιτούνται για ουσιαστική διαπραγμάτευση καθ' όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του έργου. Να προσδιορίζονται οι εργαζόμενοι μεταναστευτικής καταγωγής και 
να βεβαιωθείτε ότι προσλαμβάνονται με ουσιαστικά ισοδύναμους όρους και προϋποθέσεις με 
τους μη-μετανάστες εργαζομένους που εκτελούν την ίδια εργασία. 

- Σε περίπτωση περικοπών, να ειδοποιείτε εγκαίρως για τις αλλαγές στους όρους απασχόλησης 
τα ενδιαφερόμενα συνδικάτα (όπου υπάρχουν), τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους 
τους και, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων 
θα αντικατοπτρίζεται στο τελικό σχέδιο περικοπών. 

• Υγεία, ασφάλεια και προστασία (ΕΤΑΑ, Απαίτηση Απόδοσης 4) 
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- Να παρέχετε στους εργαζόμενους και στις επηρεαζόμενες κοινότητες σχετικές πληροφορίες, 
καθοδήγηση και εκπαίδευση σχετικά με κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, τους 
γενικότερους κινδύνους, τα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις έκτακτης 
ανάγκης που είναι απαραίτητες για την ασφάλειά τους σε όλο το Έργο. 

- Να συμβουλεύετε τις επηρεαζόμενες κοινότητες και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σχετικά με 
τα προτεινόμενα μέτρα προτού οριστικοποιηθούν και να λάβετε υπόψη τις ανησυχίες και τα 
σχόλια του κοινού. 

- Να ελέγχετε τακτικά τα μέτρα που λαμβάνονται και να πληροφορείτε τις επηρεαζόμενες 
κοινότητες και φορείς σε συνεχή βάση, ενημερώνοντας για την κατάσταση υλοποίησης των 
σχεδίων και δεσμεύσεων, τα αποτελέσματα. Συζητήστε μαζί τους τυχόν σημαντικές αλλαγές 
που απαιτούνται στα σχέδια, πριν από αλλαγές. 

- Να συνοψίζονται οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται (διατηρώντας επαρκές επίπεδο 
λεπτομέρειας ώστε να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν πλήρως τους 
κινδύνους, τις πιθανές επιπτώσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ή/και να διορθωθούν 
και να αφαιρούνται οι εμπιστευτικές πληροφορίες. 

• Απόκτηση γης, περιορισμοί στη χρήση γης και ακούσια επανεγκατάσταση (Απαίτηση 
Απόδοσης 5): 

- Από τα πρώτα στάδια και σε όλες τις δραστηριότητες επανεγκατάστασης, εμπλέκονται οι 
επηρεαζόμενοι άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων υποδοχής. Δώστε 
την ευκαιρία στα επηρεαζόμενα άτομα να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με τη 
διαδικασία επανεγκατάστασης. 

- Ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις για διαβουλεύσεις που περιλαμβάνουν άτομα που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες (συμπεριλαμβανομένων ατόμων που, λόγω της ταυτότητας φύλου, 
ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενέστερα από τις επιπτώσεις του Έργου σε σχέση με άλλα). 
Ειδικότερα, η εταιρεία θα λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι οι ευάλωτες 
ομάδες δεν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στη διαδικασία διαβούλευσης, ότι είναι πλήρως 
ενημερωμένες και γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και ότι μπορούν να επωφεληθούν εξίσου από 
δραστηριότητες που σχετίζονται με το Έργο-. 

- Η διαβούλευση θα συνεχιστεί κατά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
της πληρωμής αποζημίωσης και της επανεγκατάστασης, έτσι ώστε να επιτευχθούν 
αποτελέσματα που συνάδουν με τους στόχους αυτής της Απαίτησης Απόδοσης. 

• Διατήρηση βιοποικιλότητας και αειφόρος διαχείριση ζώντων φυσικών πόρων (Απαίτηση 
Απόδοσης 6) 

- Τα σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα θα πρέπει να αναπτύσσονται σε διαβούλευση με τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, τοπικών/διεθνών οργανισμών διατήρησης και κοινοτήτων που 
επηρεάζονται από το Έργο-. 

• Αυτόχθονες πληθυσμοί (Απαίτηση Απόδοσης 7) 
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- Η Απαίτηση Απόδοσης 7 απαιτεί από τις εταιρείες να συμμετέχουν σε ενημερωμένη 
διαβούλευση και συνεργασία με τις πληγείσες αυτόχθονες κοινότητες, να εφαρμόζουν έναν 
συγκεκριμένο μηχανισμό παραπόνων και να προσδιορίζουν τις κατάλληλες λεπτομέρειες για 
την αποζημίωση και τον επιμερισμό-των οφελών. Έχει καθοριστεί ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια 
της Απαίτησης Απόδοσης 7, δεν υπάρχει αυτόχθων πληθυσμός στην Κοινωνική Ζώνη 
Επιρροής και επομένως η Απαίτηση Απόδοσης 7 δεν ισχύει για αυτό το Έργο. 

• Πολιτιστική κληρονομιά (Απαίτηση Απόδοσης 8) 

- Διεξαγάγετε ουσιαστική διαβούλευση και παρέχετε πληροφορίες για το Έργο σε όλα τα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη: (1) να προσδιοριστεί η πολιτιστική κληρονομιά που ενδέχεται να 
επηρεαστεί, (2) να γίνει κατανοητή η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων, (3) να εκτιμηθούν οι 
επιπτώσεις και οι κίνδυνοι, (4) να εφαρμοστεί η ιεραρχία μετριασμού, και (5) να εντοπιστούν 
ευκαιρίες για πιθανά οφέλη της κοινότητας. 

• Γνωστοποίηση πληροφοριών και συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών (Απαίτηση 
Απόδοσης 10) 

- Προσδιορισμός και ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών: 

 Προσδιορίστε τα διάφορα άτομα ή ομάδες που (1) επηρεάζονται ή είναι πιθανό να 
επηρεαστούν (άμεσα ή έμμεσα) από το Έργο ή (2) μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για το 
Έργο. 

 Προσδιορίστε τα άτομα και τις ομάδες που ενδέχεται να επηρεαστούν διαφορετικά ή 
δυσανάλογα από το Έργο λόγω ευάλωτης κατάστασης και αναπτύξτε/εφαρμόστε 
πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται για την επαρκή συνεργασία με ευάλωτα 
άτομα/ομάδες. 

 Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών σε μια διαδικασία οριοθέτησης του πεδίου 
εφαρμογής για την υποστήριξη του εντοπισμού των βασικών θεμάτων που πρέπει να 
αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ΜΠΚΕ. 

- Σχέδιο συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών: 

 Προσδιορίστε και κινήστε το ενδιαφέρον των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να υποβάλουν 
σχόλια και συστάσεις για το Έργο, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος προσχεδίου SEP. 

 Εξηγήστε πώς θα διεκπεραιωθεί η επικοινωνία και η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του Έργου 
(συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού παραπόνων). 

- Δημοσιοποίηση πληροφοριών: 

 Δημοσιοποιήστε τις σχετικές πληροφορίες του Έργου στα ενδιαφερόμενα μέρη για να τα 
ενημερώσετε σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους, τις επιπτώσεις και τις ευκαιρίες από το 
Έργο εγκαίρως, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

○ Σκοπός, φύση και κλίμακα του Έργου 

○ Διάρκεια του Έργου 
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○ Κίνδυνοι σχετικά με επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια, την 
κοινωνία, και οφέλη. 

○ Μέτρα μετριασμού για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων 

○ Προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης 

○ Χρόνος και τοποθεσία των προβλεπόμενων δημοσίων συναντήσεων 

 Δημοσιοποίηση στην τοπική γλώσσα και με προσιτό, ελεύθερο και κατάλληλο τρόπο 

- Εποικοδομητική διαβούλευση: 

 Ξεκινήστε τη διαβούλευση νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού του Έργου για να 
συγκεντρώσετε αρχικές απόψεις για το προτεινόμενο Έργο και να ενημερώσετε τον 
σχεδιασμό του Έργου. Η διαβούλευση θα συνεχιστεί σε συνεχή βάση καθ' όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του Έργου. 

 Πραγματοποιήστε τη διαβούλευση με τρόπο που να είναι περιεκτικός και πολιτιστικά 
κατάλληλος 

 Βασίστε τη διαβούλευση στην αρχή της αμφίδρομης,-ενημερωμένης επικοινωνίας που 
επιτρέπει την κατάλληλη αντιμετώπιση των σχολίων και των ανησυχιών. 

- Υλοποίηση του Έργου και εξωτερικές αναφορές: 

 Παρέχετε συνεχείς πληροφορίες σε αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, 

 Παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες σε βασικά στάδια του κύκλου ζωής του Έργου, 
σύμφωνα με το δημόσιο ενδιαφέρον και τα σχόλια. 

 Παρέχετε συγκεκριμένες αναφορές στις επηρεαζόμενες κοινότητες, 
συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων για ζητήματα που ενέχουν συνεχή κίνδυνο ή 
επιπτώσεις σε αυτές. 

 Ενθαρρύνετε τη δημοσιοποίηση των δημόσιων εκθέσεων σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις. 

- Μηχανισμός Υποβολής Καταγγελιών (GM): 

 Δημιουργία και εφαρμογή ενός μηχανισμού υποβολής καταγγελιών για τη λήψη και 
διευκόλυνση της επίλυσης των ανησυχιών και των καταγγελιών των ενδιαφερόμενων 
μερών σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του Έργου. 

 Παρέχετε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τους εργαζόμενους 
(και τις οργανώσεις τους, όπου υπάρχουν) για να εγείρουν ανησυχίες στον χώρο 
εργασίας. Σε περιπτώσεις που εμπλέκονται εργαζόμενοι υπεργολάβων και το τρίτο μέρος 
(υπεργολάβος) δεν είναι σε θέση να παράσχει μηχανισμό υποβολής καταγγελιών, η 
εταιρεία θα παρέχει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για την 
εξυπηρέτηση των εργαζομένων που προσλαμβάνονται από το τρίτο μέρος. Ο 
μηχανισμός υποβολής καταγγελιών θα πρέπει να αντιμετωπίζει έγκαιρα και 
αποτελεσματικά τις ανησυχίες, χρησιμοποιώντας μια κατανοητή και διαφανή διαδικασία 
που είναι πολιτιστικά κατάλληλη και προσβάσιμη. 
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 Να αξιολογείτε τακτικά την αποτελεσματική εφαρμογή του Μηχανισμού υποβολής 
καταγγελιών και τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εάν χρειάζεται κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του Έργου. 

Όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑΑ θα δομηθούν ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της 
Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΤΑΑ που περιλαμβάνει τις 10 Απαιτήσεις Απόδοσης 
που αναφέρονται παραπάνω, οι οποίες είναι υποχρεωτικά πρότυπα που σχετίζονται με βασικούς 
τομείς περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Επιπλέον, ο Μηχανισμός λογοδοσίας 
ανεξάρτητου έργου (IPAM) της ΕΤΑΑ είναι ένα ανεξάρτητο εργαλείο έσχατης λύσης που στοχεύει στη 
διευκόλυνση της επίλυσης κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημοσίων θεμάτων που εγείρονται από 
άτομα που επηρεάζονται από τα Έργα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με έργα 
που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑΑ. Το IPAM προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση 
ζητημάτων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του Έργου, να καθορίσει εάν η ΕΤΑΑ έχει συμμορφωθεί 
με την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική της και με τις ειδικές για το Έργο διατάξεις της Πολιτικής 
της για την Πρόσβαση στην Πληροφορία, και, κατά περίπτωση, να αντιμετωπίσει τυχόν υφιστάμενη μη 
συμμόρφωση με αυτές τις πολιτικές, αποτρέποντας παράλληλα τη μελλοντική μη συμμόρφωση από 
την ΕΤΑΑ. 

3.3 Προγραμματισμένη ενσωμάτωση διεθνών και εθνικών απαιτήσεων 

Στόχος της Ελληνικός Χρυσός είναι να πραγματοποιήσει τη συνολική διαδικασία εκτίμησης 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΜΠΕ που είναι έτοιμη να συμμορφωθεί με τους ελληνικούς 
κανονισμούς, και της ΜΠΚΕ για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της ΕΤΑΑ, με ολοκληρωμένο και 
διαφανή τρόπο, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων και επηρεαζόμενων μερών. Προς αποφυγή 
σύγχυσης, η ΜΠΕ και η ΜΠΚΕ διεξάγονται χωριστά, αλλά παράλληλα. Τα ευρήματα συγκρίθηκαν και 
επαληθεύτηκαν σε αυτές τις μελέτες για να επιβεβαιωθεί η συνέπεια και η ακρίβεια. 

Λεπτομερείς δραστηριότητες συμμετοχής στο πλαίσιο των ρυθμιστικών διαδικασιών συμμετοχής και 
της ΕΤΑΑ παρέχονται στο Κεφάλαιο 6, Πρόγραμμα και προσέγγιση συμμετοχής και τα σχέδια για την 
ενοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής των ΜΠΕ και ΜΠΚΕ περιγράφονται σε αυτό το SEP, Ενότητα 
6.2.3, Προγραμματισμένη συμμετοχή κατά τη διαδικασία δημοσιοποίησης της ΜΠΚΕ. 

3.4 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας της Eldorado (SIMS) 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας(SIMS) της Eldorado θεμελιώνεται και ενισχύεται 
στις αξίες της Eldorado και θέτει ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για όλα τα εργοτάξια σε σχέση με 
τους τομείς υγείας και ασφάλειας, περιβάλλοντος, κοινωνικών επιδόσεων, προστασίας και γενικής 
απόδοσης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιωσιμότητας 
εναρμονίζεται με το πρόγραμμα της Μεταλλευτικής Ένωσης του Καναδά προς μια βιώσιμη 
μεταλλευτική δραστηριότητα (TSM) και με τις αρχές υπεύθυνης εξόρυξης χρυσού του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Χρυσού(RGMP), τα οποία αποτελούν τα κορυφαία πρότυπα για την υπεύθυνη εξόρυξη. 
Μέσω της εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιωσιμότητας, η Ελληνικός 
Χρυσός διαθέτει ένα σαφές σύνολο προτύπων βασισμένων στην απόδοση το οποίο πρέπει να τηρεί. 
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Το 2020, η Eldorado Gold άρχισε να αναπτύσσει το SIMS με την ενεργή συμμετοχή ειδικών βιωσιμότητας 
από διάφορες περιοχές λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικός Χρυσός. Η Eldorado 
κυκλοφόρησε το SIMS παγκοσμίως το 2021 και έχει αναλάβει μια εκστρατεία εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης σε όλα τα εργοτάξια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το SIMS Social Performance 
(SP) 2 αναφέρεται στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

• SP 2.1: Πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένο σύστημα συμμετοχής και διαλόγου της 
κοινότητας για τη διαφανή ενημέρωση των κοινοτήτων σχετικά με τις δραστηριότητες και 
την απόδοση των επιχειρήσεων, την ενεργό συμμετοχή τους σε διάλογο και τη συμμετοχή 
σε θέματα που τους απασχολούν, και τον προσδιορισμό τρόπων αντιμετώπισης των 
ζητημάτων μέσω μέτρων όπως ο μετριασμός, η αποζημίωση ή άλλες ενέργειες, 
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχέσεων με αυτόχθονες πληθυσμούς και κοινοτικών 
σχέσεων της Μεταλλευτικής Ένωσης του Καναδά TSM. 

• SP 2.2: Θα τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών των 
επηρεαζόμενων κοινοτήτων (COI) για ανάπτυξη ικανοτήτων που θα τους επιτρέψουν να 
συμμετέχουν αποτελεσματικά σε θέματα που τους ενδιαφέρουν ή τους απασχολούν. 

• SP 2.3: Οι εσωτερικές και εξωτερικές αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή και τον διάλογο 
της κοινότητας θα είναι ανοιχτές, διαφανείς και τεκμηριωμένες, συμπεριλαμβανομένων 
των απαντήσεων σε ανησυχίες σχετικά με τις κοινότητες ενδιαφέροντος. 

• SP 2.4: Οι ανακοινώσεις θα είναι γραμμένες στην τοπική γλώσσα για τις COI (εάν ζητηθεί) 
και σε γλώσσα που είναι σαφής και κατανοητή από τις COI. 

• SP 2.5: Η διαδικασία διαχείρισης των ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβάνει όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ουδέτεροι ή σε 
αντίθεση με τις δραστηριότητες του Έργου και εκείνων που έχουν άμεσο και έμμεσο 
αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Έργου. 

• SP 2.6: Τα σχέδια συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών θα τεκμηριώνονται, θα 
αναθεωρούνται και θα ενημερώνονται σε ετήσια βάση ή όταν θα υπάρξουν ουσιαστικές 
αλλαγές στο Έργο ή στα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης, θα τεκμηριώνεται και η πρόοδος 
στην εφαρμογή των σχεδίων αυτών. 

• SP 2.7: Θα καταγράφονται αλληλεπιδράσεις (όπως συναντήσεις, email και 
τηλεφωνήματα) με τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι συνακόλουθες ενέργειες εκ μέρους της 
Eldorado. 

• SP 2.8: Στις διάφορες εγκαταστάσεις του Έργου θα εντοπίζονται τα κατάλληλα ορόσημα, 
οι βασικοί δείκτες απόδοσης ή άλλα μέτρα και θα παρακολουθούνται η πραγματική 
πρόοδος και οι επιπτώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και των νομικών 
δεσμεύσεων της συμφωνίας. 

• SP 2.9: Θα τεκμηριωθούν οι συμφωνίες με την τοπική κοινωνία και η πρόοδος ως προς 
τη συμμόρφωσή τους. 
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Η Ελληνικός Χρυσός πραγματοποίησε αυτο-αξιολόγηση με βάση τα πρότυπα SIMS τον Σεπτέμβριο του 
2021. Η αυτο-αξιολόγηση περιλάμβανε εκπαίδευση που παρέχεται για διεπιστημονικές ομάδες ελέγχου 
που αποτελούνταν από περισσότερους από 30 εργαζομένους από όλα τα Μεταλλεία Κασσάνδρας 
με την άμεση υποστήριξη της Ομάδας Ελέγχου SIMS των ηγετών βιωσιμότητας της Eldorado. Η 
αυτο-αξιολόγηση διεξήχθη σε 5 ημέρες και περιλάμβανε επιτόπιες επιθεωρήσεις, συνεντεύξεις και 
αναθεωρήσεις εγγράφων για την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα SIMS. Στην 
αυτο-αξιολόγηση SIMS συμμετείχαν όλα τα μέλη της διοίκησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας και της 
Ελληνικός Χρυσός. Μετά την αυτο-αξιολόγηση, η Ελληνικός Χρυσός έχει αρχίσει να αναπτύσσει ένα 
σχέδιο διορθωτικής δράσης, το οποίο θα προωθήσει την εφαρμογή των προτύπων SIMS και τις 
ομάδες υποστήριξης καθώς η SIMS ωριμάζει ως εργαλείο για την προώθηση της απόδοσης 
βιωσιμότητας. Η αυτο-αξιολόγηση SIMS εντόπισε επίσης τομείς βέλτιστων πρακτικών στα Μεταλλεία 
Κασσάνδρας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και βιοποικιλότητας και αποκατάστασης. Τα επόμενα χρόνια, τα Μεταλλεία 
Κασσάνδρας θα συμμετέχουν σε εξωτερικούς ελέγχους SIMS, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν επίσης 
για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη TSM και τις RGMP για την υποστήριξη της δέσμευσης της 
Ελληνικός Χρυσός για υπεύθυνη εξόρυξη. 

Μετά την αυτο-αξιολόγηση, προσδιορίστηκαν ορισμένες διορθωτικές ενέργειες και 
αντικατοπτρίζονται, κατά περίπτωση, στο Σχέδιο Δράσης (Παράρτημα III) του παρόντος SEP. Σε αυτές 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

• Ανάπτυξη μιας διαδικασίας/σχεδίου για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας με 
τοπικούς υποψηφίους. Όταν οι τοπικές δεξιότητες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
Έργου, το στρατηγικό σχέδιο θα περιλαμβάνει στοιχεία για την κατάρτιση και την 
οικοδόμηση των σχετικών ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο. 

• Ανάπτυξη μιας επίσημης και ολοκληρωμένης βασικής κοινωνικής μελέτης. Αυτή έχει 
ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των μελετών ΜΠΚΕ. Η βασική κοινωνική μελέτη θα 
επικαιροποιείται κάθε 5 χρόνια. 

• Ανάπτυξη εξωτερικής αναφοράς για τη συμμετοχή της κοινότητας. 

• Ανάπτυξη σαφούς διαδικασίας λήψης, διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταγγελίες, 
σχόλια και αιτήματα της κοινότητας σύμφωνα με το Επίπεδο Α του Πρωτοκόλλου 
Αυτόχθονων και Κοινοτικών Σχέσεων TSM. 

• Ανάπτυξη Πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών 

• Ανάπτυξη εργαλείου για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
και των επιπτώσεων της κοινοτικής επένδυσης σε σχέση με την κοινωνική στρατηγική και 
τους στόχους του Έργου / της χώρας / της εταιρείας. 

Στο εξής, οι διορθωτικές ενέργειες από τις αυτο-αξιολογήσεις θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στο 
Σχέδιο Δράσης για δέσμευση και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των διορθωτικών 
ενεργειών θα γνωστοποιείται στην Ετήσια Έκθεση (βλ. Ενότητα 8.4, Αναφορά). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Στα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνονται οι ακόλουθες οντότητες: 

• Επηρεαζόμενα μέρη - Πρόσωπα ή ομάδες που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν 
(άμεσα ή έμμεσα) από το Έργο. 

• Ενδιαφερόμενα μέρη - Όσοι ενδιαφέρονται για το Έργο. 

• Μέρη με επιρροή - Όσοι είναι σε θέση να επηρεάσουν την έκβαση του Έργου, είτε θετικά 
είτε αρνητικά. 

Τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη είναι άνθρωποι των οποίων το ενδιαφέρον για μια εταιρεία 
προέρχεται από μια άμεση σχέση, όπως η απασχόληση, η ιδιοκτησία ή η επένδυση. Τα εξωτερικά 
ενδιαφερόμενα μέρη είναι εκείνοι που δεν συνεργάζονται άμεσα με μια εταιρεία αλλά επηρεάζονται με 
κάποιο τρόπο από τις ενέργειες και τα αποτελέσματα της επιχείρησης ή έχουν ενδιαφέρον για τα 
αποτελέσματα.8 

Για τους σκοπούς αυτού του SEP, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν προσδιοριστεί κυρίως με βάση τη 
γνώση και την κατανόηση του τοπικού πλαισίου πριν από την έναρξη του Έργου. 

Η χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών δίνει ιδιαίτερη σημασία σε: 

• Μεμονωμένα πρόσωπα ή ομάδες που ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ανησυχίες και 
προτεραιότητες για τις επιπτώσεις, τους μηχανισμούς μετριασμού και τα οφέλη του 
Έργου, και που μπορεί να απαιτούν διαφορετικές ή χωριστές μορφές συμμετοχής, και 

• Άτομα ή ομάδες που μπορεί να είναι μειονεκτούντα ή ευάλωτα λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών τους. 

4.1 Μεθοδολογία 

Η Ελληνικός Χρυσός ολοκλήρωσε μια εκτενή άσκηση προσδιορισμού και χαρτογράφησης 
ενδιαφερόμενων μερών το 2020, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέος φάσματος εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών ενδιαφερομένων μερών με διαφορετικές απόψεις για το Έργο. Αυτή η 
εργασία κατηγοριοποίησε τους ενδιαφερόμενους ανά επίπεδο επιρροής και επίπεδο ενδιαφέροντος. 

Έχει υιοθετηθεί μια συστηματική προσέγγιση για την αναθεώρηση και την επέκταση αυτής της αρχικής 
χαρτογράφησης ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εξής: (1) ορισμός της Κοινωνικής 
Ζώνης Επιρροής του Έργου (όπως περιγράφηκε παραπάνω στην Ενότητα 2.3.1, Κοινωνική Ζώνη 
Επιρροής), (2) το πεδίο εφαρμογής των πιθανών επιπτώσεων του Έργου και (3) εντοπισμός 
πρόσθετων ομάδων ενδιαφερόμενων μερών που ενδέχεται να επηρεαστούν από το Έργο. 

 
8 https://www.investopedia.com/terms/s/stakeholder.asp 
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Η Ελληνικός Χρυσός επικύρωσε και βελτίωσε τη χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών το 2021 
με βάση τις δραστηριότητες επιτόπιας συμμετοχής που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΜΠΚΕ 
τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021. 

Η χαρτογράφηση βασίστηκε στις ακόλουθες παραμέτρους: 

• Επίπεδο επιρροής – ορίζεται ως η ικανότητα του ενδιαφερόμενου μέρους να επηρεάσει 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων-και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το Έργο, και 

• Επίπεδο ενδιαφέροντος στο Έργο – ορίζεται ως η προθυμία του ενδιαφερόμενου μέρους 
να ενημερωθεί και να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία συμμετοχής για το Έργο. 

Η χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων στρατηγικών και εργαλείων παρότρυνσης για συμμετοχή για κάθε ομάδα 
ενδιαφερόμενων μερών ανά περίπτωση με βάση και τις ακόλουθες εκτιμήσεις: 

• Ανενημέρωτοι: Δεν γνωρίζουν το Έργο και τις πιθανές επιπτώσεις. 

• Απρόθυμοι: Γνωρίζουν το Έργο και τις πιθανές επιπτώσεις, αλλά είναι απρόθυμοι σε 
τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας των εργασιών ή των αποτελεσμάτων 
του Έργου. Αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν θα υποστηρίξουν τις εργασίες ούτε τα 
αποτελέσματα του Έργου. 

• Ουδέτεροι: Γνωρίζουν το Έργο, αλλά δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά. 

• Υποστηρικτικοί: Γνωρίζουν το Έργο και τις πιθανές επιπτώσεις, και υποστηρίζουν τις 
εργασίες και τα αποτελέσματά τους. 

• Ηγετικοί: Γνωρίζουν το Έργο και τις πιθανές επιπτώσεις, και συμμετέχουν ενεργά στη 
διασφάλιση ότι το Έργο θα είναι επιτυχημένο. 

Μέσω των διαδικασιών ΜΠΕ και ΜΠΚΕ και, περαιτέρω, της ανάπτυξης και λειτουργίας του Έργου, η 
χαρτογράφηση και η ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών θα συνεχίσουν να αναθεωρούνται και να 
τελειοποιούνται καθώς επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση των βασικών ενδιαφερόμενων μερών που 
έχουν επιρροή και ενδιαφέρονται, και εντοπίζονται νέα ενδιαφερόμενα μέρη. 

4.2 Χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων μερών 

4.2.1 Επηρεαζόμενες κοινότητες 

Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.3.1 Κοινωνική Ζώνη Επιρροής, η Κοινωνική Ζώνη Επιρροής που 
ορίζεται για το Έργο περιλαμβάνει τους δήμους και τις κοινότητες στον Πίνακα 4.2-1. 

Πίνακας 4.2-1: Κοινότητες στην Κοινωνική Ζώνη Επιρροής 

Δήμος Δημοτική Ενότητα Άμεσα επηρεαζόμενη κοινότητα 
Έμμεσα επηρεαζόμενη 

κοινότητα 

Δήμος Αριστοτέλη Δημοτική Ενότητα Αρναίας Τοπική κοινότητα Παλαιοχωρίου Δημοτική κοινότητα Αρναίας 
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Δήμος Δημοτική Ενότητα Άμεσα επηρεαζόμενη κοινότητα 
Έμμεσα επηρεαζόμενη 

κοινότητα 
Τοπική κοινότητα Νεοχωρίου 
Τοπική κοινότητα Βαρβάρας 

 

Δημοτική Ενότητα Παναγίας Δημοτική κοινότητα Μεγάλης 
Παναγίας 

Δ/Ι 

Δημοτική Ενότητα 
Σταγείρων-Ακάνθου 

Τοπική κοινότητα Ολυμπιάδας 
Τοπική κοινότητα Σταγείρων 

Τοπική κοινότητα Στρατονίκης 
Τοπική κοινότητα Στρατωνίου 

Δημοτική κοινότητα Ιερισσού 

Δήμος Βόλβης Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας Δ/Ι Δημοτική κοινότητα Σταυρού 

Πριν από τη ΜΠΚΕ, οι δραστηριότητες σχετικά με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών είχαν 
διεξαχθεί από την Ελληνικός Χρυσός σε αυτές τις κοινότητες (περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5, 
Παλαιότερη συμμετοχή). Πιο πρόσφατα, η Ελληνικός Χρυσός και οι σύμβουλοί της στις ίδιες κοινότητες 
διεξήγαγαν δραστηριότητες σε σχέση με τη συμμετοχή και με τη ΜΠΚΕ-(περιγράφεται στην Ενότητα 6.2, 
Τρέχουσα διαδικασία συμμετοχής για ΜΠΚΕ/ΜΠΕ). 

Εκτός από την άμεση συμμετοχή, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν επίσης συμμετάσχει έμμεσα μέσω της 
δημόσιας διάθεσης πληροφοριών στον ιστότοπο της Ελληνικός Χρυσός καθώς και μέσω έντυπων και 
ηλεκτρονικών μέσων. 

4.2.2 Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη 

Στον Πίνακας 4.2-2 συνοψίζεται ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών και τα αποτελέσματα 
της χαρτογράφησης για τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του Έργου. Βασίζεται στα δεδομένα που 
αντλήθηκαν από τις δραστηριότητες συμμετοχής για τη ΜΠΚΕ που έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο και 
τον Οκτώβριο του 2021 καθώς και στα στοιχεία που είχε αντλήσει στο παρελθόν η Ελληνικός Χρυσός 
για την περιοχή. 

Ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών είναι μια συνεχής διαδικασία, που απαιτεί επανεξέταση 
και επικαιροποίηση. Ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών και των ευάλωτων ομάδων του 
Έργου θα επεκταθεί και θα βελτιωθεί σε όλη τη διάρκεια του Έργου. Η Ελληνικός Χρυσός διασφαλίζει 
τη συνεχή παρακολούθηση των ενδιαφερόμενων μερών του Έργου μέσω του Μητρώου 

Ενδιαφερόμενων Μερών. 

Εάν θεωρείτε ότι θα πρέπει να είστε στη λίστα των ενδιαφερόμενων μερών, στείλτε email: 

GR-grievances@eldoradogold.com 
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Πίνακας 4.2-2: Επισκόπηση των βασικών ενδιαφερόμενων μερών 

Κατηγορία ενδιαφερόμενου 
μέρους 

Συμφέρον στο Έργο9 
Ομάδες ενδιαφερόμενων μερών 

Εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 
Σε επίπεδο εθνικό, περιφέρειας (Κεντρική Μακεδονία) και περιφερειακής ενότητας (Χαλκιδική) 

Περιφερειακή διοίκηση Βασική εγκριτική Αρχή • Αποκεντρωμένη διοίκηση Βόρειας Ελλάδας 
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Ρυθμιστικοί φορείς, Δημόσιες 
υπηρεσίες 

Βασική εγκριτική Αρχή • Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) 
• Οργανισμός Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης (SEE) - Βόρειας 

Ελλάδας 
• Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας 

• Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος 
• Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους 

• Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής, Πολύγυρος 

• Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 

• Διεύθυνση Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 

ΜΚΟ Ενδιαφέρον για 
περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά ζητήματα 

• Καλλιστώ 
• Greenpeace Ελλάς 

• WWF Ελλάς 
• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

• Αρκτούρος 
• Isee (Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής) 

• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 
• Bankwatch και άλλες πιθανές διεθνείς ΜΚΟ που μπορεί να 

ενδιαφέρονται για το Έργο 

Σωματεία Δικαιώματα 
εργαζομένων και 

συνθήκες εργασίας 

• Εργατικό Σωματείο Χαλκιδικής, αποτελούμενο από 
εργαζομένους όλων των κλάδων (ορυχεία, κατασκευές, 
τουρισμός, μεταποίηση). Υπάρχουν 22 σωματεία με 72 

εκπροσώπους, για περίπου 10.000 εργαζόμενους 

Ακαδημαϊκή κοινότητα Εκπαίδευση και 
κατάρτιση σε σχέση με το 

Έργο 

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(ΑΠΘ) 

Επαγγελματικοί φορείς Υποψήφιοι ανάδοχοι και 
προμηθευτές 

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Κεντρική Μακεδονία 
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

• Εμπορικό Επιμελητήριο Χαλκιδικής (Πολύγυρος) 

Υγεία Επιπτώσεις E&S σε σχέση 
με την υγεία. Εξάρτηση 

του έργου από τις 
υπηρεσίες υγείας 

• Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής 
• Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής στον Πολύγυρο 

Πολιτική προστασία Επιπτώσεις του Έργου 
στην τοπική ασφάλεια, 
κοινωνική αναταραχή, 
σχεδιασμός έκτακτης 

ανάγκης 

• Πολιτική προστασία Ελλάδος 
• Αστυνομική διεύθυνση, Χαλκιδική 

Εθνικά/Διεθνή Μέσα Κοινοποίηση 
πληροφοριών για το 

Έργο 

• Εφημερίδες 
• Ραδιόφωνο 
• Τηλεόραση 

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Αντιμαχόμενα μέρη - 
Εθνικό/Περιφερειακό επίπεδο 

Ενδιαφέρον για 
περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά ζητήματα 

• Σύριζα, κυρίως το περιφερειακό παράρτημα του κόμματος στη 
Χαλκιδική 

• ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ένα μικρό αριστερό κόμμα 

Χρηματοδότες Αξιολόγηση κινδύνων • ΕΤΑΑ 

 
9 Η εκτίμηση του «Συμφέροντος στο Έργο» ολοκληρώθηκε μέσω έρευνας ιστορικού σε ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και 
επιτόπιας εργασίας τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2021. Τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών θα τεκμηριώνονται και θα 
ενημερώνονται μέσω χαρτογράφησης και αναφοράς των ενδιαφερόμενων μερών σε τακτική βάση με βάση το SEP. 
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Κατηγορία ενδιαφερόμενου 
μέρους 

Συμφέρον στο Έργο9 
Ομάδες ενδιαφερόμενων μερών 

Δημοτικά και τοπικά επίπεδα 
Δημοτική διοίκηση Κοινότητα υποδοχής, 

εγκριτική αρχή, 
ενδιαφέρον για 

περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά ζητήματα 

• Δήμαρχος Αριστοτέλη 
• Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου - του Δήμου Αριστοτέλη 

• Δήμαρχος Βόλβης 
• Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου - του Δήμου Βόλβης 

• Σχετικά δημοτικά τμήματα όπως Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
(δίκτυα υποδομής), Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών (μειονότητες 

+ ισότητα φύλων), Τμήμα Πόσιμου Νερού και Τμήμα 
Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος 

Τοπική διοίκηση Κοινότητα υποδοχής, 
εγκριτική αρχή, 
ενδιαφέρον για 

περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά ζητήματα 

• Πρόεδρος κοινότητας - Μεγάλης Παναγίας 
• Μέλη τοπικού συμβουλίου - Μεγάλης Παναγίας 
• Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου - Παλαιοχωρίου 

• Μέλη τοπικού συμβουλίου - Παλαιοχωρίου 
• Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου - Νεοχωρίου 

• Μέλη τοπικού συμβουλίου - Νεοχωρίου 
• Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου - Σταγείρων 

• Μέλη τοπικού συμβουλίου - Σταγείρων 
• Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου - Στρατονίκης 

• Μέλη τοπικού συμβουλίου - Στρατονίκης 
• Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου - Στρατωνίου 

• Μέλη τοπικού συμβουλίου - Στρατωνίου 
• Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου - Ολυμπιάδας 

• Μέλη τοπικού συμβουλίου - Ολυμπιάδας 
• Πρόεδρος κοινότητας - Αρναίας 

• Μέλη τοπικού συμβουλίου - Αρναίας 
• Πρόεδρος κοινότητας - Ιερισσού 

• Μέλη τοπικού συμβουλίου - Ιερισσού 
• Πρόεδρος κοινότητας - Σταυρού 

• Μέλη τοπικού συμβουλίου - Σταυρού 

Ρυθμιστικοί φορείς / 
Δημόσιες υπηρεσίες 

Ενδιαφέρον για 
περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά ζητήματα 

• Δασαρχείο Αρναίας 
• Λιμεναρχείο Ιερισσού (καλύπτει επίσης τον Σταθμό Λιμένα 

/λιμένα αναψυχής Στρατωνίου) 

Αντιμαχόμενα μέρη – 
Δημοτικό επίπεδο 

Ενδιαφέρον για 
περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά ζητήματα 

• Ισχυρός Αριστοτέλης – παράταξη της αντιπολίτευσης στο 
τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο 

• Απαλλαγή 
• Συμμαχία Πολιτών για τον Δήμο Αριστοτέλη 

• Λαϊκή Συσπείρωση Αριστοτέλης 

Εκπαίδευση Εκπαίδευση και 
κατάρτιση σε σχέση με το 

Έργο 

• Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη 
• Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη 

Θρησκευτικά ιδρύματα Κοινότητα υποδοχής  • Μητρόπολη Ιερισσού και Αγ. Όρους (Μητροπολίτης 
Θεόκλητος, Αρναία) 

Επαγγελματικοί φορείς 
(επαγγελματικές οργανώσεις) 

Κοινότητα υποδοχής, 
υποψήφιοι ανάδοχοι και 

προμηθευτές, 
αλληλεπίδραση μεταξύ 

τουρισμού και 
μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων 

• Σύλλογος Επαγγελματιών Στρατωνίου 
• Σύλλογος Επαγγελματιών Αρναίας 

• Σύλλογος Επαγγελματιών Ολυμπιάδας 
• Ένωση ιδιοκτητών επιχειρήσεων Σταυρού 

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ «ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ» 

• Ένωση Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Δήμου 
Αριστοτέλη 

• Ξενοδόχοι Στρατωνίου, Μεγάλης Παναγίας, Ολυμπιάδας και 
Αρναίας 

• Εργολήπτες Παλαιοχωρίου, Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, 
Αρναίας, Μεγάλης Παναγίας και άλλων τοπικών κοινοτήτων 

• Προμηθευτές Παλαιοχωρίου, Στρατωνίου, Ιερισσού και άλλων 
τοπικών κοινοτήτων 

Κοινότητες Κοινότητα υποδοχής, 
ενδιαφέρον για την 

απασχόληση, 
ενδιαφέρον για 

περιβαλλοντικά και 

Νοικοκυριά και κοινότητες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν 
άμεσα ή έμμεσα από το Έργο και τις δραστηριότητές του. Αυτό 
περιλαμβάνει άτομα που ζουν στην τοποθεσία του Έργου μέσω 
άμεσης κατάληψης γης ή επηρεάζονται από επιπτώσεις E&S και 
άλλα άτομα που επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν την έκταση ή 
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Κατηγορία ενδιαφερόμενου 
μέρους 

Συμφέρον στο Έργο9 
Ομάδες ενδιαφερόμενων μερών 

κοινωνικά ζητήματα πόρους που μπορεί να επηρεαστούν. Οι κοινότητες της ΚΖΕ 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3-1 και στον Πίνακα 4.2-1. 

Ενώσεις γυναικών Κοινότητα υποδοχής, 
πιθανή συμμετοχή σε 

αναπτυξιακά 
προγράμματα 

• Σύλλογος Γυναικών Ιερισσού 
• Εθελοντικός Όμιλος «Αναγέννηση Γυναικών» Μεγάλης 

Παναγίας 
• Προοδευτικό Κίνημα Γυναικών του Δήμου Αριστοτέλη (Μεγάλη 

Παναγία) 
• Σύλλογος Γυναικών Παλαιοχωρίου «Παναγία η Γοργοεπήκοος» 

• Σύλλογος Γυναικών Βαρβάρας «Δρυάδες» 
• Σύλλογος Γυναικών Στρατωνίου 

• Σύλλογος Γυναικών Στρατονίκης– Σταγείρων (Χαρούλα Ζήκα) 

Πολιτιστικοί σύλλογοι Κοινότητα υποδοχής, 
πιθανή συμμετοχή σε 

αναπτυξιακά 
προγράμματα 

• Εταιρεία πολιτισμού και παράδοσης Μεγάλης Παναγίας 
• Πολιτιστικός Σύλλογος Δεβελικίου (Μεγάλη Παναγία) 
• Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Αρναίας 

• Πολιτιστικός σύλλογος Νεοχωρίου 
• Πολιτιστικός σύλλογος Βαρβάρας από κατοίκους 

Θεσσαλονίκης 
• Πολιτιστικός σύλλογος Ιερισσού 

• Πολιτιστικός σύλλογος Στρατονίκης 
• Πολιτιστικός σύλλογος Στρατωνίου 

Αθλητικοί σύλλογοι Κοινότητα υποδοχής, 
πιθανή συμμετοχή σε 

αναπτυξιακά 
προγράμματα 

• Ναυτικός-Αθλητικός Όμιλος Στρατωνίου 
• Αθλητικός Σύλλογος Στανού «Θύελλα» 

• Αθλητικός Σύλλογος Μεγάλης Παναγίας, «Ηρακλής» 
• Ιππικός Όμιλος Μεγάλης Παναγίας 

• Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αρναίας «Απόλλων» 
• Αθλητικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου 

• Αθλητικός Όμιλος Νεοχωρίου 
• Αθλητικός Σύλλογος Βαρβάρας 

• Αθλητικός Σύλλογος Σταγείρων-Στρατονίκης 
• Αθλητικός Σύλλογος Στρατωνίου 

• Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Στρατωνίου 
• Αστέρας Βόρειας Χαλκιδικής 

• Μ.Γ.Ο. Στρατωνίου Μεταλλεία Κασσάνδρας (ποδοσφαιρικός 
σύλλογος Στρατωνίου) 

• Σύλλογος Αθλοπαιδιών Στρατωνίου 
• Αθλητικός Σύλλογος «Άρης» Παλαιοχωρίου 

• Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό «Αριστοτέλης» Νεοχωρίου 
• Μέγας Αλέξανδρος Νεοχωρίου (ποδοσφαιρικός σύλλογος) 

(Νεοχώρι) 

Υγεία Επιπτώσεις E&S σε σχέση 
με την υγεία. Εξάρτηση 

του έργου από τις 
υπηρεσίες υγείας 

• Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου 
• Κέντρο Υγείας Βασίλειου Παναγιωτίδη στο Στρατώνι 

• Ιατρικό Κέντρο Σταυρού 

Πολιτική προστασία Επιπτώσεις του Έργου 
στην τοπική ασφάλεια, 
κοινωνική αναταραχή, 
σχεδιασμός έκτακτης 

ανάγκης 

• Τοπική Αστυνομία Αρναίας 

Τοπικές (σε 
επίπεδο-κοινότητας) 

αντιμαχόμενες ομάδες 

Ενδιαφέρον για 
περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά ζητήματα 

• Antigold - Εκπρόσωποι της Μεγάλης Παναγίας 
• Antigold - Εκπρόσωποι της Ιερισσού 

• Σύλλογος Φίλοι του Περιβάλλοντος Ιερισσού 
• Σωματείο Επαγγελματιών- Βιοτεχνών Ιερισσού «Προφήτης 

Ηλίας» 
• Σύλλογος Αλιέων του Δήμου Αριστοτέλη 2020 

• Δασική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Στρατονίκης – Ιερισσού 
• Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Χαλκιδικής 

• Ενεργοί Πολίτες Ολυμπιάδας 

Ευάλωτες ομάδες Δυσανάλογες επιπτώσεις 
E&S σε ευάλωτες ομάδες. 
Δυνατότητα πρόσβασης 
στα οφέλη του Έργου 

Σύμφωνα με την PR 1 της ΕΤΑΑ, άτομα ή ομάδες ανθρώπων 
που ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενέστερα από τις 

επιπτώσεις του έργου από άλλους λόγω χαρακτηριστικών 
όπως το φύλο, η ταυτότητα φύλου, ο σεξουαλικός 
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Κατηγορία ενδιαφερόμενου 
μέρους 

Συμφέρον στο Έργο9 
Ομάδες ενδιαφερόμενων μερών 

προσανατολισμός, η θρησκεία, η εθνικότητα, η ιθαγενής τους 
κατάσταση, η ηλικία (συμπεριλαμβανομένων παιδιών, νέων και 

ηλικιωμένων), σωματική ή πνευματική αναπηρία, 
αλφαβητισμός, πολιτικές απόψεις ή κοινωνική θέση. Τα 

ευάλωτα άτομα ή/και ομάδες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν 
άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις (δείτε περισσότερες 
λεπτομέρειες στην Ενότητα 4.2.3, Ευάλωτες ομάδες) 

Τοπικά μέσα Κοινοποίηση 
πληροφοριών για το 
Έργο 

• Εφημερίδες 
• Ραδιόφωνο 
• Τηλεόραση 

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 
Εργαζόμενοι Ενδιαφέρον για την 

απασχόληση 
Δικαιώματα 
εργαζομένων και 
συνθήκες εργασίας 

• Εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Ελληνικός Χρυσός 

Επαγγελματικά σωματεία 
μεταλλωρύχων 

Δικαιώματα 
εργαζομένων και 

συνθήκες εργασίας 
Ενδιαφέρον για την 
απασχόληση 

• Δύο σωματεία εργαζομένων για επιχειρήσεις υπόγειων 
μεταλλείων (περίπου 500 μέλη συνολικά) 

• Ένα σωματείο εργαζομένων για επιφανειακές μεταλλευτικές 
δραστηριότητες (540 μέλη συνολικά) 

• Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων «Αγία Βαρβάρα» 
(περίπου 540 μέλη) 

• Επαγγελματικό Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπόγειων Στοών 
Μεταλλείων Κασσάνδρας (περίπου 350 μέλη) 

• Σωματείο Υπογειτών Μεταλλείων Κασσάνδρας «Στοά 59» 
(περίπου 150 μέλη) 

• Δύο σωματεία που εκπροσωπούν εργαζομένους 
απασχολούνται σε εργολάβους της Ελληνικός Χρυσός 
• Δύο σωματεία που εκπροσωπούν εργαζομένους 
απασχολούνται σε εργολάβους της Ελληνικός Χρυσός 

• Δευτεροβάθμιο Συνδικάτο Χαλκιδικής (Κέντρο Εργαζομένων και 
Εργοδοτών) Παλαιοχωρίου 

Εργολήπτες και προμηθευτές Ενδιαφέρον για ευκαιρίες 
απασχόλησης, 
δικαιώματα εργαζομένων 
και συνθήκες εργασίας 

• Εργολήπτες που συμμετέχουν στο Έργο 
• Προμηθευτές που συμμετέχουν στο Έργο 

ΑΠΘ = Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, E&S = Περιβάλλον και Κοινωνία, ΔΙΠΑ = Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης΄, ΜΚΟ = μη-κυβερνητική οργάνωση, SEE = Οργανισμός Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης, WWF = Παγκόσμιο 
Ταμείο για τη Φύση 

4.2.3 Ευάλωτες ομάδες 

Σύμφωνα με την PR 1 της ΕΤΑΑ, ευάλωτα άτομα ή ομάδες είναι εκείνα που ενδέχεται να επηρεαστούν 
δυσμενέστερα από τις επιπτώσεις του έργου από άλλους λόγω χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η 
ταυτότητα φύλου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η θρησκεία, η εθνικότητα, η ιθαγενής τους 
κατάσταση, η ηλικία (συμπεριλαμβανομένων παιδιών, νέων και ηλικιωμένων), σωματική ή πνευματική 
αναπηρία, αλφαβητισμός, πολιτικές απόψεις ή κοινωνική θέση. Τα ευάλωτα άτομα ή/και ομάδες 
μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ακτήμονες, 
μονογονεϊκές οικογένειες, κοινότητες που εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους, μετανάστες 
εργαζόμενους, πρόσφυγες, εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα ή άλλα εκτοπισμένα άτομα που ενδέχεται 
να μην προστατεύονται μέσω της εθνικής νομοθεσίας ή/και του δημόσιου διεθνούς δικαίου. 
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Προκειμένου να θεσπιστεί μια διαδικασία συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς, είναι σημαντικό να 
προσδιοριστούν άτομα και ομάδες που ίσως συναντήσουν δυσκολίες για να συμμετάσχουν και τα 
άτομα που μπορεί να επηρεάζονται ‘άμεσα και διαφορετικά ή δυσανάλογα από το Έργο λόγω της 
μειονεκτούσας ή της ευάλωτης κατάστασής τους.’ 10 

Η νέα Πολιτική κοινωνικών επιδόσεων της Ελληνικός Χρυσός δηλώνει τη σημασία της ενασχόλησης με 
τα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών ηγετών, με έναν πολιτισμικά 
κατάλληλο τρόπο και την επαγρύπνηση για αρνητικές επιπτώσεις στις γυναίκες, τα παιδιά, τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς και άλλες δυνητικά ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες ομάδες. 

Ο Πίνακας 4.2-3 παρέχει μια επισκόπηση των ομάδων που μπορεί να θεωρηθούν ευάλωτες, με βάση 
τις δραστηριότητες έρευνας και επιτόπιας συμμετοχής που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο και 
τον Οκτώβριο του 2021. Το Έργο θα λάβει ειδικά μέτρα για να διευκολύνει την πρόσβαση σε τέτοιες 
ομάδες και θα τους παρέχει την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ενημερωμένη συζήτηση σχετικά με το 
Έργο και τις αλληλεπιδράσεις τους με αυτό. Αυτός ο προσδιορισμός θα βελτιωθεί με την εφαρμογή 
του SEP. 

Πίνακας 4.2-3: Δυνητικά ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες ομάδες στην Κοινωνική Ζώνη Επιρροής 

Ευάλωτη ομάδα a Περιγραφή και σχέση με το Έργο 
Γυναίκες και ιδίως 

νοικοκυριά με επικεφαλής 
γυναίκες, χήρες και 

διαζευγμένες 

Λόγω της φύσης των παραδοσιακών και οικογενειακών σχέσεων, οι γυναίκες ενδέχεται να 
εξαρτώνται από τους άνδρες της οικογένειας σε θέματα οικονομικής στήριξης και συμμετοχής 

στη δημόσια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι γυναίκες έχουν λιγότερες ευκαιρίες 
απασχόλησης και εργάζονται κυρίως σε θέσεις εργασίας χαμηλού εισοδήματος σε θέσεις 
εργασίας μερικής απασχόλησης ή σε άτυπες θέσεις εργασίας. Οι οικογένειες με γυναίκες 
επικεφαλής είναι συχνά πιο ευάλωτες λόγω της μειωμένης πρόσβασης σε οικονομικούς 

πόρους και λόγω της μειωμένης δυνατότητας συμμετοχής στη δημόσια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

Λόγω εν μέρει των παραδοσιακών ρόλων των φύλων, καθώς και της ενδεχόμενης 
μεγαλύτερης ευαλωτότητας των γυναικών, η έμφυλη βία και παρενόχληση (GBHV αποτελούν 
θέματα που αξίζουν προσοχής στην Ελλάδα (βλ. ενότητα 10.4.16.4, Ισότητα των φύλων και 

Έμφυλη βία και παρενόχληση) της ΜΠΚΕ. 
Οι γυναίκες επικεφαλής νοικοκυριών έχουν ταυτοποιηθεί ως ευάλωτες στο πλαίσιο της Ζώνης 

επιρροής. Δεν έχουν μεγάλη δυνατότητα πρόσβασης σε θέσεις απασχόλησης και σε 
οικονομικά οφέλη στο πλαίσιο του Έργου, ενώ ενδέχεται να είναι επιρρεπείς σε αλλαγές 

συμπεριφοράς σε θέματα ασφάλειας. 

Παιδιά  Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία/πόρους, τα παιδιά εξαρτώνται συχνά 
από μεγαλύτερα μέλη του νοικοκυριού ή της κοινότητας. Όταν ένα παιδί δεν εκπροσωπείται 

επαρκώς από έναν ενήλικα, προέρχεται από οικογένεια χαμηλού εισοδήματος ή εθνική 
μειονότητα, μπορεί να είναι ευάλωτο σε εκμετάλλευση εντός της κοινότητας ή του χώρου 

εργασίας. Τα παιδιά έχουν παρουσία στο σύνολο της Ζώνης Επιρροής. Λαμβάνοντας υπόψη 
το τοπικό πλαίσιο και τους κανονισμούς της αγοράς εργασίας, είναι απίθανο να επηρεαστούν 
άμεσα από πτυχές απασχόλησης στο πλαίσιο του Έργου, αλλά ενδέχεται να είναι περισσότερο 

ευάλωτα ως προς τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών στην υγεία (π.χ. εκπομπές 
στην ατμόσφαιρα) που προκαλούνται από το Έργο. Μπορούν επίσης να είναι ευάλωτα σε 

αλλαγές συμπεριφοράς σε θέματα ασφάλειας, τα οποία σχετίζονται με ενέργειες εναντίωσης. 

Νέοι (18–24), όπως ορίζεται 
από τα Ηνωμένα Έθνη 

Η νεολαία μπορεί να είναι ευάλωτη όσον αφορά την πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία, την 
εκπαίδευση ή τις ευκαιρίες απασχόλησης. Η νεολαία εμφανίζεται στο σύνολο της Ζώνης 

Επιρροής. Οι επιπτώσεις είναι πιθανό να περιοριστούν στην απασχόληση και στις προσδοκίες 
για οικονομικά οφέλη από το Έργο. 

Ηλικιωμένοι (άνδρες και 
γυναίκες) και συνταξιούχοι 

Οι συνταξιούχοι ή/και τα ηλικιωμένα μέλη της κοινότητας ενδέχεται να έχουν ελάχιστο/σταθερό 
εισόδημα και το πιο πιθανό είναι να μην είναι επαρκώς σε θέση να αντιμετωπίσουν αλλαγές 

 
10 International Finance Corporation Πρότυπο απόδοσης 1 (IFC PS 1): Αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κινδύνων και επιπτώσεων, παράγραφος 12. 
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Ευάλωτη ομάδα a Περιγραφή και σχέση με το Έργο 
στο περιβάλλον τους. Οι ηλικιωμένοι/συνταξιούχοι έχουν παρουσία στη Ζώνη επιρροής. 

Ενδέχεται να προκύψουν επιπτώσεις λόγω περιβαλλοντικών αλλαγών (π.χ. εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα) που δημιουργούνται από το Έργο. Οι ηλικιωμένοι μπορούν επίσης να είναι 

ευάλωτοι σε αλλαγές (πραγματικές ή εικαζόμενες) σε θέματα ασφάλειας, οι οποίες συνδέονται 
με ενέργειες εναντίωσης. 

Νοικοκυριά χαμηλού 
εισοδήματος 

Τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος έχουν λιγότερους πόρους στους οποίους να βασίζονται 
και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αποταμιεύσεις ή/και πρόσβαση σε πίστωση, γεγονός που 

τα καθιστά ευάλωτα σε σοκ και αλλαγές. Τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος έχουν 
παρουσία στη Ζώνη επιρροής και είναι πιθανό να έχουν άμεση επιρροή από τις ευκαιρίες 
απασχόλησης στο πλαίσιο του Έργου, ενώ μπορούν να επηρεαστούν και αρνητικά λόγω 

άνισων ευκαιριών (ή θετικά αν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Έργο) καθώς και από τον 
πληθωρισμό τιμών σε τοπικό επίπεδο, ο οποίος προκαλείται από το Έργο. 

Σωματική/ψυχική υγεία και 
αναπηρία 

Όσοι έχουν κινητικά προβλήματα ή προβλήματα ψυχικής υγείας ενδέχεται να είναι ευάλωτοι σε 
αλλαγές και να μην είναι σε θέση να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, ή όσοι έχουν 
υποκείμενα προβλήματα υγείας και ενδέχεται να είναι πιο ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικές 
αλλαγές. Στο πλαίσιο της Ζώνης επιρροής έχει ταυτοποιηθεί μικρός αριθμός ατόμων με 

αναπηρία, ωστόσο είναι απίθανο να επηρεαστούν άμεσα από το Έργο. 
GBVH=Έμφυλη βία και παρενόχληση 
a Η αξιολόγηση έρευνας και η επιτόπια εργασία που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021 έδειξε ότι ένας 
περιορισμένος αριθμός νοικοκυριών εθνοτικών μειονοτήτων έχει εντοπιστεί εντός της Ζώνης επιρροής, αλλά όλα θεωρούνται 
καλά ενσωματωμένα στην τοπική κοινωνία. 

4.2.4 Παράμετροι φύλου κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 

Τα μέτρα για την υποστήριξη της συμμετοχής ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα φύλα θα 
ποικίλλουν ανάλογα με το πλαίσιο του Έργου. Ωστόσο, παραδείγματα τέτοιων μεθόδων που πρέπει 
να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Η Ελληνικός Χρυσός θα επιδιώξει να δημιουργήσει μια ισορροπία μεταξύ των φύλων 
εντός της ομάδας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και της ομάδας διασύνδεσης 
της κοινότητας. 

• Η Ελληνικός Χρυσός θα επιδιώξει να δομήσει δραστηριότητες συμμετοχής για να παρέχει 
ευκαιρίες σε νεαρά κορίτσια και γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά σε έναν «ασφαλή χώρο». 
Αυτό θα γίνει μέσω ατομικών ή μικρών ομάδων συζητήσεων μόνο για γυναίκες για να 
δοθεί στις συμμετέχουσες χρόνος και χώρος για να μοιραστούν απόψεις. 

• Η Ελληνικός Χρυσός θα στοχεύσει στη χρήση υφιστάμενων φόρουμ και μεθόδων 
συμμετοχής που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά φύλα, συμπεριλαμβανομένων των 
ανεπίσημων όπου οι συμμετέχοντες μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα να μοιράζονται 
πληροφορίες και απόψεις. Η Ελληνικός Χρυσός θα συνεργαστεί με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που θα μπορούσαν να παρέχουν ένα φόρουμ ή να κατανοήσουν 
τους καλύτερους τρόπους ενασχόλησης με συγκεκριμένες ομάδες. 

• Η Ελληνικός Χρυσός θα εξετάσει το χρονοδιάγραμμα της αμειβόμενης εργασίας, των 
δραστηριοτήτων βιοπορισμού, της φροντίδας των παιδιών και άλλων οικιακών 
καθηκόντων στον σχεδιασμό της συμμετοχής, ώστε η διαδικασία να είναι πιο περιεκτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

5.1 Ιστορικές δραστηριότητες συμμετοχής (δεκαετία 1950 έως δεκαετία 2010) 

Η Κοινωνική Ζώνη Επιρροής διαθέτει μακρά ιστορία στις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Η εξόρυξη 
χρυσού στη Χαλκιδική ανάγεται στον 6ο αιώνα π.Χ. (Μη χρονολογημένη μεταλλευτική Ελλάδα) και 
διάφορες εταιρείες εξόρυξης έχουν εκμεταλλευτεί τα μεταλλεία Κασσάνδρας από τη δεκαετία του 1950 
(Ελληνική Εταιρεία Λιπασμάτων, TVX και, πιο πρόσφατα, Ελληνικός Χρυσός). Οι σχέσεις με αυτές τις 
οντότητες χαρακτηρίζονταν από υψηλό βαθμό «εξάρτησης» των κοινοτήτων από ένα 
«πατερναλιστικό» μεταλλείο. Σύμφωνα με αυτό το ιστορικό μοντέλο, η επικοινωνία με τα τοπικά 
ενδιαφερόμενα μέρη επικεντρωνόταν στις ευκαιρίες απασχόλησης και τα τοπικά οφέλη (υποδομές, 
ασφάλεια και άλλη κοινωνική στήριξη) για ορισμένες κοινότητες, οι οποίες ήταν εξαρτημένες από τα 
μεταλλεία για την οικονομική τους ανάπτυξη. 

Εκτός από την ιστορική δυναμική της εξάρτησης/ του πατερναλισμού, έχει καταγραφεί μακρά ιστορία 
εναντίωσης στις μεταλλευτικές δραστηριότητες από ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη που ανάγονται στη 
δεκαετία του 1980. Την περίοδο 1996-1997 (υπό την ηγεσία της TVX Gold), ορισμένοι κάτοικοι της 
περιοχής αντιτάχθηκαν στην επαναλειτουργία του μεταλλείου και η ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων 
οδήγησε σε ανοικτή αντιπαράθεση (The Mackenzie Institute 1998). Η ένταση μεταξύ του μεταλλείου 
(συνεχίστηκε υπό την ηγεσία της TVX Gold) και όσων αντιμάχονταν το Έργο συνεχίστηκε έως το 2003, 
όταν η TVX Gold υπέβαλε αίτηση πτώχευσης (Omniatv English 2014). 

Το 2003 το Έργο περιήλθε στην ιδιοκτησία της Ελληνικός Χρυσός (European Goldfields). Μεταξύ 2004 
και 2010, τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν σε ad-hoc βάση και οι σχέσεις με τις κοινότητες φάνηκαν 
κάπως να σταθεροποιούνται. Αυτό διήρκεσε περίπου έως το 2011, όταν η Ελληνικός Χρυσός 
ανακοίνωσε το επενδυτικό της σχέδιο και τις νέες κατασκευές στην Ολυμπιάδα, τις Σκουριές και το 
Στρατώνι. Γενικά, η τοπική υποστήριξη για τα σχέδια αυτά ήταν μοιρασμένη ανάμεσα σε αυτούς που 
υποστήριζαν τις ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης που συνδέονταν με το Έργο και 
αυτούς που ήταν υπέρμαχοι της προστασίας και προώθησης της φυσικής κληρονομιάς και του 
τουρισμού, καθώς και της προστασίας από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Οι διαμαρτυρίες κατά των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων εντάθηκαν από τις αρχές έως τα μέσα 
περίπου της δεκαετίας του 2010. Υπήρξαν βίαιες διαδηλώσεις, εμπρησμός στο εργοτάξιο των 
Σκουριών, κλείσιμο δρόμων και βανδαλισμοί και ιδιαίτερα το κάψιμο του δημαρχείου της Ιερισσού. 
Τραυματίστηκαν ορισμένοι αστυνομικοί και απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες (Omniatv English 
2014). Αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στις συναντήσεις συμμετοχής στη ΜΠΚΕ του 
Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου 2021 (τόσο υπέρ όσο και κατά του Έργου) χαρακτήρισαν αυτή την 
περίοδο ως σκοτεινή η οποία σηματοδοτήθηκε από κοινωνικές εντάσεις και διχασμό των κοινοτήτων. 

Μετά την εξαγορά της European Goldfields από την Eldorado Gold το 2012, πραγματοποιήθηκε η 
χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών και τεκμηριώθηκε ως Χαρτογράφηση Ενδιαφερόμενων 
Μερών της Eldorado: Ανάλυση και συστάσεις, 2013 (ERM 2018). Αυτό το εγχείρημα επικεντρώθηκε 
μόνο στα ενδιαφερόμενα μέρη που υποστήριζαν το Έργο και στην αντιπολίτευση σε ανώτερο 
κυβερνητικό επίπεδο. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών συνέχισε να χαρακτηρίζεται από ad 
hoc δωρεές στις τοπικές κοινότητες και ενώσεις έως το 2018, όταν η Ελληνικός Χρυσός (Eldorado) 
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εκπόνησε ένα πιο διεξοδικό έγγραφο προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών, στο οποίο 
καταγράφονται οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις διαφόρων ομάδων ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ 
άλλων εργαζομένων, αναδόχων, εργατικών σωματείων, προμηθευτών, επαγγελματικών ενώσεων, της 
τοπικής κοινότητας, τοπικών αρχών, δημόσιων ιδρυμάτων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μη κυβερνητικών 
οργανώσεων (ΜΚΟ), κρατικών/διοικητικών ιδρυμάτων και πελατών. Η ομάδα της Ελληνικός Χρυσός 
επικεντρώθηκε στις δραστηριότητες ΕΚΕ και στην καθημερινή συμμετοχή. 

Μέσω των διαφόρων κινημάτων της αντιπολίτευσης, οι διαδηλωτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για 
την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης χρυσού λόγω 
της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος των Σκουριών. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έθεταν 
συμπεριλάμβαναν τις επιπτώσεις της μη κυανιούχου μεθόδου εξόρυξης χρυσού, της λεγόμενης 
«ακαριαίας τήξης», την καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα, την απώλεια πολιτιστικής κληρονομιάς 
(αρχαιότητες), την παραγωγή σκόνης αμιάντου και τη σεισμική επικινδυνότητα. Ορισμένοι αντίπαλοι 
υποστήριξαν επίσης ότι οι επενδυτές δεν πλήρωναν φόρους. Ως απάντηση σε αυτές τις πιθανές 
επιπτώσεις, η εταιρεία ανέθεσε πρόσθετες μελέτες και νομικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι 
χρησιμοποιήθηκαν υπερσύγχρονες-μέθοδοι εξόρυξης και επεξεργασίας, ελαχιστοποιώντας ή ακόμη 
και εξαλείφοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η παρακολούθηση των κύριων περιβαλλοντικών 
δεικτών (συμπεριλαμβανομένης-της ατμοσφαιρικής σκόνης, των δονήσεων, της μόλυνσης του 
εδάφους, των επιπέδων θορύβου, των μετεωρολογικών δεικτών, των στερεών αποβλήτων, των 
επιφανειακών υδάτων, των δεικτών ποιότητας του θαλάσσιου νερού, των δεικτών υπόγειων υδάτων, 
πόσιμου νερού και μεταλλείων και των δεικτών σεισμικότητας) καθιερώθηκε σε όλες τις κύριες 
εγκαταστάσεις του Έργου το 2006 (το πρώτο έτος λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την 
Ελληνικός Χρυσός). Από το 2006, τεχνικές εκθέσεις με δεδομένα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
υποβάλλονται ετησίως σε διάφορες αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του 
Δήμου Αριστοτέλη. Αυτά τα αποτελέσματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης έγιναν διαθέσιμα στο 
κοινό μέσω της εφαρμογής «Environmental Monitoring Results Viewer» το 2016 (Ελληνικός Χρυσός 
2017). 

Οι εθνικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ έχουν επίσης εκφράσει περιοδικά τις ανησυχίες τους για το Έργο. Τον 
Μάρτιο του 2021, 11 εθνικές και διεθνείς περιβαλλοντικές ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των World 
Wildlife Fund (WWF), Greenpeace και Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), δημοσίευσαν 
μια ανοιχτή επιστολή εκφράζοντας τις ανησυχίες τους και δηλώνοντας ότι η επικύρωση της σύμβασης 
με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ανατρέπει το περιβαλλοντικό κεκτημένο11 και αποκρύπτει πιθανές 
παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ (αντίγραφο της επιστολής παρέχεται στο Παράρτημα Ι).12 

Νωρίτερα τον Μάρτιο του 2021, κατά τις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και 
Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις απόψεις 
τους για την κύρωση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων. Σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα πρακτικά της συνεδρίασης, η ΜΚΟ Καλλιστώ - μια από τις 11 διεθνείς και εθνικές ΜΚΟ που 

 
11 Το περιβαλλοντικό κεκτημένο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Το κεκτημένο 
περιλαμβάνει περίπου 300 οδηγίες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών οδηγιών και τροποποιήσεων. 
12 Το κείμενο της αρχικής επιστολής είναι διαθέσιμο εδώ 
https://www.greenpeace.org/greece/issues/perivallon/44175/topothetisi-perivallontikon-organoseon-gia-ti-symvasi-tis-elliniki
s-dimokratias-me-tin-etaireia-ellinikos-xrysos/ 
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υπέγραψαν την ανοιχτή επιστολή σχετικά με το Έργο αργότερα τον Μάρτιο του 2021- εξέφρασε τις 
ακόλουθες ανησυχίες: 

• Στις διαβουλεύσεις για το νέο επιχειρηματικό σχέδιο δεν υπήρξε συμμετοχή του κοινού. 

• Η επιλογή ανεξάρτητου ελεγκτή περιβάλλοντος από τον φορέα του Έργου θεωρείται 
έκπτωση των εξουσιών του ελληνικού κράτους να ασκεί περιβαλλοντικό έλεγχο. 

• Η επέκταση των επιφανειακών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στις Σκουριές και οι 
συνεχιζόμενες επιπτώσεις στην παραθαλάσσια περιοχή Ολυμπιάδας– Στρατωνίου, 

• Οι συνεχιζόμενες μεταλλευτικές δραστηριότητες κάτω από τη Στρατονίκη, όπου 
εντοπίστηκαν ρωγμές σε κατοικίες και υποδομές της κοινότητας, 

• Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα και τη χωροθέτησή 
της σε σχέση με τα ενεργά ρήγματα στην περιοχή, 

• Η κατανομή και η κατάσταση των πληθυσμών βίδρας, λύκου και τσακαλιού δεν 
εξετάστηκαν επαρκώς στη ΜΠΕ του 2011, ενώ επίσης δεν εκτιμήθηκαν επαρκώς 
σημαντικές επιπτώσεις και τα μέτρα μετριασμού που προτάθηκαν δεν επαρκούν για τη 
διατήρησή τους. 

Η Ελληνικός Χρυσός απάντησε στην ανοιχτή επιστολή των ΜΚΟ τον Απρίλιο του 2021, περιγράφοντας 
τις δεσμεύσεις και τις επενδύσεις της Ελληνικός Χρυσός που στοχεύουν στην περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Έργου. Υποστηρικτικό υλικό επισυνάπτεται στην επιστολή 
(αντίγραφο αυτής της επιστολής παρέχεται στο Παράρτημα Ι). Από τον Φεβρουάριο 2022, δεν υπήρξε 
άλλη ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ των αναφερόμενων ΜΚΟ και της Ελληνικός Χρυσός. 

Η ενότητα 10.4.14, Ασφάλεια της ΜΠΚΕ παρέχει μια επισκόπηση των θεμάτων ασφάλειας της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας και του χρονοδιαγράμματος των κοινωνικών συγκρούσεων που 
σχετίζονται με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην ΚΖΕ. Η ενότητα 10.6.9, Επιπτώσεις στην ασφάλεια 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΜΠΚΕ περιγράφει τις πιθανές επιπτώσεις του Έργου στην ασφάλεια 
και τα σχετικά μέτρα μετριασμού. 

5.2 Δραστηριότητες συμμετοχής πριν από τη ΜΠΚΕ (2020-2021) 

Η Ελληνικός Χρυσός ολοκλήρωσε ένα SEP το 2020, που περιλάμβανε μια ολοκληρωμένη άσκηση 
Χαρτογράφησης ενδιαφερόμενων μερών που πραγματοποιήθηκε το 2020 και το 2021 (Ελληνικός 
Χρυσός 2021a και 2021β). Ένα δεύτερο SEP (η παρούσα έκδοση) αναπτύχθηκε το 2021, σε 
ευθυγράμμιση με τις Απαιτήσεις Απόδοσης της ΕΤΑΑ. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε 
επίπεδο κοινότητας έχει κυρίως συσχετιστεί με δραστηριότητες ΕΚΕ, όπως χορηγίες, δωρεές και έκτακτη 
και τεχνική υποστήριξη μέσω της πανδημίας της νόσου COVID-19. 

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 118 συναντήσεις – κυρίως κατ’ ιδίαν – με περισσότερα από 140 
ενδιαφερόμενα μέρη μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Αυγούστου 2021, συμπεριλαμβανομένων των 
ακόλουθων ενδιαφερόμενων μερών: 
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• Εκπροσώπους της πολιτείας σε περιφερειακό επίπεδο, κυρίως εκπροσώπους του 
Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και τον Υφυπουργό 
Μακεδονίας/Θράκης. 

• Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο και σχολικούς συμβούλους του Δήμου Αριστοτέλη. 

• Προέδρους και συμβούλους από τοπικές κοινωνίες του Δήμου Αριστοτέλη, μεταξύ των 
οποίων από τη Μεγάλη Παναγία, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Ολυμπιάδα, Παλαιοχώρι, 
Στάγειρα, Στρατώνι, Στρατονίκη. 

• Ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα της υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
των διευθυντών νοσοκομείων Χαλκιδικής και της Ελληνικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Περιστατικών. 

• Εκπροσώπους εργατικών σωματείων, κυρίως τους προέδρους του Σωματείου 
Μεταλλωρύχων Υπόγειων Στοών και του Εργατικού Σωματείου Μεγάλης Παναγίας. 

• Τοπικούς θρησκευτικούς ηγέτες, κυρίως τον Μητροπολίτη Αρναίας που είναι ο 
θρησκευτικός ηγέτης της περιοχής. 

• Άλλοι τοπικούς συλλόγους όπως ο Προαθωνικός Τουριστικός Σύλλογος και ο τοπικός 
σύλλογος γυναικών Στρατωνίου, 

• Ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων. 

Εκτός από αυτές τις συναντήσεις, οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την απόκτηση του 
μεταλλείου το 2004 δεν έχουν καταγραφεί επίσημα. 

5.3 Σύνοψη παλαιότερων ανησυχιών 

Προσδιορίστηκαν οι παλαιότερες ανησυχίες με βάση τον επανέλεγχο των δημοσίως διαθέσιμων 
πηγών δεδομένων και των αναφορών του προσωπικού του Έργου με γνώση της περιοχής. Μέσω της 
προγραμματισμένης και συνεχούς συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διαδικασία της 
ΜΠΚΕ, οι αντιλήψεις και οι ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών επικυρώθηκαν, επικαιροποιήθηκαν 
και χαρακτηρίστηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια. 

Οι βασικές ανησυχίες που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής που πραγματοποιήθηκε πριν από 
τον Σεπτέμβριο του 2021 περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Απασχόληση του τοπικού πληθυσμού 

• Επιπτώσεις στο περιβάλλον της μεταλλουργίας χρυσού, ιδιαίτερα στα υπόγεια και τα 
επιφανειακά ύδατα. 

• Παλαιότερα περιβαλλοντικά κατάλοιπα που σχετίζονται με τα τέλματα και τη διαχείριση 
νερού. 

• Μόλυνση των υδάτων και ιζήματα στις εγκαταστάσεις του λιμανιού Στρατωνίου, που 
επηρεάζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες και το δυναμικό της τοπικής τουριστικής 
ανάπτυξης που συνδέεται με την παραλία (αυτά τα ζητήματα συνδέονται με την 
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προηγούμενη υποβρύχια απόρριψη τελμάτων και δεν συνδέονται με την τρέχουσα 
λειτουργία των εγκαταστάσεων του Λιμένα Στρατωνίου από την Ελληνικός Χρυσός). 

• Αυξημένος κίνδυνος σεισμών που σχετίζεται με υπόγειες εξορυκτικές δραστηριότητες που 
αποδυναμώνουν το έδαφος. 

• Αυξημένη κυκλοφορία και οδικά ατυχήματα 

• Απώλεια πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Σκόνη αμίαντου 

• Άδικη κατανομή των ωφελημάτων του Έργου, κυρίως σε σχέση με την καταβολή φόρων 
και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

• Συγκρουόμενες κατευθύνσεις περιφερειακής ανάπτυξης, κυρίως σε σχέση με τον 
τουρισμό στην περιοχή της παραλίας Στρατωνίου και 

• Έλλειψη επικοινωνίας και ανεπαρκής/παράτυπη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Δημόσιες εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρονται επίσης σε εικαζόμενη 
κακομεταχείριση από την τοπική αστυνομία και την ιδιωτική ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένων αυθαίρετων συλλήψεων, βίας και υπερβολικής βίας σε διάφορες 
περιπτώσεις κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του ορυχείου που πραγματοποιήθηκαν 
πριν από περίπου 10 χρόνια. 

Οι ανησυχίες που προέκυψαν μέσω των δραστηριοτήτων συμμετοχής στη ΜΠΚΕ τον Σεπτέμβριο και 
τον Οκτώβριο του 2021 συνοψίζονται και παρουσιάζονται στην Ενότητα 6.2.1 ΜΠΚΕ, Συμμετοχή κατά 
την περίοδο διαβούλευσης βάσης και εκτίμηση επιπτώσεων. 

Οι ιστορικές μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Ενώ πολλά ενδιαφερόμενα μέρη γνωρίζουν τις 
σωρευτικές επιπτώσεις από την παλαιού τύπου εξόρυξη, αυτές δεν είναι πλήρως κατανοητές από τον 
γενικό πληθυσμό. Δεν έχουν κοινοποιηθεί επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την έκταση 
των σωρευτικών επιπτώσεων, καθώς και τις δραστηριότητες αποκατάστασης και τα μέτρα διαχείρισης 
που έχει αναλάβει η Ελληνικός Χρυσός. 

Η περιορισμένη επικοινωνία, οι προηγούμενες εντάσεις, οι κοινωνικές διαιρέσεις καθώς και η 
εκτεταμένη παραπληροφόρηση με τα χρόνια έχουν οδηγήσει σε διάβρωση της εμπιστοσύνης των 
κοινοτήτων όσον αφορά την προθυμία και την ικανότητα του Έργου να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και τα κοινωνικά οφέλη. 

Αυτά τα ιστορικά ζητήματα - κληρονομιά από το παρελθόν θα ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
των διαδικασιών διαβούλευσης και δημοσιοποίησης για το Έργο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων συμμετοχής που έχουν 
προγραμματιστεί σε όλες τις φάσεις της ΜΠΚΕ, καθώς και σε όλη τη φάση κατασκευής/λειτουργίας. 
Παρέχει επίσης τις λεπτομέρειες των στρατηγικών που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλη τη διαδικασία 
συμμετοχής. 

6.1 Σκοπός 

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών είναι ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή της 
ΜΠΕ/ΜΠΚΕ και του ίδιου του Έργου. Η αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 
επιτρέπει στα άτομα που επηρεάζονται από το Έργο-και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα, ομάδες και 
οργανισμούς να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Έργου και τις αναμενόμενες επιπτώσεις 
και παρέχει ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση του Έργου. Είναι μια συνεχής διαδικασία που στοχεύει στην οικοδόμηση και τη 
διατήρηση ισχυρών και εποικοδομητικών σχέσεων με την πάροδο του χρόνου – ξεκινώντας από τα 
πρώτα στάδια ανάπτυξης του Έργου και συνεχίζοντας σε όλο τον κύκλο ζωής του Έργου. 

Στόχος των μελλοντικών δραστηριοτήτων συμμετοχής θα είναι η δημοσιοποίηση πληροφοριών 
σχετικά με τις επιπτώσεις και τα μέτρα διαχείρισης που θα εφαρμοστούν από την Ελληνικός Χρυσός. 
Ένα από τα πολλά βήματα που λαμβάνονται για την αποκατάσταση της-εμπιστοσύνης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η ένταση και η συχνότητα της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών της Ελληνικός Χρυσός θα είναι 
ανάλογη με το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Έργου καθώς και με τον τύπο δραστηριότητας και 
τον κίνδυνο, ενώ γενικά θα ακολουθεί το φάσμα της συμμετοχής των ενδιαφερομένων που 
περιγράφεται στο Εικόνα 6.1-1. 

 
Πηγή: IFC 2007 

Εικόνα 6.1-1: Φάσμα της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών 
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6.2 Τρέχουσα διαδικασία συμμετοχής για ΜΠΚΕ/ΜΠΕ 

6.2.1 Συμμετοχή κατά την περίοδο διαβούλευσης βάσης και εκτίμηση επιπτώσεων 

Για λόγους στήριξης των συμπληρωματικών ΜΠΚΕ και στο πνεύμα των απαιτήσεων απόδοσης της 
ΕΤΑΑ, έγινε διαβούλευση με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στη διάρκεια δύο γύρων επικοινωνίας: 13 
Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2021 και 19–23 Οκτωβρίου 2021. 

Η Ελληνικός Χρυσός διοργάνωσε συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικός 
Χρυσός και οι σύμβουλοι ΜΠΚΕ. Οι συναντήσεις προσέλαβαν τη μορφή συνεντεύξεων με τα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη και με ομάδες ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό να διευκολυνθεί ο ανοιχτός 
διάλογος και η ανταλλαγή πληροφοριών. 

Σκοπός των συναντήσεων συμμετοχής ήταν: 

• Να γίνει δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών σχετικά με το Έργο και την 
επερχόμενη διαδικασία της ΜΠΕ/ΜΠΚΕ συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων και των πιθανών κινδύνων και επιπτώσεων. 

• Κατανόηση ζητημάτων, παραπόνων και ερωτήσεων που μπορεί να έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι σχετικά με το Έργο. Να αντιμετωπιστούν αυτά όπου είναι δυνατόν ή να 
υπάρξει δέσμευση για να δοθούν απαντήσεις. 

• Να συγκεντρωθούν πρόσθετες πληροφορίες για την περίοδο βάσης, είτε ως ποιοτικά 
στοιχεία για τις τοπικές συνθήκες είτε για την κάλυψη συγκεκριμένων κενών σε διαθέσιμα 
δεδομένα τοπικού-επιπέδου. 

• Κατανόηση της αντίθεσης στο Έργο. 

• Να ληφθούν σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με τα σχέδια του Έργου, 
συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης μελέτης και των προβλεπόμενων επιπτώσεων. 

• Να γίνει ενημέρωση για τη δημοσίευση των κανονιστικών ΜΠΕ και ΜΠΚΕ και για 
πρόσθετους τρόπους συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στην εξελισσόμενη 
διαδικασία συμμετοχής και λήψης-αποφάσεων. 

Επιπλέον, διοργανώθηκαν εξατομικευμένες συναντήσεις συλλογής δεδομένων με συγκεκριμένες 
δημόσιες οντότητες για τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων βάσης και για την κάλυψη συγκεκριμένων 
κενών. Οι εν λόγω συναντήσεις περιλάμβαναν εκπροσώπους του τομέα υγείας, 
δημοτικές/περιφερειακές υπηρεσίες (γεωργία και κτηνοτροφία, τεχνικές υπηρεσίες, απογραφή), 
λιμενικές αρχές και επιχειρήσεις περιφερειακού-επιπέδου, τουριστικές οργανώσεις και πολιτιστικούς 
συλλόγους.13 

 Η συμμετοχή κατά το στάδιο αξιολόγησης της μελέτης αναφοράς/εκτίμησης επιπτώσεων της ΜΠΚΕ 
περιλάμβανε τα εξής: 

 
13 Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν κυρίως κατά τη διάρκεια του 2ου γύρου διαβουλεύσεων. 
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• 11 συναντήσεις με δημοτικούς και κοινοτικούς ηγέτες και βασικούς εκπροσώπους της 
Κοινωνικής Ζώνης Επιρροής, μεταξύ των οποίων οι , 6 ήταν υπό μορφή συζητήσεων σε 
ομάδες. 

• 13 συναντήσεις με κοινοτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 7 συναντήσεων με 
συλλόγους που σχετίζονται με βιοποριστικές δραστηριότητες (αλιεία, δασοκομία, 
τουρισμός, μελισσοκομία και γεωργία), 4 συζητήσεις ομάδων με συλλόγους γυναικών και 
2 συζητήσεις ομάδων με επιχειρηματικές ενώσεις. 

• 7 συναντήσεις με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 3 συναντήσεις 
με ΜΚΟ, 2 ομάδες εστιασμένης συζήτησης με εργατικά σωματεία και 2 ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης με ομάδες πολιτών. 

• 4 συναντήσεις με αρμοδίους σε βασικές περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της υγείας, της εκπαίδευσης και της 
δασοκομίας14 

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου επικοινωνίας από τις 13 Σεπτεμβρίου έως τις 4 
Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 25 συναντήσεις γνωριμίας με 66 άτομα (50 άνδρες και 16 
γυναίκες) από 11 χωριά που βρίσκονται στην περιοχή επιρροής καθώς και από τις πρωτεύουσες της 
περιφέρειας, Θεσσαλονίκη και Πολύγυρο. Ο δεύτερος γύρος επικοινωνίας περιλάμβανε 10 
συναντήσεις γνωριμίας από τις 18 έως τις 23 Οκτωβρίου 2021 με 26 άτομα, εκ των οποίων οι 16 ήταν 
άνδρες και οι 10 ήταν γυναίκες σε 7 χωριά που βρίσκονται στην περιοχή επιρροής. Συνολικά, 92 άτομα 
προσεγγίστηκαν μέσω του πρώτου και του δεύτερου γύρου διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένων 66 
ανδρών και 26 γυναικών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Ελληνικά, ως προτιμώμενη γλώσσα 
των ενδιαφερομένων. Κατά κανόνα, οι εκπρόσωποι της Ελληνικός Χρυσός ξεκινούσαν με την 
παρουσίαση του Έργου και των προτεινόμενων σχεδίων ανάπτυξης. Στη συνέχεια, τα ενδιαφερόμενα 
μέρη παρείχαν σχόλια και διατύπωσαν ανησυχίες. Οι συζητήσεις ακολούθησαν μια ημι-δομημένη 
μορφή που περιλάμβανε προσαρμοσμένους οδηγούς συνομιλίας, με διευκόλυνση από τον υπεύθυνο 
για τη διεξαγωγή της συζήτησης πάνω σε σχετικά θέματα-. Στο τέλος, τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν 
άλλη μια ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να παράσχουν σχόλια. 

Οι συνεντεύξεις για τη συλλογή δεδομένων ακολούθησαν πιο τυποποιημένη δομή ερωτηματολογίου, 
επιτρέποντας την επικεντρωμένη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών.15 

Μια περίληψη των σχολίων των ενδιαφερομένων παρέχεται στον Πίνακα 6.2-1. 

Πίνακας 6.2-1: Περίληψη σχολίων ενδιαφερόμενων μερών 

Γενική συμμετοχή 
• Σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε συναντήσεις, ανεξάρτητα από τη θέση τους απέναντι 

στο Έργο. 

 
14 Θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή στον 2ο γύρο συναντήσεων διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων 
συμμετοχής και συλλογής δεδομένων. 
15 Περαιτέρω αναφορά για τις συναντήσεις συλλογής δεδομένων θα γίνει στην επερχόμενη έκδοση της ΜΠΚΕ. 



 
Σχέδιο συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών 

για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας 

 

ENVECO Α.Ε. και ERM 45 

• Σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τις ενημερωμένες, σαφείς και προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με το Έργο, συγκεκριμένα τις ενημερωμένες πληροφορίες για τις Σκουριές, τη χρήση καλύτερης 

τεχνολογίας, την εφαρμογή διεθνών προτύπων, τη χρήση και τις επιπτώσεις στο νερό και την περιβαλλοντική 
παρακολούθηση και διαχείριση. 

• Τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν αυξημένη συμμετοχή στα κοινά με τη μορφή τακτικών δημόσιων 
διαβουλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών για την αντιμετώπιση αποριών και παρανοήσεων και την 

καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν ότι θα απαιτηθεί αποτελεσματική επικοινωνία και σαφή 
μηνύματα σχετικά με τις δεσμεύσεις για την απασχόληση, τα μέτρα μετριασμού των έργων και τη νέα επενδυτική 

συμφωνία. Επίσης, οι γυναίκες επισήμαναν ότι η Ελληνικός Χρυσός θα μπορούσε να δημιουργήσει πιο αποτελεσματικούς 
διαύλους επικοινωνίας, για παράδειγμα μέσω τακτικών συναντήσεων με όλες τις τοπικές ενώσεις ή επισκέψεων στα 

εργοτάξια για να δοθούν διαβεβαιώσεις σε σχέση με τις εικαζόμενες αρνητικές επιπτώσεις του Έργου. 
• Ταυτόχρονα, τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν κάποια δυσπιστία για τα «ωραία λόγια» που ακούνε για το Έργο και 

έχουν κουραστεί πια με αυτά. Για να καλλιεργηθεί εμπιστοσύνη, ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν προτείνει την 
κοινοποίηση πληροφοριών με ισορροπημένο και διαφανή τρόπο και όχι απλώς για να πείσουν τους άλλους. 

• Τα ενδιαφερόμενα μέρη υπέδειξαν ότι θα ήταν χρήσιμο η Ελληνικός Χρυσός να αναγνωρίσει τα λάθη του παρελθόντος. 

Περιβαλλοντικά ζητήματα 
• Τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν ανησυχία για τις επιπτώσεις των υπόγειων διατρήσεων για τα κτίρια και τις κατασκευές. 

Μια εν εξελίξει μελέτη εξετάζει λεπτομερώς αυτό το ζήτημα και τα ενδιαφερόμενα μέρη θέλουν να κατανοήσουν τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. 

• Οι Σκουριές (ειδικότερα) βρίσκονται πάνω από τον δημοτικό υδροταμιευτήρα που παρέχει νερό σε όλη την περιοχή. 
Διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη ανέφεραν ως ανησυχία τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την πιθανή μόλυνση της ροής 

ορεινών υδάτων από το μεταλλείο (ιδίως κατά τη διάρκεια πλημμυρών). 
• Επίσης, τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν ανησυχία για τις υπόγειες ανατινάξεις όσον αφορά τις δυνητικές επιπτώσεις 

στα αποθέματα των υπόγειων υδάτων. 
• Πολλές κοινότητες διατύπωσαν ανησυχίες σχετικά με τη χρήση υδάτων και την πιθανή μόλυνση σε περίπτωση 
ατυχήματος. Οι πιθανές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να γίνουν κατανοητές και να κοινοποιηθούν με 

σαφήνεια. Ειδικότερα, οι γυναίκες στην Ιερισσό επισήμαναν ότι η διαχείριση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων ήταν η 
κύρια ανησυχία τους και η προστασία των υδάτινων πόρων θα πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητα. 

• Οι ενδιαφερόμενοι ανέφεραν πιθανή ζημιά (ή εξαφάνιση) στους πληθυσμούς των μελισσών ως αποτέλεσμα της 
μόλυνσης ή της υποβάθμισης της βλάστησης, καθώς και των επιπτώσεων της ανατίναξης. 

• Στο Στρατώνι, αρκετές ομάδες ενδιαφερομένων τόνισαν τη σημασία της επένδυσης στην αποκατάσταση της παραλίας 
του Στρατωνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρέχουσες συνθήκες παραλιών περιορίζουν την επέκταση του τουρισμού 

στην κοινότητα. 
• Άλλες περιβαλλοντικές ανησυχίες περιλαμβάνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη μόλυνση των θαλάσσιων υδάτων και 

τον αντίκτυπο στην αλιεία, την αποδέσμευση βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον, την προστασία της δασικής περιοχής 
των Σκουριών, τις συνέπειες για την υγεία της τοπικής κοινότητας και τη ρύπανση του υπεδάφους που προκαλεί 

υποβάθμιση της γεωργίας. 

Κοινωνικά ζητήματα 
• Ενδιαφερόμενος ανέφερε την πιθανότητα αυξημένων κοινωνικών συγκρούσεων ως μία από τις κύριες κοινωνικές 
επιπτώσεις των εργασιών εξόρυξης, δημιουργώντας διχόνοια μεταξύ εκείνων που αντιτίθενται στα μεταλλεία και εκείνων 
που εργάζονται στα μεταλλεία ή τα υποστηρίζουν. Αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο τα προηγούμενα χρόνια, επηρεάζοντας 

τη συνοχή εντός της συνολικής περιοχής, σε μικρές κοινότητες, ακόμη και εντός των οικογενειών. 
• Οι ιστορικές συγκρούσεις για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες εξακολουθούν να προκαλούν εναπομένουσες 

εντάσεις/δυσπιστία. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση των συγκρούσεων που σχετίζονται με την 
Επενδυτική Συμφωνία. 

• Ενδιαφερόμενοι ελπίζουν ότι η περιοχή μπορεί να αξιοποιήσει το πολιτιστικό, ιστορικό, αρχαιολογικό και φυσικό δυναμικό 
της και να αναπτυχθεί πλήρως ως τουριστικός προορισμός. Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη πιστεύουν ότι είναι εφικτή η 

ανάπτυξη του τουρισμού / η πολιτιστική αναβάθμιση παράλληλα με τις μεταλλευτικές εργασίες αλλά απαιτεί κοινές 
προσπάθειες, αταλάντευτη περιβαλλοντική δέσμευση και χρόνο. Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι φοβούνται ότι η οπτική 

διαταραχή που προκαλείται από τις εργασίες εξόρυξης καθώς και οι αντιλήψεις για κοινωνικές συγκρούσεις και μόλυνση 
του περιβάλλοντος που σχετίζονται με την εξόρυξη στην περιοχή έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό, εμποδίζοντας 

τους ανθρώπους να επισκεφθούν την περιοχή. 
• Τα ζητήματα που συνδέονται με τις πρακτικές απασχόλησης περιλαμβάνουν την υποψία ότι η Ελληνικός Χρυσός 

χρησιμοποιεί την απασχόληση ως μέσο για να κερδίσει τη στήριξη αντιμαχόμενων ομάδων, καθώς και ισχυρισμούς ότι η 
Ελληνικός Χρυσός προτιμά να προσλαμβάνει έμπειρους εργάτες από άλλες περιοχές, αντί να προσλαμβάνει και να 

εκπαιδεύει εργάτες χωρίς πείρα από την περιοχή. 
• Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη εκφράζουν έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ελληνικός Χρυσός και την πολιτική στήριξη για το 

Έργο που οφείλεται στην εικαζόμενη μη-διαφάνεια της διαδικασίας για την Επενδυτική Συμφωνία. Αυτές οι υποψίες 
ενισχύθηκαν από την καταδίκη στελεχών της Ελληνικός Χρυσός για παλαιότερες περιβαλλοντικές παραβάσεις. 

• Πιστεύεται ότι οι επενδύσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν κατανέμονται σε όλη την περιοχή δίκαια, με διαφάνεια και 
αποτελεσματικότητα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εδραίωση στήριξης για το Έργο και όχι στη δημιουργία ισότιμων 
και μακροχρόνιων οφελών για την κοινότητα. Ταυτόχρονα, υπάρχει η ανησυχία ότι οι κοινότητες προοδευτικά εξαρτώνται 

όλο και περισσότερο από τις δωρεές της Ελληνικός Χρυσός. 
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• Αρκετοί ενδιαφερόμενοι ανέφεραν επιπτώσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές του Έργου. Κατά τη διάρκεια ζωής του 
Έργου, τα φορτηγά θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οδική υποδομή. Επίσης, η κυκλοφορία φορτηγών έχει οικονομικές 

επιπτώσεις, καθώς παρεμβάλλεται στην τουριστική κίνηση και άλλες ανάγκες μεταφορών της περιφέρειας. 
• Οι ενδιαφερόμενοι εκφράζουν την ελπίδα και την προσδοκία ότι το Έργο μπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε 

τοπικό επίπεδο και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Υπήρξαν ισχυρισμοί ότι πολλά άτομα από την κοινότητα 
απασχολούνται από αναδόχους και όχι απευθείας από το Έργο, γεγονός που τους εμποδίζει να έχουν ασφαλή 

απασχόληση. 
• Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ζήτησαν από την Ελληνικός Χρυσός να κοινοποιήσει με σαφήνεια τη διαδικασία προμήθειας 

στους τοπικούς εργολάβους. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα μέτρα που ευνοούν την προτίμηση στην περιοχή όσον αφορά 
την κατανομή συμβάσεων θα μπορούσαν να συζητηθούν με τα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

Εργασιακές σχέσεις 
• Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων έχει βελτιωθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1980. 

• Σύμφωνα με τα εργατικά σωματεία, η Ελληνικός Χρυσός θα μπορούσε να λειτουργεί πιο προνοητικά σε σχέση με την 
πρόληψη ατυχημάτων και τη δημιουργία ασφαλούς χώρου εργασίας. 

• Ως πηγή καχυποψίας, το εργατικό σωματείο ανέφερε τα υψηλά επίπεδα αποχώρησης εργαζομένων.a 
CSR= Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
a Με βάση τις πληροφορίες που παρείχε η Ελληνικός Χρυσός (προσωπική επικοινωνία από την Eldorado Gold στην ERM στις 
21 Ιανουαρίου 2022), από τις 35 απολύσεις που καταγράφηκαν στο εργατικό δυναμικό της Ελληνικός Χρυσός το 2021, μόνο 4 
ήταν ακούσιες απολύσεις. 

Συμμετοχή που σχετίζεται με την απόκτηση γης 

Η Ελληνικός Χρυσός προσέγγισε όλους τους σημερινούς ιδιοκτήτες γης με αγροτεμάχια που πρόκειται 
να αποκτηθούν από το Έργο. Αυτό περιλάμβανε επικοινωνίες μέσω πολλαπλών καναλιών (email, 
τηλέφωνο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για μια περίοδο αρκετών εβδομάδων, με πολλές προσπάθειες 
την εβδομάδα για να επικοινωνήσουν με κάθε ιδιοκτήτη γης. Ο στόχος αυτών των προσπαθειών 
συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες γης ήταν: 

• Να δημοσιοποιηθούν πληροφορίες για το Έργο. 

• Να δημοσιοποιηθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης γης, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας απαλλοτρίωσης. 

• Να παρασχεθούν λεπτομέρειες σχετικά με το «ενισχυμένο πακέτο αποζημίωσης», 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υπολογισμού του. 

• Να αξιολογηθεί οποιαδήποτε πιθανή ειδική, οικονομική ή ψυχαγωγική χρήση της γης που 
αποκτάται. 

• Να συλλεχθούν βασικά κοινωνικοοικονομικά δεδομένα για το επηρεαζόμενο νοικοκυριό. 

Η Ελληνικός Χρυσός συνεργάστηκε επίσης με ντόπιους χρήστες γης στο πλαίσιο της εντολής 
απαλλοτρίωσης για την κατανόηση της κοινοτικής χρήσης γης στις πληγείσες περιοχές. 

Για προηγούμενες δραστηριότητες απόκτησης γης, η Ελληνικός Χρυσός ανέλαβε μια εκστρατεία 
επικοινωνίας με όλους τους ιδιοκτήτες γης που είχαν αγροτεμάχια που αποκτήθηκαν από το Έργο μετά 
το 2012. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου ο αρχικός ιδιοκτήτης γης είχε πεθάνει, η Ελληνικός Χρυσός 
προσέγγισε τους απογόνους των αρχικών ιδιοκτητών γης. Ο στόχος αυτών των προσπαθειών 
συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες γης ήταν να επιβεβαιωθεί εάν τα μέσα βιοπορισμού και το βιοτικό 
επίπεδο επηρεάστηκαν από την απόκτηση γης και κατά πόσον είχαν αποκατασταθεί. 
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6.2.2 Επισκόπηση βασικών παραμέτρων για μελλοντικές δραστηριότητες 
συμμετοχής 

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις δραστηριότητες συμμετοχής περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν πρόθυμα να συναντηθούν με την Ελληνικός 
Χρυσός και να έχουν ανοικτό διάλογο σχετικά με τις παλαιότερες καταγγελίες και τις 
τρέχουσες ανησυχίες. 

• Υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το Έργο, συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, και της επίμονης σύγχυσης μεταξύ των παλαιών και των νέων 
επενδυτικών συμφωνιών. Πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν ζητήσει αυξημένη επικοινωνία και 
κοινή χρήση γραπτού υλικού και οπτικής υποστήριξης του Έργου. 

• Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μέσω διαρκούς διαλόγου και-κοινοτικών δομών 
όπως οι επιτροπές κοινοτήτων. 

• Ζητήθηκε διαφάνεια στην κατανομή των πόρων του Έργου σε κοινοτικούς οργανισμούς 
και τοπικούς φορείς. 

• Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ πληροφοριών δημοσίων σχέσεων και σχετικών 
πληροφοριών έργου. Οι πληροφορίες του Έργου πρέπει να είναι σαφείς και να 
επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τις ευκαιρίες και τα μέτρα 
διαχείρισης που τους επηρεάζουν. 

6.2.3 Προγραμματισμένη συμμετοχή κατά τη διαδικασία δημοσιοποίησης της ΜΠΚΕ 

Σύμφωνα με την PR 10 της ΕΤΑΑ, με τη δημοσιοποίηση επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι: 

• Να κοινοποιηθούν ο σκοπός, η κλίμακα και η φύση των δραστηριοτήτων του Έργου. 

• Να παρασχεθεί μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους 
κινδύνους και τις πιθανές επιπτώσεις του Έργου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και 
προτεινόμενα μέτρα μετριασμού. 

• Να είναι προσβάσιμη και πολιτιστικά ενδεδειγμένη. 

• Να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των επηρεαζόμενων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων και των γυναικών. 

• Να συνοψιστεί το περιεχόμενο των συναντήσεων δημοσιοποίησης και να υποβληθεί 
αναφορά για τα αποτελέσματα. 

Κατά τη φάση δημοσιοποίησης διάρκειας 9 εβδομάδων (60 ημερών), το προσχέδιο της ΜΠΚΕ και η 
κανονιστική ΜΠΕ θα διατεθούν σε όλους τους ενδιαφερομένους σε διάφορες μορφές, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ανάρτησης και έντυπων αντιγράφων που θα είναι διαθέσιμα 
στο γραφείο του Δήμου Αριστοτέλη και στο Κέντρο Πληροφοριών Έργου στο Νεοχώρι. Παράλληλα με 
την πλήρη ΜΠΚΕ και την κανονιστική ΜΠΕ, θα αναπτυχθεί και θα δημοσιευτεί μια μη τεχνική περίληψη 
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(ΜΤΠ) του Έργου για την παροχή προσβάσιμων, συνοπτικών πληροφοριών σχετικά με το Έργο, τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις και τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού. Οι βασικοί Π&Κ κίνδυνοι θα 
επισημανθούν για λόγους σαφήνειας της επικοινωνίας και τεκμηριωμένης συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία δημοσιοποίησης. Όλο το υλικό θα παρασχεθεί στην ελληνική 
γλώσσα. Συνολικά, τα ακόλουθα έγγραφα θα παρασχεθούν για εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη: 

• Οι μελέτες της ΜΠΚΕ και η έκθεση της κανονιστικής ΜΠΕ 

• Έντυπα με βασικές ερωτήσεις σχετικά με το Έργο 

• Η μη τεχνική περίληψη 

• Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης που περιλαμβάνει: 

- Πλαίσιο διαχείρισης ατμοσφαιρικών εκπομπών 

- Σχέδιο διαχείρισης βιοποικιλότητας 

- Στρατηγική αντιστάθμισης βιοποικιλότητας 

- Πλαίσιο διαχείρισης της ανάπτυξης κοινοτήτων 

- Πλαίσιο διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των κοινοτήτων 

- Προκαταρκτικό πλαίσιο κλεισίματος μεταλλείων 

- Πλαίσιο διαχείρισης εργοληπτών 

- Πλαίσιο διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς 

- Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: αυτό το σχέδιο θα δημοσιοποιηθεί εν μέρει. 
Ορισμένες ενότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές για λόγους ασφαλείας και για να διατηρηθεί 
το απόρρητο των λειτουργιών. 

- Πλαίσιο συστήματος περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης (ESMS) 

- Πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών 

- Πλαίσιο διαχείρισης εισροών 

- Πλαίσιο διαχείρισης εργατικού δυναμικού 

- Σχέδιο απόκτησης εκτάσεων 

- Πλαίσιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων 

- Πλαίσιο διαχείρισης θορύβου και δονήσεων 

- Πλαίσιο διαχείρισης μη εξορυκτικών αποβλήτων 

- Πλαίσιο διαχείρισης ασφαλείας 

- Σχέδιο συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών (περιλαμβάνεται το πλαίσιο διαχείρισης 
καταγγελιών) - Το παρόν έγγραφο είναι το SEP. 

- Πλαίσιο διαχείρισης κυκλοφορίας και μεταφορών 

- Πλαίσιο διαχείρισης υδάτινων πόρων 
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Θα υπάρξει συντονισμός της διαβούλευσης για το προσχέδιο της ΜΠΚΕ με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της κοινωνικής μελέτης αναφοράς της ΜΠΚΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των συνεντεύξεων με βασικούς γνώστες των θεμάτων, των κατ’ ιδίαν ομάδων εστιασμένης συζήτησης 
(focus group). Επιπλέον, θα φιλοξενηθούν φυσικές και εικονικές ανοικτές εκδηλώσεις για να δοθούν 
στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με το Έργο και η ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να υποβάλουν 
σχόλια. Στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, θα παρασχεθούν πληροφορίες για το Έργο παράλληλα 
με τα πρώτα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων και της προτεινόμενης διαδικασίας σχεδιασμού 
διαχείρισης. 

Οποιαδήποτε κατ’ ιδίαν επικοινωνία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προφυλάξεις για την υγεία και την 
ασφάλεια, ιδιαίτερα λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με το ενημερωτικό 
σημείωμα της ΕΤΑΑ (ΕΤΑΑ 2020): «επομένως, τα έργα σε στάδιο ενεργής προσέγγισης των 
ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να αναπτύξουν εναλλακτικά σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη τους 
υποχρεωτικούς, εθνικούς περιορισμούς για την COVID-19 και την κοινωνική απόσταση». 

Σε όλη τη φάση της δημοσιοποίησης, λόγω των μέτρων για την COVID-19, θα υπάρξουν εκδηλώσεις 
εξ αποστάσεως διαβούλευσης και διευκόλυνση των κατ’ ιδίαν συναντήσεων, με τήρηση των κανόνων 
κοινωνικής απόστασης. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα επιτρέψουν στα ενδιαφερόμενα 
μέρη να παρέχουν σχόλια για τη ΜΠΚΕ και το Έργο, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων, ανησυχιών, 
καταγγελιών και προτεινόμενων τροποποιήσεων ή προτάσεων. Τα πρωτόκολλα υγείας για την 
COVID-19 θα τηρούνται κατά τη διάρκεια κάθε κατ’ ιδίαν προσέγγισης στο πλαίσιο της 
δημοσιοποίησης (όπως συναντήσεις, ομάδες εστιασμένης συζήτησης και φυσικά ανοικτές 
εκδηλώσεις). Το πρωτόκολλο υγείας για την COVID-19 είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα II. 

Η προσέγγιση για τη δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ που παρουσιάζεται περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες προσέγγισης: 

• Θα οργανωθούν κατ' ιδίαν συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη που προσεγγίστηκαν 
τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2021, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων 
και των κοινοτήτων που επηρεάζονται άμεσα. Επιπλέον, θα σχηματιστεί μια ομάδα 
εστιασμένης συζήτησης (focus group) με περίπου 10-12 διεθνείς, εθνικές και τοπικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (CSO) και ΜΚΟ. Αυτές οι οργανώσεις και οι ΜΚΟ 
έχουν ήδη προσδιοριστεί: για παράδειγμα, σε διεθνές επίπεδο περιλαμβάνονται η 
Greenpeace και η WWF, σε εθνικό επίπεδο η ΑΝΙΜΑ, ο ελληνικός Σύλλογος Προστασίας 
και Περίθαλψης Άγριας Ζωής και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και σε τοπικό επίπεδο 
ο Σύλλογος Φίλοι του Περιβάλλοντος Ιερισσού, Ενεργοί Πολίτες Ολυμπιάδας, το Σωματείο 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ιερισσού «Προφήτης Ηλίας». Σκοπός των συναντήσεων θα 
είναι να κοινοποιηθεί πώς χρησιμοποιήθηκαν τα σχόλια που δόθηκαν στις μελέτες της 
ΜΠΚΕ και τα πορίσματα, να διασφαλιστεί ότι νιώθουν άνετα με τον τρόπο ερμηνείας των 
πληροφοριών που παρείχαν, να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των μελετών της ΜΠΚΕ 
και τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού, και να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα. Αυτές οι 
συναντήσεις θα χρησιμοποιηθούν επίσης για να εξηγηθεί η διαδικασία συνεχούς 
συμμετοχής στη φάση δημοσιοποίησης και μετέπειτα. 
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• Φυσικές, ανοικτές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε Στρατώνι, Ολυμπιάδα, 
Στρατονίκη/Στάγειρα και Παλαιοχώρι. Κάθε ανοικτή εκδήλωση θα έχει διάρκεια περίπου 10 
ωρών, χωρισμένη σε χρονικές περιόδους ~ 1 ώρας. Ο χρόνος για αυτές τις εκδηλώσεις 
θα καθοριστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή. Εάν η ζήτηση είναι υψηλή, θα 
προγραμματιστούν επιπλέον συνεδρίες. Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν επικοινωνιακό 
υλικό σχετικά με το Έργο, τη ΜΠΕ και τη ΜΠΚΕ και θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν 
ερωτήσεις στους εκπροσώπους της Ελληνικός Χρυσός και στους συμβούλους της 
ΜΠΕ/ΜΠΚΕ. Θα υπάρχουν επίσης ευκαιρίες για ΤΗΝ καταγραφή και υποβολή σχολίων. 
Πληροφορίες σχετικά με τις ανοικτές εκδηλώσεις θα παρέχονται στις κοινότητες μέσω 
email στους ενδιαφερόμενους φορείς, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
στον ιστότοπο της Ελληνικός Χρυσός. 

• Παράλληλα, στον ακόλουθο ιστότοπο 
https://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/kentriki/ θα παρουσιάζονται 
πληροφορίες για το Έργο και τη ΜΠΕ/ΜΠΚΕ. Αυτός ο ιστότοπος θα παρέχει πληροφορίες 
για το Έργο, τη ΜΠΕ και τις μελέτες της ΜΠΚΕ, καθώς και τα προγραμματισμένα μέτρα 
μετριασμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν σχόλια και ερωτήσεις 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές φόρμες. Οι πληροφορίες μέσω της εικονικής ανοικτής 
εκδήλωσης θα είναι στα Ελληνικά και προσβάσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

• Έντυπα αντίγραφα αναφοράς των μελετών της ΜΠΚΕ (και της κανονιστικής ΜΠΕ) θα είναι 
διαθέσιμα προς έλεγχο στα γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη (βρίσκονται στην Ιερισσό), 
στο κοινοτικό γραφείο Ολυμπιάδας και στο Κέντρο Πληροφοριών Έργου στο Νεοχώρι. 
Επιπλέον, έντυπα αντίγραφα του ενημερωτικού φυλλαδίου, του σχεδίου συμμετοχής 
ενδιαφερόμενων μερών και της μη τεχνικής περίληψης είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες 
τοποθεσίες: 

- Οκτώ γραφεία τοπικών κοινοτήτων (Στρατώνι, Στρατονίκη/Στάγειρα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, 
Αρναία, Μεγάλη Παναγία, Ολυμπιάδα και Βαρβάρα). 

- Γραφείο Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό, Δημαρχείο Βόλβης στον Σταυρό. 

- Κέντρο Πληροφοριών Έργου στο Νεοχώρι, Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Ιερισσού, 630 63074. 

• Ηλεκτρονικά αντίγραφα της πλήρους ΜΠΕ και των συμπληρωματικών μελετών της ΜΠΚΕ 
μπορούν να ελεγχθούν και να ληφθούν από τις ακόλουθες τοποθεσίες: 

- Ιστότοπος της Ελληνικός Χρυσός: https://www.hellas-gold.com/ 
- Ιστότοπος της Eldorado: https://www.eldoradogold.com/ 
- Ιστότοπος ΕΤΑΑ: http://www.ebrd.com/esia.html 

Η δημοσιοποίηση θα γίνει και εσωτερικά μεταξύ του εργατικού δυναμικού της Ελληνικός Χρυσός, σε 
αναγνώριση του γεγονότος ότι οι εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι είναι και εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι 
φορείς (δηλαδή μέλη των κοινοτήτων). Η εσωτερική δημοσιοποίηση θα περιλαμβάνει υφιστάμενους 
μηχανισμούς όπως το εταιρικό email, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ελληνικός Χρυσός και οι 
εσωτερικές ανακοινώσεις. Η παραπάνω διαδικασία θα πληροί και τις δύο απαιτήσεις της ΕΤΑΑ, όπως 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 «Νομοθετικό πλαίσιο» παραπάνω. Τα στοιχεία της ΜΠΚΕ και η διαδικασία 

https://www.hellasgold.com/metalleiakassandras/kentriki/
https://www.hellas-gold.com/
https://www.eldoradogold.com/
http://www.ebrd.com/esia.html
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δημοσιοποίησης θα κατευθύνουν τη γενική διαδικασία προσέγγισης με βάση τις εθνικές απαιτήσεις 
και τις απαιτήσεις της ΕΤΑΑ. 

Τα σχόλια σχετικά με τη ΜΠΚΕ θα ληφθούν υπόψη και θα διευθετηθούν, κατά περίπτωση, στην τελική 
ΜΠΚΕ. Στον Πίνακα 6.2-2 συνοψίζεται ο συγκεκριμένος μηχανισμός λήψης σχολίων κατά τη 
δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ. Αυτή η διαδικασία συνδέεται στενά με το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών 
(GMF) που περιγράφεται περαιτέρω στο Κεφάλαιο 7 «Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών». 

Πίνακας 6.2-2: Μηχανισμός συλλογής σχολίων κατά τη δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ 

Εργαλεία συλλογής 
σχολίων/καταγγελιών 

Λεπτομερή στοιχεία 

Επιστολές - Ταχυδρομείο 

Ταχυδρομική υπηρεσία/φαξ στη συνήθη διεύθυνση και στον αριθμό φαξ της εταιρείας (Υπόψη: 
Τμήματος ΕΚΕ), ως εξής: 
Υπόψη τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
Ελληνικός Χρυσός, Στρατώνι, Χαλκιδική 63082, Ελλάδα 
Αριθ. φαξ: +30 2376021081 

E-mail 
Η καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δημιουργηθεί για την 
επίσημη λήψη καταγγελιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: 
GR-grievances@eldoradogold.com 

Τηλεφωνικό κέντρο 
Το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας (δωρεάν σταθερή γραμμή) λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα-
Παρασκευή, 08:00-13:00 και 18:00 – 21:00) 
Τηλέφωνο: +30 2367025087 

Κυτία καταγγελιών 
Τέσσερα κυτία καταγγελιών/σχολίων θα τοποθετηθούν στις εισόδους των μονάδων και των 4 
υποέργων: Σκουριές, Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Μαντέμ Λάκκος. 
Ένα κυτίο καταγγελιών θα τοποθετηθεί στο Κέντρο Πληροφοριών Έργου στο Νεοχώρι. 

Έντυπο ηλεκτρονικού 
σχολιασμού στον 
ιστότοπο 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο ηλεκτρονικού σχολιασμού και 
να το υποβάλουν στην εταιρεία: https://www.hellas-gold.com/grievance/ (θα δημιουργηθεί 
ένας κωδικός QR για τη διευκόλυνση της πρόσβασης). 
Ιστότοπος: https://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/kentriki/ στον οποίο παρέχεται 
επίσης η δυνατότητα υποβολής ανώνυμης ανησυχίας, καταγγελίας ή ερώτησης. Επί του 
παρόντος είναι σε στάδιο επέκτασης για να λειτουργήσει ως εικονική ανοικτή εκδήλωση που θα 
εξυπηρετήσει τον σκοπό της διαδικασίας δημοσιοποίησης της ΜΚΠΕ. 

ΜΠΚΕ = Μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων 

Η ομάδα της Ελληνικός Χρυσός και οι αντίστοιχοι σύμβουλοι που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις 
δημοσιοποίησης της ΜΠΚΕ θα είναι υπεύθυνοι για την τήρηση σημειώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων, σχολίων και καταγγελιών σε σχέση με τη ΜΠΚΕ, τα 
οποία θα συγκεντρωθούν σε μια βάση δεδομένων για τεκμηρίωση και επανέλεγχο. 

Αφού ληφθούν τα σχόλια κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης διάρκειας 60 ημερών, θα 
οργανωθούν ανά θέμα, θα συνεκτιμηθούν και θα διευθετηθούν. Σκοπός είναι να εξορθολογιστεί η 
διαδικασία απόκρισης καθώς και να διατηρηθεί η ανωνυμία των υποβληθέντων στοιχείων. Στα 
επόμενα βήματα περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Προετοιμασία και διανομή συνοπτικής έκθεσης για τα σχόλια που θα ληφθούν στο στάδιο 
δημοσιοποίησης και πώς έχουν συνεκτιμηθεί και διευθετηθεί τα υποβληθέντα στοιχεία. 

• Κατά περίπτωση, οι ερωτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να λάβουν 
μεμονωμένες απαντήσεις. 

Αφού ολοκληρωθεί, η συνοπτική έκθεση δημοσιοποίησης θα προσαρτηθεί στο παρόν SEP. 

mailto:GR-grievances@eldoradogold.com
https://www.hellas-gold.com/grievance/
https://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/kentriki/
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6.2.4 Διαδικασία δημοσιοποίησης της κανονιστικής ΜΠΕ 

Στην πράξη, η δημόσια συνεδρίαση για την κανονιστική ΜΠΕ και τα στάδια δημοσιοποίησης της ΜΠΚΕ 
θα διαρκέσουν τουλάχιστον 60 ημέρες και θα προσφέρουν στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία 
ελέγχου και σχολιασμού για το Έργο, την εκτίμηση επιπτώσεων και τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης. 

Όπως παρουσιάζεται στην Ενότητα 3.1 «Εθνικές απαιτήσεις», η διαδικασία δημοσιοποίησης της 
κανονιστικής ΜΠΕ ξεκινά μετά τον έλεγχο της πληρότητας της υποβληθείσας κανονιστικής ΜΠΕ από 
την αρμόδια αρχή. Σε αυτό το στάδιο, υφίστανται παράλληλα τρεις μηχανισμοί διαβούλευσης: 

• Η κανονιστική ΜΠΕ διαβιβάζεται στις κεντρικές και τις περιφερειακές αρχές, καθώς και στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο για ανασκόπηση και επίσημη απάντηση, η οποία πρέπει να δοθεί 
εντός 30 ημερών. 

• Το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι δήμοι διενεργούν ανοικτές συνεδριάσεις16 κατά τη 
διάρκεια των οποίων ο Υπεύθυνος του Έργου παρουσιάζει το Έργο και ο αρμόδιος 
εμπειρογνώμονας της περιοχής παρουσιάζει την επιστημονική γνώμη της αρχής. Οι 
πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις συναντήσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
επίσημος μηχανισμός σχολιασμού. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα είτε να 
στείλουν τις απόψεις τους γραπτώς είτε να ζητήσουν να τις παρουσιάσουν στη 
συνάντηση δημόσιας ακρόασης. 

• Η κανονιστική ΜΠΕ δημοσιοποιείται κατόπιν ανάρτησης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 
Μητρώο, το οποίο είναι μία ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη 
μπορούν να υποβάλουν σχόλια για την αντίστοιχη κανονιστική ΜΠΕ και το Έργο. Η 
δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει τουλάχιστον 30 ημέρες και προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθεί αργότερα εντός του 2022. 

Τα σχόλια σε σχέση με την κανονιστική ΜΠΕ θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της δέουσας κανονιστικής διαδικασίας. 

6.3 Προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών μετά τη ΜΠΕ/ΜΠΚΕ 

Η προσέγγιση είναι μια συνεχής διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών, την κατανόηση των 
θεμάτων των ενδιαφερόμενων μερών και την απάντηση σε ερωτήσεις και ανησυχίες. Μετά τη φάση 
της ΜΠΚΕ/ΜΠΕ, το παρόν SEP θα αποτελέσει οδηγό για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις φάσεις 
κατασκευής, λειτουργίας και κλεισίματος του Έργου. Μετά τη δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ, η προσέγγιση 
των ενδιαφερόμενων μερών θα συνεχιστεί από την Ελληνικός Χρυσός για το Έργο των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας στο πνεύμα του SEP, το οποίο θα επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά εξάμηνο στο στάδιο 
της κατασκευής και ετησίως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή πιο συχνά, ανάλογα με τις απαιτήσεις, 
με βάση τα σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών και τις αλλαγές στον σχεδιασμό του Έργου. Η 

 
16 Μπορούν να θεωρηθούν «δημόσιες συνεδριάσεις» αλλά δεν χαρακτηρίζονται επισήμως με αυτόν τον τρόπο στην ελληνική 
νομοθεσία. 
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υπεύθυνη ομάδα για τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία θα προβαίνει στην επικαιροποίηση του SEP με 
πρόθεση: 

• Να διασφαλίζει ότι οι κατάλογοι και η χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών 
παραμένουν ακριβείς. 

• Να επανεξετάζει και να τροποποιεί, εάν είναι απαραίτητο, τις πρακτικές διάδοσης 
πληροφοριών και προσέγγισης προκειμένου να ανταποκρίνονται συνεχώς στις ανάγκες 
των ενδιαφερομένων. 

• Να επανεξετάζει και να αξιολογεί τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, προκειμένου να 
αναθεωρεί, εάν είναι απαραίτητο, τη συχνότητα, τα μέσα και τη μορφή προσέγγισης για 
την κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας και συμμετοχής όλων των 
ενδιαφερομένων. 

Η Ελληνικός Χρυσός θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα για να στηρίξει τη συνεχή 
επικοινωνία με τις επηρεαζόμενες κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη: 

• Γραφείο Διασύνδεσης με την τοπική κοινότητα (Κέντρο Πληροφοριών Έργου) – Έχει ήδη 
συσταθεί στο Νεοχώρι (63074) από τον Μάρτιο του 2022 (δείτε Εικόνα 6.3-1 παρακάτω). 

• Πληροφορίες που παρέχονται από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης (π.χ. έντυπα, 
ραδιόφωνο), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter) και το μόνιμο Κέντρο 
Πληροφοριών Έργου. Συναντήσεις με ομάδες ενδιαφερομένων (συμπεριλαμβανομένων 
βασικών πληροφοριοδοτών, γυναικών και ευάλωτων ομάδων) σε τακτική βάση, όπως 
ορίζεται στα εξειδικευμένα σχέδια διαχείρισης και συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας 
επισκόπησης της αντίληψης των ενδιαφερομένων. 

• Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος (CIC) και άλλες υποεπιτροπές για την αντιμετώπιση 
βασικών ειδικών θεμάτων, εάν είναι απαραίτητο. Θα διασφαλιστεί η συμμετοχή των 
γυναικών στη CIC και σε τυχόν υποεπιτροπές (δείτε Πίνακα 6.4-1). 

• Μια διαδραστική πλατφόρμα για το Έργο στο web που δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να 
προβάλλει διαδραστικούς χάρτες και ενημερώσεις για το Έργο και 

• Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών (δείτε Κεφάλαιο 7 «Μηχανισμός υποβολής 
καταγγελιών). 
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Εικόνα 6.3-1: Σύνδεσμοι με την τοπική κοινωνία στο Κέντρο Πληροφοριών Έργου στο Νεοχώρι 

6.4 Τακτική προσέγγισης των ενδιαφερόμενων μερών 

6.4.1 Στρατηγικές προσέγγισης 

Για λόγους δημοσιοποίησης των πληροφοριών, θα εξεταστούν διάφορες στρατηγικές επικοινωνίας 
και προσέγγισης, με βάση τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών. Παρουσιάζονται στον Πίνακα 
6.4-1 και θα συζητηθούν και θα επιβεβαιωθούν στην αρχή της υλοποίησης του SEP και καθ’ όλη τη 
διάρκεια ανάπτυξης του Έργου. Ειδικοί μηχανισμοί επικοινωνίας και προσέγγισης θα στοχεύσουν 
συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών, με βάση τις καλύτερες στρατηγικές προσέγγισης 
αυτών των ομάδων και με γενικό στόχο την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και τη συνεργασία με τα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη (δείτε επίσης την ακόλουθη Σημείωση). 
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Πίνακας 6.4-1: Μεθοδολογία και προσέγγιση συμμετοχής 

Τακτική Περιγραφή Στόχος 

Συχνότητα 
κατόπιν 
ΜΠΕ/ΜΠΚΕ 

Επικουρικό υλικό 
επικοινωνίας 

Εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 
Κέντρο 
Πληροφοριών 
Έργου 

Το Κέντρο Πληροφοριών Έργου στο 
Νεοχώρι θα δώσει τη δυνατότητα 
στους κατοίκους να θέσουν 
ερωτήσεις, να υποβάλουν 
καταγγελίες και να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες 
όπως οι αιτήσεις για προκηρυγμένες 
θέσεις εργασίας ή τα προσόντα 
προμηθευτών. 

• Όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη της Κοινωνικής ΖΕ 

Σε εξέλιξη Πίνακες 
ανακοινώσεων, 
χάρτες μεγάλης 
κλίμακας, πίνακες 
ανακοινώσεων 
θέσεων εργασίας, 
κυτίο καταγγελιών, 
ενημερωτικό υλικό για 
δυνητικούς 
εργαζόμενους και 
προμηθευτές 

CIC Το Έργο θα συντονίσει και θα στηρίξει 
μια Επιτροπή Κοινοτήτων 
Ενδιαφέροντος (CIC) 
προσκεκλημένων ενδιαφερόμενων 
μερών με τη συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων μερών υψηλής 
προτεραιότητας με σχετική τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και 
επικεφαλής ή εκπροσώπων τοπικών 
κοινοτήτων, ομάδων επιχειρήσεων 
και ανάπτυξης και άλλων βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών. 
Η Επιτροπή Κοινοτήτων 
Ενδιαφέροντος προβλέπεται να έχει 
περίπου 15 μέλη που θα επιλεγούν 
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
εκπροσώπηση των φύλων, των 
οικονομικών τάξεων και των 
γεωγραφικών ζωνών των κοινοτήτων 
της Κοινωνικής ΖΕ. Τα μέλη της 
Επιτροπής θα οριστούν από την 
Ελληνικός Χρυσός με βάση σαφή 
κριτήρια, με στοιχεία που θα 
διαθέσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη 
στην Κοινωνική ΖΕ. Οι ψήφοι των 
μελών της Επιτροπής θα έχουν την 
ίδια βαρύτητα. Επιπλέον, τα μέλη της 
Επιτροπής θα έχουν τη δυνατότητα 
της ανώνυμης ψήφου, βάσει των 
απαιτήσεων για τη δημιουργία 
ασφαλούς χώρου για διαφωνίες και 
αποκλίνουσες απόψεις. Ο 
συντονισμός των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής θα πραγματοποιείται κατά 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα 
τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους. 
Θα εκπονηθούν γενικοί όροι στους 
οποίους θα καθοριστούν ο ρόλος 
και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 
και ο τρόπος λειτουργίας της, 
στοιχεία που θα τεθούν προς 
διαπραγμάτευση με τα μέλη της 
Επιτροπής. Στην αρχική περίοδο της 
ύπαρξής της, η Επιτροπή Κοινοτήτων 
Ενδιαφέροντος προβλέπεται να 
συνεδριάζει ανά τρίμηνο. Η 
συχνότητα των συνεδριάσεων μπορεί 

• Ενδιαφερόμενα μέρη 
με βασική τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη 

• Τοπικές κοινότητες 
στην Κοινωνική ΖΕ και 
βασικές κατηγορίες 
ενδιαφερόμενων 
μερών 

Τριμηνιαίες 
συνεδριάσεις 
ή ανάλογα με 
τις απαιτήσεις 

Δεν ισχύει 
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Τακτική Περιγραφή Στόχος 

Συχνότητα 
κατόπιν 
ΜΠΕ/ΜΠΚΕ 

Επικουρικό υλικό 
επικοινωνίας 

να τροποποιηθεί, βάσει των 
αναγκών. 
Αυτή η ομάδα θα παρέχει στην 
ομάδα του Έργου σχόλια και απόψεις 
των κοινοτήτων, θα προσδιορίζει τις 
προκλήσεις και τις ευκαιρίες και θα 
παρέχει ένα πεδίο δοκιμής για την 
ανταλλαγή μηνυμάτων, την 
προσέγγιση και τις ανακοινώσεις. 
Επίσης, η Επιτροπή θα συμμετέχει 
στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής των μέτρων μετριασμού 
Π&Κ ζητημάτων σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
συμμετέχει στην αντιμετώπιση των 
καταγγελιών βαθμίδας 2 και στη 
συνολική παρακολούθηση της 
διαχείρισης καταγγελιών. 
Συμπληρωματικά, μπορούν να 
συσταθούν υπο-επιτροπές για 
συγκεκριμένα ζητήματα όπως η 
προστασία του περιβάλλοντος και τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Κατά την 
κατασκευή/λειτουργία, αυτές οι 
ομάδες θα μπορούσαν να 
διατηρηθούν για να καλύψουν τον 
σκοπό της παρακολούθησης. Θα 
διασφαλιστεί η συμμετοχή των 
γυναικών. 

Ανοικτές 
εκδηλώσεις / 
Εικονικές ανοικτές 
εκδηλώσεις  

Ανοικτές εκδηλώσεις ή συνεδρίες 
ενημέρωσης των κοινοτήτων που θα 
φιλοξενούνται σε βασικές κοινότητες 
της ΖΕ. Αυτές οι εκδηλώσεις θα 
παρέχουν έναν τόπο όπου τα μέλη 
της κοινότητας, τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και το ευρύ κοινό μπορούν να 
ενημερωθούν για το Έργο. 
Στο πλαίσιο της πανδημίας 
COVID-19, οι εικονικές ανοικτές 
συνεδριάσεις θα παρέχουν μια 
εναλλακτική λύση για τη διάδοση 
στοιχείων για το Έργο σε ευρύτερο 
κοινό. 

• Όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη 

• Κοινότητες στην 
Κοινωνική ΖΕ 

Έκτακτη 
εκδήλωση, σε 
καίριες 
στιγμές της 
διαδικασίας 
ανάπτυξης 
της ΜΠΚΕ 

Αφίσες και φυλλάδια 
που παρουσιάζουν 
στοιχεία του Έργου: 
Μη τεχνική περίληψη, 
ΜΠΚΕ, σχέδια 
διαχείρισης 

Επιτόπιες 
επισκέψεις 

Επιτόπιες επισκέψεις θα 
οργανώνονται για ενημερωτικούς 
σκοπούς με μικρό αριθμό βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών 

• Επικεφαλής 
κοινοτήτων και 
εκπρόσωποι 
ενδιαφερόμενων 
μερών 

Περιοδικά, 
βάσει των 
απαιτήσεων 

Δεν ισχύει 

Κατ’ ιδίαν 
προσέγγιση  

Διαπροσωπικές συναντήσεις, 
ομαδικές συναντήσεις και 
παρουσιάσεις σε ομάδες σχετικά με 
το Έργο. Περιλαμβάνονται: 
• Συζητήσεις focus group, με ειδικές 

συνεδρίες για ευάλωτες ή 
περιθωριοποιημένες ομάδες όποτε 
απαιτείται και ενδείκνυται. 

• Συνεντεύξεις με στοχευμένα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη για τη 
συζήτηση ειδικών, τεχνικών ή/και 
ευαίσθητων ζητημάτων. 

Αυτές οι συναντήσεις θα είναι 

• Ενδιαφερόμενα μέρη 
που ενδεχομένως 
επηρεάζονται από το 
Έργο ή που 
εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα βασικών 
ενδιαφερόμενων 
μερών 

Βασικά 
ορόσημα της 
ΜΠΕ/ΜΠΚΕ, 
κυρίως η 
διαβούλευση 
σταδίου 1 & 2, 
σε εξέλιξη 
κατά τη 
διάρκεια 
κατασκευής, 
λειτουργίας 
και στο 
κλείσιμο του 

Ενημερωτικό υλικό 
όπως φυλλάδια που 
περιγράφουν την 
τρέχουσα κατάσταση 
του Έργου 
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Τακτική Περιγραφή Στόχος 

Συχνότητα 
κατόπιν 
ΜΠΕ/ΜΠΚΕ 

Επικουρικό υλικό 
επικοινωνίας 

συνεδρίες διαβούλευσης (τύπου 
ακούω και μαθαίνω) για τον 
εντοπισμό συμφερόντων, ανησυχιών 
και συστάσεων. Μετά τις αρχικές 
συναντήσεις με κάθε ομάδα, το Έργο 
θα δίνει συνέχεια σε κάθε ομάδα σε 
βασικά ορόσημα του Έργου. 
Επιπλέον, σε τακτά διαστήματα θα 
παρέχονται κοινοποιήσεις και θα 
αποστέλλονται ενημερώσεις / 
επιστολές παρακολούθησης-. 

Έργου 

Διανομή 
πληροφοριών για 
το Έργο  

Το Έργο θα προετοιμάσει 
επικοινωνιακό και ενημερωτικό υλικό 
για την υποστήριξη της προσέγγισης, 
το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στο 
Έργο να παρουσιάζει και να εκθέτει 
στοιχεία σε ευρύ φάσμα 
εκδηλώσεων. Το υλικό θα είναι 
συνοπτικό, μη τεχνικό και εύκολα 
προσβάσιμο ενώ θα ενημερώνεται 
περιοδικά για να αποτυπώνει την 
κατάσταση του Έργου και τις 
προτεραιότητες των ενδιαφερόμενων 
μερών. Το υλικό θα είναι μόνο στα 
Ελληνικά, πρόκειται για τη μοναδική 
γλώσσα που χρησιμοποιείται στην 
περιοχή. Το ενημερωτικό υλικό του 
Έργου θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη 
μορφή και ηλεκτρονικά. 

• Ευρύ κοινό 
• Ενδιαφερόμενα μέρη 

σε κοινότητες της ΖΕ 

Ad-hoc Έντυπα αντίγραφα 
από: 
• ενημερωτικά 

φυλλάδια Έργου 
• ΜΤΠ 
• εκτυπώσεις και 

ενημερωτικά δελτία 
που παρέχουν 
ενημέρωση για την 
τρέχουσα 
κατάσταση και την 
υλοποίηση του 
Έργου 

Τοπική παρουσία Η τοπική παρουσία του Έργου θα 
ενισχυθεί, μεταξύ άλλων με ένα 
Κέντρο Πληροφοριών Έργου, πίνακες 
ανακοινώσεων, κυτίο σχολίων και 
συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις 
(κυρίως επιχειρηματικές εκδηλώσεις 
και εκδηλώσεις προμηθευτών και των 
κοινοτήτων)  

• Ενδιαφερόμενα μέρη 
σε κοινότητες της ΖΕ 

Σε εξέλιξη Δεν ισχύει 

Κοινωνικές 
επενδύσεις 

Το Έργο θα αναπτύξει ένα στρατηγικό 
σχέδιο ΕΚΕ/κοινωνικών επενδύσεων 
που θα εναρμονίζεται με τις ανάγκες 
και τις προτεραιότητες των 
κοινοτήτων, καθώς και με τους 
στόχους του Έργου. Θα έχει ζωτική 
σημασία για το Έργο να λαμβάνει τα 
σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών 
για να διασφαλίζει ότι οι επενδυτικές 
πρωτοβουλίες είναι απόρροια 
προσεκτικού συλλογισμού, από 
κοινού συντονισμού και ευθύνης του 
Έργου και της τοπικής κοινωνίας. 

• Ενδιαφερόμενα μέρη 
που ενδεχομένως 
επηρεάζονται από το 
Έργο ή που 
εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα βασικών 
ενδιαφερόμενων 
μερών 

Σε εξέλιξη Αναφορά για τις 
επενδύσεις στις 
κοινότητες και την ΕΚΕ 
στον Απολογισμό 
Βιωσιμότητας/ΠΚΔ 
της Ελληνικός 
Χρυσός 
Λεπτομερές 
ενημερωτικό δελτίο 
ΕΚΕ διαθέσιμο προς 
λήψη στον ιστότοπο 
του Έργου 

Τοπική συμμετοχή 
σε επιτόπιες 
μελέτες/έρευνες 

Παροτρύνοντας τα τοπικά 
ενδιαφερόμενα μέρη να 
συμμετάσχουν στις έρευνες και τις 
επιτόπιες μελέτες για το Έργο, το 
Έργο θα προσπαθήσει να ενισχύσει 
τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη σε 
αυτό. Με την παροχή 
χρηματοδότησης για την έρευνα ή 
επιχορηγήσεων σε ομάδες 
ενδιαφερόμενων μερών, μπορεί 
επίσης να προκύψουν στοιχεία για 
βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

• Ενδιαφερόμενα μέρη 
που ενδεχομένως 
επηρεάζονται από το 
Έργο ή που 
εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα βασικών 
ενδιαφερόμενων 
μερών 

• Ακαδημαϊκή κοινότητα 

Σε εξέλιξη Δεν ισχύει 
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Συχνότητα 
κατόπιν 
ΜΠΕ/ΜΠΚΕ 

Επικουρικό υλικό 
επικοινωνίας 

του Έργου. 
Σχέσεις και 
διαφημίσεις σε 
παραδοσιακά 
μέσα ενημέρωσης 

Το Έργο θα διαμορφώσει μια 
στρατηγική σχέσεων με τα μέσα 
ενημέρωσης τόσο για  τα 
παραδοσιακά μέσα (π.χ. έντυπα, 
ραδιόφωνο) όσο και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 
Facebook, Twitter), η οποία θα 
περιγράφει τη συνιστώμενη 
προσέγγιση των μέσων ενημέρωσης, 
πρωτόκολλα και συστήματα για να 
διαπιστώνεται πώς το Έργο 
αλληλεπιδρά με τα μέσα 
ενημέρωσης. Ειδικότερα, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης της Ελληνικός 
Χρυσός θα χρησιμοποιηθούν ως 
πλατφόρμα για τη δημοσιοποίηση 
της ΜΠΕ/ΜΠΚΕ και περαιτέρω 
ανακοινώσεις.  

• Όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη 

Σε εξέλιξη Δελτίο τύπου και 
τακτική ενημέρωση 
των μέσων για την 
υλοποίηση του Έργου 

Διαδραστικός 
ιστότοπος 

Το Έργο θα αναπτύξει και θα διατηρεί 
μια διαδραστική πλατφόρμα για το 
Έργο στο web που θα δίνει τη 
δυνατότητα στο κοινό να προβάλλει 
διαδραστικούς χάρτες και 
ενημερώσεις για το Έργο. Η 
ιστοσελίδα θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί ως μικρο-τοποθεσία και 
να συνδέεται με την κύρια ιστοσελίδα 
της Ελληνικός Χρυσός. Η ιστοσελίδα 
θα αποτελέσει κυρίως πλατφόρμα 
για τη δημοσιοποίηση της ΜΠΕ/ΜΠΚΕ 
(δηλαδή εικονική ανοικτή 
συνεδρίαση). 

• Όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη 

Σε εξέλιξη Διαδραστικός 
ιστότοπος 

Επικαιροποίηση / 
Ενημερωτικό 
δελτίο Έργου 

Εσωτερικά ενημερωτικά δελτία της 
Εταιρείας θα καταρτίζονται για 
λόγους ενημέρωσης για το Έργο και 
διάδοσης βασικών πληροφοριών.  

• Εσωτερικά 
ενδιαφερόμενα μέρη 

Ανά μήνα Ενημερωτικό δελτίο  

Μηχανισμός 
υποβολής 
καταγγελιών  

Το Έργο θα καταρτίζει μια τριμηνιαία 
αναφορά για τον μηχανισμό 
υποβολής καταγγελιών, η οποία θα 
περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό 
και τα είδη καταγγελιών που έχουν 
ληφθεί, καθώς και τις απαντήσεις. Η 
αναφορά θα διατίθεται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη μέσω 
καθιερωμένων μέσων επικοινωνίας 
του Έργου. 

• CIC 
• Όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη 

Ανά τρίμηνο Τριμηνιαία αναφορά 

Ενισχυμένα 
βασικά μηνύματα 
και συχνές 
ερωτήσεις 

Επί του παρόντος η Ελληνικός 
Χρυσός βρίσκεται στη διαδικασία 
αναθεώρησης των βασικών 
μηνυμάτων της και των συχνών 
ερωτήσεων. Το Έργο θα συνεχίσει να 
επικαιροποιεί και να επεξεργάζεται 
αυτά τα βασικά μηνύματα και τις 
συχνές ερωτήσεις καθώς 
προκύπτουν λεπτομερή στοιχεία για 
την εξέλιξη του Έργου και καθώς το 
Έργο προσεγγίζει και ενημερώνεται 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη 

Βασικά 
ορόσημα 
όπως η 
εκκίνηση της 
διαδικασίας 
διαβούλευσης 
Ανά τρίμηνο  

Βασικά μηνύματα και 
συχνές ερωτήσεις 



 
Σχέδιο συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών 

για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας 

 

ENVECO Α.Ε. και ERM 59 

Τακτική Περιγραφή Στόχος 

Συχνότητα 
κατόπιν 
ΜΠΕ/ΜΠΚΕ 

Επικουρικό υλικό 
επικοινωνίας 

Εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 
Κατ’ ιδίαν 
προσέγγιση 

Συναντήσεις με εκπροσώπους 
σωματείων 

• Εκπρόσωποι των 
σωματείων 
εργαζομένων  

Βάσει των 
αναγκών 

Δεν ισχύει 

Υφιστάμενη 
εσωτερική 
επικοινωνία  

Οι μηχανισμοί εσωτερικής 
επικοινωνίας περιλαμβάνουν 
ανακοινώσεις μέσω email και 
ενημερώσεις της διοίκησης. Θα 
χρησιμοποιηθούν για την άμεση 
επικοινωνία με τους εργαζόμενους σε 
σχέση με τη δημοσιοποίηση της 
ΜΠΕ/ΜΠΚΕ, το τμήμα ΑΔ, τις εταιρικές 
πολιτικές, τη διαχείριση και τις 
επικαιροποιήσεις Έργου 

• Όλοι οι εργαζόμενοι Ανά τρίμηνο ή 
ανάλογα με 
τις απαιτήσεις 

Ανακοινώσεις μέσω 
email ή άλλη 
εφαρμογή των 
εργαζομένων  

Μηχανισμός 
υποβολής 
καταγγελιών 

Το Έργο θα παγιώσει μια τριμηνιαία 
αναφορά για τον μηχανισμό 
υποβολής καταγγελιών, η οποία θα 
περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό 
και τα είδη καταγγελιών που έχουν 
ληφθεί, καθώς και τις απαντήσεις. Η 
αναφορά θα διατίθεται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη με χρήση των 
καθιερωμένων μέσων επικοινωνίας 
του Έργου. 

• Εσωτερικά 
ενδιαφερόμενα μέρη 

Ανά τρίμηνο Τριμηνιαία αναφορά 

CIC = Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος, COVID-19 = νόσος του κορωνοϊού 2019, ΕΚΕ = Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Π&Κ = 
Περιβαλλοντικά & Κοινωνικά ζητήματα, ΜΠΕ = Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΠΚΔ = Περιβάλλον, Κοινωνία, 
Διακυβέρνηση, ΜΠΚΕ = Μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, ΑΔ = Ανθρώπινο Δυναμικό, ΜΤΠ = Μη Τεχνική 
Περίληψη, Κοινωνική ΖΕ = Κοινωνική Ζώνη Επιρροής 

Αυτές οι τακτικές για την προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών θα σχεδιαστούν προσεκτικά 
σύμφωνα με το επίπεδο δραστηριότητας του Έργου και τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές εντάσεις και τις προτεραιότητες συμμετοχής. Οι μηχανισμοί 
συμμετοχής θα είναι επίσης «πολιτιστικά ενδεδειγμένοι», συμπεριλαμβάνοντας τις τοπικές γλώσσες και 
τις διαδικασίες επικοινωνίας με τις διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης, θα σχεδιαστούν 
προσεκτικά οι βέλτιστες στρατηγικές για την προσέγγιση των εκπροσώπων συγκεκριμένων 
ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. τον/την πρόεδρο της κοινότητας, ενώσεις γυναικών) με την υποστήριξη 
της ομάδας της Ελληνικός Χρυσός που είναι αρμόδια για τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία πριν από 
τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων.  

Όποτε αρμόζει, η πρόοδος επί βασικών θεμάτων θα αναφέρεται στα ενδιαφερόμενα μέρη για να 
καταδεικνύεται πώς η συμβολή τους έχει ενταχθεί στις διαδικασίες του Έργου. 

Σημείωση: ορισμένοι από τους μηχανισμούς συμμετοχής που προτείνονται παραπάνω 
ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρηθούν για να αποτυπώσουν τυχόν περιορισμούς που 
θέτει η πανδημία COVID-19 κατά τον χρόνο της συμμετοχής. 

6.4.2 Ειδικές στρατηγικές για ευάλωτες ομάδες και γυναίκες 

Για την προσέγγιση ευάλωτων ομάδων θα χρησιμοποιηθούν ειδικές προσεγγίσεις και αυξημένοι πόροι 
προκειμένου αυτές οι ομάδες να έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν πλήρως τα ζητήματα που 
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ενδεχομένως τους επηρεάζουν και να τους δοθούν συγκεκριμένες ευκαιρίες να θέσουν ερωτήσεις και 
να εκφράσουν ανησυχίες. 

Οι τακτικές που απαριθμούνται στον Πίνακα 6.4-1 θα επικυρωθούν για να επιβεβαιωθεί ότι είναι 
προσβάσιμες και κατάλληλες για τις ευάλωτες ομάδες (όπως ορίζονται στην Ενότητα 4.2.3 «Ευάλωτες 
ομάδες»). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην κατ’ ιδίαν προσέγγιση και στην τοπική συμμετοχή στις 
επιτόπιες μελέτες/έρευνες. Η Ελληνικός Χρυσός θα διασφαλίσει ότι οι προτεραιότητες που 
απαριθμούνται στον Πίνακα 6.4-2 ενσωματώνονται στις δραστηριότητες προσέγγισης. 

Πίνακας 6.4-2: Τακτική προσέγγισης των ευάλωτων ομάδων και των γυναικών 

Προτεραιότητες  

Εμπλεκόμενη 
ευάλωτη 
ομάδα Δεσμεύσεις προς εφαρμογή από το Έργο 

Εντοπισμός και προσέγγιση 
ευάλωτων ομάδων σε κάθε 
οικισμό κατά τη δημοσιοποίηση 
της ΜΠΚΕ 

Όλες οι 
ευάλωτες 
ομάδες 

Η Ελληνικός Χρυσός θα προσεγγίσει με ειδικό και ενδεδειγμένο τρόπο τις 
διάφορες οντότητες (όπως τοπικές ΜΚΟ ή οργανώσεις με έδρα τις 
κοινότητες) που εκπροσωπούν τα συμφέροντα ευάλωτων ομάδων. 
Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει την εκ των προτέρων διανομή στοιχείων 
για το Έργο στις ευάλωτες ομάδες (μέσω κατάλληλων 
αντιπροσωπευτικών οντοτήτων), συζήτηση για κατάλληλες μορφές 
προσέγγισης ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ευάλωτων ομάδων 
και παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτες ομάδες είχαν 
την ευκαιρία να διατυπώσουν σχόλια με τον κατάλληλο τρόπο. 

Συγκεκριμένες δραστηριότητες 
προσέγγισης γυναικών και 
ευάλωτων ομάδων 

Γυναίκες και 
ευάλωτες 
ομάδες 

Η Ελληνικός Χρυσός θα διοργανώσει συναντήσεις μόνο με γυναίκες 
εφόσον συμφωνηθούν ως αποτελεσματικό εργαλείο κατά τη διάρκεια 
των προκαταρκτικών συναντήσεων με τις διάφορες οντότητες (όπως 
οργανώσεις με έδρα τις κοινότητες ή τοπικές ΜΚΟ) που εκπροσωπούν 
τα συμφέροντα των γυναικών και ευάλωτων ομάδων. 
Οι συναντήσεις θα σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να ταιριάζουν στις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις αυτών των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών: 
περιλαμβάνεται η μορφή των συναντήσεων, η χρονική στιγμή και οι 
τοποθεσίες, καθώς και ο συντονισμός (π.χ. οι γυναίκες τίθενται 
επικεφαλής και αναλαμβάνουν τον συντονισμό). Μεταφορά και δωρεάν 
φροντίδα παιδιών θα παρασχεθούν για τις γυναίκες, όποτε χρειαστεί, για 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στις συναντήσεις. 
Η Ελληνικός Χρυσός θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή μιας γυναίκας 
συντονίστριας σε αυτές τις συναντήσεις.  

Παρουσία γυναικών στη CIC. Γυναίκες Η Ελληνικός Χρυσός θα έχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη 
CIC.  

Η προσέγγιση των συνταξιούχων 
λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους 
της νόσου COVID-19 και τις 
ανησυχίες των συνταξιούχων για 
κατ’ ιδίαν συναντήσεις. 

 

Συνταξιούχοι Πρόταση για κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους ηλικιωμένους απευθείας στην 
οικία τους (λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών απαιτήσεων λόγω 
της νόσου COVID-19) εάν δεν μπορούν να παρευρεθούν στις δημόσιες 
συνεδριάσεις και θα ήθελαν κατ’ ιδίαν συνάντηση. 
Η προσέγγιση των συνταξιούχων θα λάβει υπόψη τις παραμέτρους της 
νόσου COVID-19 και τις ανησυχίες των συνταξιούχων για κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις και, συνεπώς, το Έργο θα παρέχει επιλογές εικονικής 
συμμετοχής. 

CIC = Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος, COVID-19 = νόσος κορωνοϊού 2019, ΜΠΚΕ = Μελέτη περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων, ΜΚΟ = μη κυβερνητική οργάνωση 

Εντός της εταιρείας, η Ελληνικός Χρυσός θα επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίσει ότι 
δίνονται ξεχωριστές ευκαιρίες στις γυναίκες εργαζόμενες να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Θα 
υλοποιηθούν ενέργειες εσωτερικής ευαισθητοποίησης για τη σημασία της ενσωμάτωσης των 
γυναικών ή περιθωριοποιημένων υπαλλήλων. Επίσης θα υπάρξει εκπαίδευση σε σχέση με τις εταιρικές 
πολιτικές της Ελληνικός Χρυσός, κατά κύριο λόγο την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δείτε 
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Παράρτημα VI) και τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας καθώς και τις 
δεσμεύσεις που αφορούν την έμφυλη βία και παρενόχληση ως τρόπο κοινοποίησης της μηδενικής 
ανοχής απέναντι στις διακρίσεις και την παρενόχληση. 

6.4.3 Διαχείριση δυνητικών κινδύνων αντιποίνων 

Η Ελληνικός Χρυσός θα ακολουθεί τις αρχές και τις προσεγγίσεις που αναφέρονται παρακάτω για τη 
διαχείριση ή/και την αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων αντιποίνων έναντι των εργαζομένων και τρίτων 
μερών: 

• Η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί να επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή 
διακρίσεων, παρενόχλησης, απρεπούς ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, εκφοβισμού ή 
άδικης μεταχείρισης, αντιποίνων ή κακοποίησης οποιουδήποτε είδους στον εργασιακό 
χώρο ή από εργαζόμενους της Ελληνικός Χρυσός ή από εργαζόμενους των 
προμηθευτών και επιχειρηματικών εταίρων της Ελληνικός Χρυσός. Αυτή η αρχή 
περιλαμβάνεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της 
Eldorado Gold και στην Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Eldorado Gold (δείτε 
Παράρτημα VI). Στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης ασφάλειας, η Ελληνικός Χρυσός θα 
αναπτύξει επίσης και θα εφαρμόσει μια πολιτική μηδενικής ανοχής για τα αντίποινα σε 
βάρος εργαζομένων και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως τρίτα μέρη / 
πρόσωπα που επηρεάζονται από το Έργο και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 

• Η Ελληνικός Χρυσός θα ευαισθητοποιήσει το προσωπικό και θα ενδυναμώσει την 
ικανότητα αντιμετώπισης του κινδύνου αντιποίνων ώστε να ενισχυθεί η κουλτούρα 
ειλικρινούς σχολιασμού και να υποστηριχθούν οι προσπάθειες αποτροπής κάθε 
αντεκδίκησης, μέσω της κοινοποίησης των πολιτικών και της θέσης της Εταιρείας για τα 
αντίποινα σε βάρος του εργατικού δυναμικού και των ενδιαφερόμενων μερών. 

• Οι προαναφερόμενες δεσμεύσεις είναι ενσωματωμένες στα συμβόλαια της Ελληνικός 
Χρυσός με τους εργολήπτες, οι οποίοι επίσης εκπαιδεύονται στην τήρηση των 
καταγεγραμμένων αρχών. 

• Η Ελληνικός Χρυσός διατηρεί έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών που είναι εύκολα 
προσβάσιμος από όλους τους εργαζόμενους και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και 
προβλέπει την ανωνυμία των καταγγελλόντων. 

• Η Ελληνικός Χρυσός παρέχει πολλούς διαύλους υποβολής καταγγελιών όπως έναν 
δωρεάν αριθμό τηλεφώνου για την υποβολή καταγγελιών, ένα έντυπο ηλεκτρονικής 
υποβολής καταγγελιών, κυτία καταγγελιών ή μέσω εκπροσώπων ή επιτροπών σωματείων 
εργαζομένων. 

• Η Ελληνικός Χρυσός διασφαλίζει την εκπροσώπηση των εργαζομένων στις επιτροπές 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία ή σε κάθε άλλη εργασιακή επιτροπή επειδή με αυτόν 
τον τρόπο διαβιβάζονται οι ανησυχίες των εργαζομένων και αποφεύγονται τα αντίποινα 
σε βάρος των ατόμων που διατυπώνουν ανησυχίες. Η Ελληνικός Χρυσός θα διασφαλίσει 
τη συμμετοχή των γυναικών στις επιτροπές του χώρου εργασίας για την αντιμετώπιση 
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συνδυασμού δυνητικών κινδύνων έμφυλης βίας και παρενόχλησης με κινδύνους 
αντιποίνων. 

• Η Ελληνικός Χρυσός θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/379 της ΕΕ. Κατά την περίοδο δημοσιοποίησης, 
ο εξωτερικός σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός θα απευθυνθεί σε άτομα που ειδικεύονται 
στον ΓΚΠΔ για να διασφαλίσει την προστασία του απορρήτου των συμμετεχόντων 
(συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και άλλων) κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικών 
εργαλείων. Ένας τρόπος διασφάλισης του απορρήτου είναι να δοθεί η δυνατότητα 
υποβολής σχολίων μέσω ηλεκτρονικών μη ανιχνεύσιμων εντύπων. 

• Η ομάδα ασφαλείας της Ελληνικός Χρυσός θα βρίσκεται επί τόπου για να παρέχει 
αξιολόγηση και αποκλιμάκωση κινδύνων, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που 
προκύψουν διαδηλώσεις που ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια των προσώπων ή των 
περιουσιακών στοιχείων, θα χρησιμοποιηθούν αστυνομικές δυνάμεις σύμφωνα με τις 
πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους. 

• Η Ελληνικός Χρυσός όχι μόνο θα διεξάγει συναντήσεις με τους υποστηρικτές αλλά επίσης 
θα προσεγγίσει τις αντιμαχόμενες ομάδες και θα οργανώσει χωριστές συναντήσεις με 
αυτές εάν νιώθουν πιο άνετα. 

• Θα οργανωθούν επίσης αποκλειστικές ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus group) με 
ευάλωτες ομάδες/γυναίκες που προσεγγίστηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 
2021. Τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων μερών θα τηρηθούν εμπιστευτικά, μεταξύ άλλων 
τα ονόματα των συμμετεχόντων και ταυτοποιήσιμα σχόλια. 

• Η ανώνυμη υποβολή σχολίων θα είναι εφικτή μέσω κυτίων παρατηρήσεων και 
ηλεκτρονικών εντύπων παρατηρήσεων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2-2 
«Μηχανισμός συλλογής σχολίων» κατά τη δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ και στο Κεφάλαιο 7 
«Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών». 

• Η Ελληνικός Χρυσός θα θεσπίσει τοπικές συνεργατικές δομές όπως η CIC για να τους 
παροτρύνει να συμμετάσχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στη διαχείριση 
καταγγελιών κ.λπ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν τις ανησυχίες τους σε 
αυτές τις τοπικές δομές εάν δεν νιώθουν άνετα να τις εκφράσουν απευθείας στο Έργο. 

• Θα εκπονηθούν ένα σχέδιο διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των κοινοτήτων και ένα 
σχέδιο διαχείρισης ασφάλειας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής 
Συμπεριφοράς της Eldorado Gold και την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Eldorado Gold (δείτε Παράρτημα VI). 

• Μέσω της συνεργασίας με παλαιότερα προσδιορισμένα συστήματα και οντότητες (π.χ. 
συμβουλευτικές επιτροπές κοινοτήτων, επιτροπές του χώρου εργασίας, υπεύθυνη ομάδα 
για τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία, μηχανισμός υποβολής καταγγελιών), η Ελληνικός 
Χρυσός θα παρακολουθεί προληπτικά τυχόν ζητήματα που αφορούν τα αντίποινα, 
πραγματικά και εικαζόμενα, και θα αναπτύξει κατάλληλα μέσα απόκρισης (π.χ. 
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τροποποιημένα μέτρα διαχείρισης, υιοθετούμενη προσέγγιση επικοινωνίας, συνεργασία 
με τοπικούς αξιωματούχους ασφαλείας). 

• Η Ελληνικός Χρυσός θα καταρτίσει και θα εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης για τα φύλα για 
το Έργο, μεταξύ άλλων μέτρα μετριασμού σχετικά με την έμφυλη βία και την 
παρενόχληση17. Το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών θα τροποποιηθεί για να 
συμπεριλάβει συγκεκριμένες διατάξεις διαχείρισης των καταγγελιών που αφορούν θέματα 
έμφυλης βίας και παρενόχλησης (για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην Ενότητα 
7.3 «Διαδικασία του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών»). Η Ελληνικός Χρυσός θα 
κοινοποιήσει τα στοιχεία για τα διαθέσιμα μέτρα στήριξης και ασφάλειας σε σχέση με 
θέματα έμφυλης βίας και παρενόχλησης, όπως μεταξύ εκπροσώπων των εργαζομένων, 
σωματείων εργαζομένων και τοπικών οργανώσεων (τηρώντας παράλληλα το 
απόρρητο). 

6.4.4 Σχέδιο δράσης 

Ο Πίνακας A3-1 στο Παράρτημα ΙΙΙ παρέχει μια σύνοψη του συνιστώμενου σχεδίου δράσης για τις 
δραστηριότητες προσέγγισης που θα αναληφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου. Αυτό το σχέδιο 
δράσης θα προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες 
προσέγγισης, όπως τα αιτήματα ενδιαφερόμενων μερών για συγκεκριμένες δραστηριότητες 
διαβούλευσης ή λόγω αλλαγής/επιδείνωσης του γενικού οικονομικού κλίματος. 

6.5 Αλλαγές των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και επιπτώσεων του 
Έργου 

Το παρόν SEP είναι ένα εξελισσόμενο έγγραφο που θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο και βάσει των 
αναγκών, με σκοπό να αποτυπώνει τις αλλαγές στο Έργο που επιφέρουν σημαντικούς 
περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς κινδύνους και επιπτώσεις. Ειδικότερα, το πρόγραμμα προσέγγισης 
των ενδιαφερόμενων μερών θα αναθεωρείται με βάση τις εξελισσόμενες σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και την ανάγκη για συγκεκριμένες δραστηριότητες προσέγγισης. 

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Έργου μπορούν να επέλθουν αλλαγές, για παράδειγμα μετά τη 
δημοσιοποίηση στοιχείων του Έργου, όπως η ΜΠΚΕ και άλλα έγγραφα του Έργου, και κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής και της υλοποίησης του Έργου. Στα παραδείγματα των δυνητικών αλλαγών 
περιλαμβάνονται: 

• Αλλαγές στο αντικείμενο του Έργου ή στη σκοπούμενη χρήση των προσόδων 
χρηματοδότησης της ΕΤΑΑ. 

• Αλλαγές στη μελέτη του Έργου, όπως το αποτύπωμα, η τοποθεσία, οι διαδρομές ή η 
παραγωγική δυναμικότητα του Έργου, αλλαγές των πρώτων υλών, της τεχνολογίας ή των 
διεργασιών, αλλαγές στη χρήση νερού ή αλλαγές στα μέσα ελέγχου των εκπομπών. 

 
17 Ως έμφυλη βία και παρενόχληση νοείται ένας γενικός όρος που αφορά τη βία και την παρενόχληση που στρέφονται σε 
βάρος κάποιων προσώπων λόγω κοινωνικού ή βιολογικού φύλου ή που επηρεάζουν δυσανάλογα πρόσωπα συγκεκριμένου 
κοινωνικού ή βιολογικού φύλου, ενώ περιλαμβάνει τη σεξουαλική παρενόχληση. 
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• Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα του Έργου. 

• Αλλαγές στις μεθοδολογίες κατασκευής. 

• Επιπτώσεις περιβαλλοντικής και κοινωνικής παρακολούθησης που είναι πιο σημαντικές 
απ’ ό,τι εκτιμήθηκε αρχικά και 

• Αλλαγές στις επιχειρησιακές μεθοδολογίες όπως η στρατηγική τοπικής απασχόλησης και 
αλλαγές στη χρήση πρώτων υλών, τεχνολογίας ή παραγωγικής διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που επέλθουν οι εν λόγω αλλαγές σε οποιοδήποτε στάδιο του Έργου και καταλήξουν σε 
σημαντικές αλλαγές των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών κινδύνων και επιπτώσεων του Έργου, η 
Ελληνικός Χρυσός θα γνωστοποιήσει τις επικαιροποιημένες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη 
και θα αναλάβει πρόσθετες διαβουλεύσεις πριν από αυτές τις αλλαγές. Οι εν λόγω ενέργειες θα 
στοχεύσουν, κατ’ ελάχιστον, τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα επηρεαστούν από τη μεταβολή των 
κινδύνων και των επιπτώσεων και όσους έχουν συμφέρον στα ζητήματα που σχετίζονται με αυτούς 
τους κινδύνους και τις επιπτώσεις. Η Ελληνικός Χρυσός θα προσδιορίσει κάθε έγκριση του Έργου που 
θα μπορούσε να επηρεαστεί και τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές με τις οποίες θα πρέπει να γίνει 
διαβούλευση. Η Ελληνικός Χρυσός θα πραγματοποιεί διαβούλευση τόσο για τις αλλαγές των κινδύνων 
και των επιπτώσεων όσο και για τα τροποποιημένα/πρόσθετα μέτρα μετριασμού που προτείνονται. 
Στις σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται αυτές που δεν μπορούν να μετριαστούν αμέσως με τα 
υπάρχοντα μέτρα μετριασμού του Έργου. 

Η Ελληνικός Χρυσός θα ειδοποιεί την ΕΤΑΑ όποτε επέρχονται αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του 
Έργου, στη μελέτη ή τη λειτουργία του που ενδέχεται να μεταβάλουν ουσιαστικά τους περιβαλλοντικούς 
ή κοινωνικούς κινδύνους που ενέχει και, βάσει της εκάστοτε συμφωνίας με την ΕΤΑΑ, θα επικαιροποιεί 
τα ισχύοντα έγγραφα του Έργου που δημοσιοποιήθηκαν σε προγενέστερο στάδιο. Περαιτέρω οδηγίες 
παρέχονται στο κατευθυντήριο υπόμνημα της απαίτησης απόδοσης αριθ. 1 σχετικά με το τι μπορεί να 
αποτελεί ουσιώδη αλλαγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

7.1 Εισαγωγή 

Επί του παρόντος, η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει ένα επίσημο πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών που 
περιγράφει τις αρχές και τη διαδικασία της διαχείρισης καταγγελιών και καθορίζει την οργανωτική δομή 
και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός λειτουργικού, αποτελεσματικού και 
πολιτισμικά ενδεδειγμένου μηχανισμού καταγγελιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
ενδιαφερομένων. 

Ως καταγγελία ορίζεται ένα ζήτημα, μια ανησυχία, ένα σχόλιο, μια ερώτηση, ένα πρόβλημα ή μια 
απαίτηση (εικαζόμενη ή πραγματική) που διατυπώνει ένα πρόσωπο ή ομάδα ενδιαφερόμενων μερών 
(«καταγγέλλοντες») που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του Έργου. Στο πλαίσιο του 
προτεινόμενου Έργου, οι καταγγελίες μπορεί επίσης να συνδέονται με μια δέσμευση της Ελληνικός 
Χρυσός ή των υπεργολάβων της που δεν έχει εκπληρωθεί. 

Σκοπός του πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών που θα εκπονήσει η Ελληνικός Χρυσός είναι να 
θεσπιστούν δίκαιοι, προσπελάσιμοι, αποτελεσματικοί και επίκαιροι μηχανισμοί μέσω των οποίων 
μπορούν να τεθούν και να επιλυθούν οι ανησυχίες, διαμαρτυρίες και καταγγελίες των ενδιαφερόμενων 
μερών χωρίς κίνδυνο διακρίσεων ή αντιποίνων. 

Το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών έχει σχεδιαστεί με σκοπό την αντιμετώπιση καταγγελιών που 
εκφράζονται προφορικά ή/και γραπτά και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση 
καταγγελιών που κοινοποιούνται έμμεσα (δηλαδή μέσω αναφορών από άλλες πηγές πέραν του 
καταγγέλλοντος/θιγόμενου μέρους). Το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών ισχύει επίσης για καταγγελίες 
που αφορούν πραγματικά και εικαζόμενα ζητήματα και περιστατικά. Το πλαίσιο θα επιτρέψει την 
υποβολή καταγγελιών σε σχέση με θέματα έμφυλης βίας και παρενόχλησης τόσο στους χώρους 
εργασίας όσο και σε εξωτερικές κοινότητες. 

Το εν λόγω πλαίσιο ισχύει για όλες τις δραστηριότητες και συνιστώσες του Έργου, καθώς και για όσους 
υπάγονται στη σφαίρα ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός, των εργαζομένων, εργοληπτών και 
υπεργολάβων της. Ισχύει για όλες τις φάσεις του Έργου συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και 
της λειτουργίας και θα επικαιροποιείται τακτικά για να διασφαλίζεται η συνεχής συνάφεια και 
καταλληλότητά του για την κλίμακα και τη φάση του Έργου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών, η Ελληνικός Χρυσός θα 
ενημερώνεται για τις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών που αφορούν το Έργο και θα αποκρίνεται 
εγκαίρως. Ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό, 
τον μετριασμό και την πιθανή επίλυση των καταγγελιών προτού κλιμακωθούν και ενδεχομένως 
προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά. Επομένως, η Ελληνικός Χρυσός αντιλαμβάνεται την ανάγκη 
ανάπτυξης ενός πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών το συντομότερο δυνατό στη διαδικασία ανάπτυξης 
του Έργου, καθώς και ότι ο μηχανισμός υποβολής καταγγελιών πρέπει να είναι ανάλογος με τους 
κινδύνους και τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις του Έργου. Το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών θα 
συντελέσει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 
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1. Λήψη και διευκόλυνση της επίλυσης των ανησυχιών και καταγγελιών των ενδιαφερόμενων 
μερών, ειδικά όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις. 

2. Μετριασμός δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τις μεταλλευτικές 
δραστηριότητες. 

3. Μείωση συναφών συγκρούσεων. 

4. Διατήρηση και βελτίωση των σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες 

Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει έναν ειδικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών από 
τους εργαζόμενους που παρουσιάζεται στην Ενότητα 7.5 «Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών από 
τους εργαζόμενους». 

Το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως οδηγός των εργοληπτών της 
Ελληνικός Χρυσός για την εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των ειδικών μηχανισμών 
διαχείρισης καταγγελιών που συνάδουν με τις βέλτιστες πρακτικές. Κάθε εργολήπτης κατασκευαστικών 
εργασιών και οι υπεργολάβοι του θα κληθούν να εφαρμόσουν τον δικό τους μηχανισμό υποβολής 
καταγγελιών από τρίτα μέρη και εργαζόμενους για τη διαχείριση των καταγγελιών και διαμαρτυριών 
που αφορούν τις κατασκευαστικές εργασίες σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών 
της Ελληνικός Χρυσός. 

7.2 Αρχές 

Οι βασικές αρχές τις οποίες τηρεί η Ελληνικός Χρυσός για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου πλαισίου 
διαχείρισης καταγγελιών εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις της ΕΤΑΑ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Πρέπει να είναι κατάλληλο για το πεδίο εφαρμογής του Έργου. Το πλαίσιο διαχείρισης 
καταγγελιών πρέπει να τυποποιηθεί αναλογικά προς το επίπεδο των δυνητικών κινδύνων 
και των δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων στις επηρεαζόμενες κοινότητες, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τους εργαζόμενους που θέτει το Έργο της Ελληνικός Χρυσός. 

• Να είναι πολιτιστικά ενδεδειγμένο για τη λειτουργική εγκατάσταση της Ελληνικός Χρυσός 
και να αποτυπώνει τους τρόπους με τους οποίους κάθε κοινότητα διαχειρίζεται τις 
ανησυχίες που την αφορούν. Ο μηχανισμός θα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα 
υποβολής και διαχείρισης ανώνυμων διαμαρτυριών. 

• Να είναι προσβάσιμο από όλους τους εργαζομένους μέσω του μηχανισμού υποβολής 
καταγγελιών των εργαζομένων (δείτε Ενότητα 7.5 «Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών 
από τους εργαζόμενους») και μεμονωμένα και θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
απαριθμούνται στο παρόν SEP, χωρίς επιβάρυνση και χωρίς κίνδυνο αντεκδίκησης ή 
αντιποίνων. Θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαθέσιμα εναλλακτικά μέσα 
αποκατάστασης που αναγνωρίζονται από το Έργο, καθώς και εθνικά και διεθνή νομικά 
συστήματα. 

• Να κοινοποιηθεί με σαφήνεια. Το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών της Ελληνικός Χρυσός 
και οι συναφείς διαδικασίες που άπτονται των καταγγελιών θα κοινοποιηθούν μέσω 
κατάλληλων και συναφών διαύλων. 
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• Διαφανές, δίκαιο και με σαφείς αρμοδιότητες επίλυσης των καταγγελιών. 

• Χωρίς χειραγώγηση, παρεμβολές, καταναγκασμό, εκφοβισμό ή αντίποινα. 

• Θα διασφαλίζεται το απόρρητο των καταγγελλόντων. 

• Η παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών και η ανάλυση 
των τάσεων θα διεξάγονται σε τακτά διαστήματα. 

Η Ελληνικός Χρυσός θα ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη για το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών 
στην πορεία των δραστηριοτήτων προσέγγισης και θα υποβάλλει τακτικά αναφορά στο κοινό για την 
εφαρμογή του, προστατεύοντας το απόρρητο των επηρεαζόμενων προσώπων. 

7.3 Επιλεξιμότητα 

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει καταγγελία ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση, ενώ οι καταγγέλλοντες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ανωνυμία τους εάν το 
επιθυμούν. Ωστόσο, οι καταγγελίες πρέπει να πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια 
για να θεωρούνται επιλέξιμες για ένταξη στο πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών: 

• Η καταγγελία υποβάλλεται από πρόσωπο (ή εκπρόσωπο που έχει τη συγκατάθεση του 
προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί) που διαμένει ή έχει οικογενειακούς 
δεσμούς με την περιοχή του Έργου, ή/και 

• Η καταγγελία προσδιορίζει μια επίπτωση, διαμαρτυρία, ανησυχία ή ένα πρόβλημα που 
συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με μία ή περισσότερες δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός 
ή των υπεργολάβων της, όπως αυτές που σχετίζονται με τις δεσμεύσεις, δραστηριότητες, 
επιπτώσεις, ευθύνες και το πεδίο εφαρμογής του Έργου. Εάν κριθεί ότι η καταγγελία είναι 
εκτός του πεδίου εφαρμογής του Έργου, η Ελληνικός Χρυσός θα απαντήσει στον 
καταγγέλλοντα δίνοντας τη σχετική εξήγηση και θα τον ενημερώσει με ποιο πρόσωπο θα 
πρέπει να επικοινωνήσει για τη διευθέτηση του ζητήματος (εάν είναι δυνατό). 

• Εύλογη καταγγελία είναι μια αποδεκτή καταγγελία που επιβεβαιώνεται κατόπιν αρχικής 
έρευνας. Η αρχική ανάλυση θα δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού του διαφορετικού 
επιπέδου αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης του προσώπου που υποβάλλει την 
καταγγελία, των συμφερόντων του και της επίδρασης στο Έργο. 

7.4 Διαδικασία του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών από τις κοινότητες 

Η βασική γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών θα είναι η ελληνική 
(σύμφωνα με το Έργο, καθώς και την προσέγγιση των κοινοτήτων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 
του 2021, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μη ελληνόφωνοι κάτοικοι στην Κοινωνική ΖΕ). Ωστόσο, 
προκειμένου να καλύψει το ενδεχόμενο κάποια ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν ανάγκες ή προτιμήσεις 
σε εναλλακτικές γλώσσες, το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών θα διευθετεί τις καταγγελίες που 
υποβάλλονται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Οι καταγγελίες και οι διαμαρτυρίες μπορούν να 
υποβάλλονται: 
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• αυτοπροσώπως στους συνδέσμους (CLO) με την τοπική κοινωνία, 

• εγγράφως με χρήση του εντύπου καταγγελίας που παρέχεται στο Κέντρο Πληροφοριών 
Έργου και στις κύριες πύλες/εισόδους των τεσσάρων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων: 
Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Σκουριές και Μαντέμ Λάκκος στην Κοινωνική ΖΕ, 

• ηλεκτρονικά με χρήση του εντύπου καταγγελίας στον ιστότοπο υποβολής καταγγελιών 
της Ελληνικός Χρυσός: https://www.hellas-gold.com/grievance/, 

• με επιστολή Υπόψη τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ελληνικός Χρυσός, 
Στρατώνι, Χαλκιδική 63082, Ελλάδα ή με email στη διεύθυνση: 
GR-grievances@eldoradogold.com; 

• με φαξ στον αριθμό +30 2376021081, 

• τηλεφωνικά μέσω δωρεάν τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας που λειτουργεί καθημερινά 
(Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00 to13:00 και 18:00 – 21:00) (Τηλ.: +30 2367025087). Όταν 
λαμβάνεται μια καταγγελία μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής, ο συντονιστής 
καταγγελιών (GC) είτε θα συμπληρώνει απευθείας ένα έντυπο καταγγελίας είτε θα 
κανονίζει μια συνάντηση με τον καταγγέλλοντα αυτοπροσώπως και θα συμπληρώνει ένα 
έντυπο εκείνη τη στιγμή. 

Τα μέσα με τα οποία υποβάλλονται καταγγελίες θα παρακολουθούνται και θα περιλαμβάνονται στις 
τριμηνιαίες αναφορές προς τον Διευθυντή Βιωσιμότητας (επίπεδο κεντρικής διοίκησης). Με αυτόν τον 
τρόπο η Ελληνικός Χρυσός θα έχει τη δυνατότητα επανελέγχου και αναθεώρησης του πλαισίου 
διαχείρισης καταγγελιών, κατά περίπτωση, ως προς την προσβασιμότητα και την καταλληλότητα. Ο 
συντονιστής καταγγελιών της Ελληνικός Χρυσός θα διαχειρίζεται τη διαδικασία του μηχανισμού 
υποβολής καταγγελιών.  Στη συνέχεια οι καταγγελίες καταχωρίζονται σε ένα έντυπο καταγγελίας και 
στο Γενικό Μητρώο Καταγγελιών. Η καταχώριση θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το είδος και 
τη σοβαρότητα της καταγγελίας, στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος και του αρμόδιου 
προσώπου/τμήματος για τον χειρισμό της καταγγελίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται στο Γενικό Μητρώο Καταγγελιών θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι 
απαραίτητο για τη διερεύνηση της καταγγελίας, την εφαρμογή της απόφασης και την 
παρακολούθηση της κατάστασης στο στάδιο μετά το κλείσιμο. Στη συνέχεια τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα είτε θα διαγραφούν είτε θα τροποποιηθούν και θα μεταφερθούν σε ένα αρχείο για εύλογο 
διάστημα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της Ελληνικός Χρυσός 
(HG-PRM-PO-0001)18. 

Στο Παράρτημα IV παρουσιάζεται ένα αντίγραφο του εντύπου καταγγελίας και το Παράρτημα V 
παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών. 

Ένας χωριστός δίαυλος θα θεσπιστεί για την εξέταση καταγγελιών που άπτονται θεμάτων έμφυλης 
βίας και παρενόχλησης, είτε από το διευρυμένο εργατικό δυναμικό είτε από εξωτερικές κοινότητες. 

 
18 Η πολιτική προστασίας απορρήτου της Ελληνικός Χρυσός και τα κείμενα συναίνεσης είναι διαθέσιμα (μόνο στα Ελληνικά - ο 
νέος ιστότοπος/ιστότοπος στα Αγγλικά είναι σε στάδιο κατασκευής) ως εξής: Έντυπο υποβολής αναφοράς 
(https://www.hellas-gold.com/grievance/), Πολιτική απορρήτου (https://www.hellas-gold.com/legal/privacy-policy/) και 
Πολιτική επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
(https://www.hellas-gold.com/legal/suppliers-applicants-notice/) 

https://www.hellas-gold.com/grievance/
mailto:GR-grievances@eldoradogold.com
https://www.hellas-gold.com/grievance/
https://www.hellas-gold.com/legal/privacy-policy/
https://www.hellas-gold.com/legal/suppliers-applicants-notice/
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Πολλοί δίαυλοι αναφοράς θα είναι διαθέσιμοι για την αναφορά καταγγελιών για έμφυλη βία και 
παρενόχληση, με διατήρηση της ανωνυμίας και του απορρήτου. Οι εργαζόμενοι θα έχουν τη 
δυνατότητα κοινοποίησης καταγγελιών σε άτομα του φύλου που προτιμούν (π.χ. μια γυναίκα προτιμά 
να εξηγεί την καταγγελία σε άλλη γυναίκα). Η διαδικασία προσδιορισμού και απόκρισης σε καταγγελίες 
για έμφυλη βία και παρενόχληση θα εναρμονιστεί με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται στο 
έντυπο Αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης: Αναδυόμενες καλές πρακτικές για τον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΤΑΑ κ.ά. 2020), ιδίως σε σχέση με το Παράρτημα 7 (μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών 
για έμφυλη βία και παρενόχληση και ερευνητικές διαδικασίες) και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
βήματα: 

• Ο συντονιστής καταγγελιών θα παρακολουθεί τους εξωτερικούς διαύλους λήψης 
καταγγελιών και θα επισημαίνει τις καταγγελίες για έμφυλη βία και παρενόχληση όταν 
λαμβάνονται, αναθέτοντάς τις σε χωριστή υπηρεσία/τμήμα. Οι καταγγελίες που 
προσδιορίζονται ως δυνητικά ζητήματα έμφυλης βίας και παρενόχλησης θα 
αξιολογούνται αυτόματα ως υψηλής σοβαρότητας και θα ακολουθούν χωριστή ροή 
εργασίας και συντομότερο χρονοδιάγραμμα απόκρισης. 

• Δύο γυναίκες από την ομάδα δημόσιων σχέσεων θα ενεργούν ως συντονίστριες θεμάτων 
έμφυλης βίας και παρενόχλησης και θα διαχειρίζονται τη συγκεκριμένη ροή εργασίας 
γι’ αυτές τις καταγγελίες. Θα παραλαμβάνουν τις καταγγελίες για έμφυλη βία και 
παρενόχληση που θέτουν οι εξωτερικές κοινότητες και αφορούν τον χώρο εργασίας. Θα 
είναι διαθέσιμες για τη συζήτηση θεμάτων έμφυλης βίας και παρενόχλησης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη αυτοπροσώπως, εάν ζητηθεί. Κατά τη λήψη αναφοράς έμφυλης 
βίας και παρενόχλησης, η άμεση προτεραιότητα θα είναι να δοθεί η δυνατότητα στο 
πρόσωπο που την υποβάλλει να λάβει την επαγγελματική υποστήριξη που επιθυμεί και να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια των εμπλεκόμενων προσώπων.  Οι συντονίστριες θεμάτων 
έμφυλης βίας και παρενόχλησης θα συνεργάζονται με όσους τα βιώνουν, μάρτυρες και 
πληροφοριοδότες (όποτε είναι δυνατό) για τον προσδιορισμό μέτρων ασφαλείας και την 
αποτροπή περαιτέρω βλάβης. 

• Οι συντονίστριες θεμάτων έμφυλης βίας και παρενόχλησης θα δίνουν συνέχεια σε όλες 
τις αναφορές έμφυλης βίας και παρενόχλησης. Ωστόσο, δεν απαιτούν όλες οι σχετικές 
αναφορές διερεύνηση. Η απόφαση διερεύνησης θα λαμβάνεται από τις συντονίστριες 
θεμάτων έμφυλης βίας και παρενόχλησης, με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η 
σοβαρότητα της αναφερόμενης συμπεριφοράς, ο αντίκτυπός της και οι επιθυμίες του 
προσώπου που την έχει βιώσει. 

Όλοι οι υπάλληλοι, εργολήπτες και εκπρόσωποι θα ενημερωθούν για την ύπαρξη του πλαισίου 
διαχείρισης καταγγελιών και για τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερόμενων μερών σε αυτό κατά 
τρόπο ώστε αν τους προσεγγίσει κάποιος με μια διαμαρτυρία, να μπορούν να τους κατευθύνουν στο 
σύστημα ή σε μέλος της υπεύθυνης ομάδας για τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια, το 
έντυπο καταγγελίας υποβάλλεται στον συντονιστή καταγγελιών που θα ακολουθήσει τη διαδικασία 
του πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών που περιγράφεται στην Εικόνα 7.4-1. 
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Εικόνα 7.4-1: Επισκόπηση της διαδικασίας του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών της Ελληνικός Χρυσός 

Η Ελληνικός Χρυσός έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση διαχείρισης καταγγελιών δύο βαθμίδων στην 
οποία η βαθμίδα 1 είναι η διαδικασία εσωτερικής επίλυσης ενώ η βαθμίδα 2 εμπεριέχει τον εξωτερικό 
έλεγχο από την Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή 
Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος παρέχονται στο Κεφάλαιο 9 «Ρόλοι και αρμοδιότητες». 

Σύμφωνα με τη διαδικασία εσωτερικής επίλυσης (βαθμίδα 1), οι καταγγελίες που λαμβάνονται 
κατηγοριοποιούνται βάσει του επιπέδου σοβαρότητας (χαμηλή, μέτρια, υψηλή). Ο συντονιστής 
καταγγελιών της μονάδας θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της σοβαρότητας μιας καταγγελίας 
και την κατάταξη της καταγγελίας με βάση τις διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους προϊστάμενους της 
ροής εργασίας. 

Οι καταγγελίες κατατάσσονται επίσης με βάση τις κατηγορίες της ροής εργασίας στις οποίες 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής: 
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• Διασφάλιση και υποστήριξη τεχνικών εργασιών και μελέτης, για καταγγελίες που 
απορρέουν από δραστηριότητες μηχανολογικού σχεδιασμού. 

• Κατασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών που συνδέονται με 
σκόνη, θόρυβο, δονήσεις και κάθε ζημιά που προκαλείται κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. 

• Δουλεία και απόκτηση εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών που άπτονται 
θεμάτων αποζημίωσης, ορίων ακινήτων, τίτλων ιδιοκτησίας και κυριότητας. 

• Δραστηριότητες αποκατάστασης μέσων βιοπορισμού, συμπεριλαμβανομένων 
καταγγελιών που συνδέονται με τις επιπτώσεις στα μέσα βιοπορισμού και την υλοποίηση 
προγραμμάτων αποκατάστασης των μέσων βιοπορισμού. 

• Νομικές υποθέσεις και συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών με νομικές 
επιπλοκές για την Ελληνικός Χρυσός όπως αυτές που αφορούν τον Κώδικα Δεοντολογίας 
και ηθικής. 

• Κοινωνική συμπεριφορά στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών που 
απορρέουν από δυσμενή επικοινωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός ή συμβασιούχων και 
της κοινότητας. 

• Ασφάλεια και προστασία κοινοτήτων, για καταγγελίες που αφορούν τις μεταφορές και 
τα καταλύματα. 

• Πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών που συνδέονται με την 
προστασία των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Περιστατικά υγείας, ασφάλειας, προστασίας και περιβάλλοντος, για παράδειγμα 
καταγγελίες που συνδέονται με δυνητικό τραυματισμό ή απώλεια ζωής, τις οποίες θα 
διαχειρίζεται ο/η Υπεύθυνος/-η Π&Κ ζητημάτων της μονάδας της Ελληνικός Χρυσός. 

• Ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών που άπτονται θεμάτων 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντιποίνων.  

• Περιβάλλον, για καταγγελίες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
βιοποικιλότητα. 

• Απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών που συνδέονται με τις πρακτικές 
προσλήψεων ή περικοπών και τις φερόμενες παραβάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

• Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών, για καταγγελίες που προκύπτουν από την έλλειψη 
ενημέρωσης ή διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, σε σχέση με καταγγελίες που άπτονται της υλοποίησης 
δραστηριοτήτων ΕΚΕ. 

Ο επιτόπιος συντονιστής καταγγελιών δρομολογεί τη διαδικασία επίλυσης αναθέτοντας τις 
καταγγελίες προς διερεύνηση στον υπεύθυνο της σχετικής ροής εργασίας της Ελληνικός Χρυσός ή σε 
συγκεκριμένο εργολήπτη. Η βεβαίωση λήψης παρέχεται στο ενδιαφερόμενο μέρος / στον 
καταγγέλλοντα μέσω επιστολής βεβαίωσης λήψης καταγγελίας και διενεργείται έρευνα από τον 
υπεύθυνο της σχετικής ροής εργασίας. Στη συνέχεια, προτείνονται μέτρα αποκατάστασης και 
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κοινοποιούνται στο ενδιαφερόμενο μέρος / στον καταγγέλλοντα που θα έχει τη δυνατότητα να 
συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με τα προτεινόμενα μέτρα. Εάν επιτευχθεί συμφωνία, εφαρμόζονται τα 
μέτρα αποκατάστασης ή αποζημίωσης. Μετά την υλοποίηση των καθορισμένων ενεργειών 
αποκατάστασης, θα συμπληρώνεται ένα έντυπο κλεισίματος της καταγγελίας το οποίο θα 
υπογράφεται από τον συντονιστή καταγγελιών της Ελληνικός Χρυσός και το αντίστοιχο 
ενδιαφερόμενο μέρος που συμπληρώνει το έντυπο.  

Τα χρονοδιαγράμματα επίλυσης των καταγγελιών βαθμίδας 1 είναι ως εξής: 

• Καταχώριση καταγγελίας στη βάση δεδομένων: εντός 7 εργάσιμων ημερών. 

• Βεβαίωση λήψης καταγγελίας: εντός 7 εργάσιμων ημερών. 

• Έκδοση επιστολής απόρριψης της καταγγελίας (εάν χρειάζεται): εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών. 

• Έκδοση σχολιασμού της καταγγελίας που επεξηγεί τον χρόνο που απαιτήθηκε για την 
επίλυση και την πρόοδο που σημειώνεται εάν δεν έχει επιλυθεί ακόμα: μετά από 30 
ημερολογιακές ημέρες. 

• Έκδοση σχολιασμού της καταγγελίας όταν προσδιοριστούν τα μέτρα μετριασμού εντός 
των καθορισμένων χρονικών πλαισίων: 30/60/90 ημέρες ανάλογα με τα επίπεδα 
σοβαρότητας και 

• Έγκριση και έκδοση πληρωμών αποζημίωσης: 30 ημέρες μετά την υπογραφή 
συμφωνίας. 

Εάν οι καταγγελίες δεν επιλυθούν (για παράδειγμα στην περίπτωση καταγγελιών υψηλής και μεσαίας 
σοβαρότητας) ή εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση με το ενδιαφερόμενο μέρος / 
τον καταγγέλλοντα, ενεργοποιείται η διαδικασία εξωτερικού ελέγχου (βαθμίδα 2). 

Η βαθμίδα 2 περιλαμβάνει την κινητοποίηση ενός φορέα εξωτερικού ελέγχου που εκπροσωπείται από 
την Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος για την εξέταση της έκβασης των καταγγελιών μέτριας ή 
υψηλής σοβαρότητας βαθμίδας 1 όποτε οι καταγγέλλοντες δεν μένουν ικανοποιημένοι ή το ζήτημα 
απαιτεί πρόσθετη διαμεσολάβηση ή διαιτησία. Περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή 
Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος παρέχονται στην Ενότητα 6.4.1 «Στρατηγικές συμμετοχής» και στο 
Κεφάλαιο 9 «Ρόλοι και αρμοδιότητες». Τα χρονοδιαγράμματα για τη διαχείριση των καταγγελιών 
βαθμίδας 2 είναι ως εξής: 

• Δρομολόγηση της διαδικασίας εξωτερικού ελέγχου και λήψη όλων των απαιτούμενων 
εσωτερικών εγκρίσεων και επιβεβαίωση της συναίνεσης του καταγγέλλοντος για τη 
διαδικασία εξωτερικού ελέγχου: εντός 30 ημερολογιακών ημερών από το κλείσιμο της 
καταγγελίας βάσει της διαδικασίας της βαθμίδας 1. 

• Σύγκληση της Επιτροπής Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος: εντός 30 ημερολογιακών ημερών 
από τη λήψη συναίνεσης από τον καταγγέλλοντα. 

• Έκδοση απόφασης επίλυσης του εξωτερικού ελέγχου: εντός 10 εργάσιμων ημερών από 
την ολοκλήρωση του ελέγχου της Επιτροπής και 
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• Εφαρμογή των συμφωνημένων μέτρων αποκατάστασης: ανάλογα με το είδος της 
αποκατάστασης και τους όρους συμφωνίας που επιτυγχάνεται με τον καταγγέλλοντα. 

7.5 Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών από τους εργαζόμενους 

Ο μηχανισμός υποβολής καταγγελιών από τους εργαζόμενους της Ελληνικός Χρυσός αποτελεί ειδικό 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών για τους υπαλλήλους της Ελληνικός Χρυσός. Η διαδικασία επίλυσης 
διαφορών εξαρτάται από το πλαίσιο, επιτρέποντας την ευελιξία για ταχεία και αποτελεσματική επίλυση 
διαφορών. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔ) της Ελληνικός Χρυσός διαχειρίζεται τη διαδικασία 
και είναι υπεύθυνο για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών στους εργαζόμενους για τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθούν σε περίπτωση διαφορών και καταγγελιών που άπτονται της απασχόλησης. 

7.6 Οργάνωση και εφαρμογή 

Η Ελληνικός Χρυσός και οι εργολήπτες της θα διαχειρίζονται τις καταγγελίες και τις διαμαρτυρίες που 
αφορούν τις εξειδικευμένες δραστηριότητές τους. 

7.6.1 Ομάδα Διαχείρισης Καταγγελιών της Ελληνικός Χρυσός 

Η διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών υποστηρίζεται από την ομάδα διαχείρισης καταγγελιών της 
Ελληνικός Χρυσός, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.6-1. Σε περίπτωση καταγγελιών υψηλής 
σοβαρότητας ή υψηλού κινδύνου, μπορεί επίσης να συσταθεί μια πολυτομεακή ad-hoc ειδική ομάδα 
διαχείρισης καταγγελιών που θα διασφαλίσει ότι αποδίδεται η μέγιστη προτεραιότητα στην επίλυση 
των καταγγελιών και αποφεύγεται κάθε περαιτέρω κίνδυνος. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί το 
πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών για την υποστήριξη καταγγελιών που υποβάλλονται από 
καταγγέλλοντες μέσω εναλλακτικών μηχανισμών υποβολής καταγγελιών, όποτε η Ελληνικός Χρυσός 
χρειάζεται να εκπροσωπείται στη διαδικασία επίλυσης ή ελέγχου. Επικεφαλής του πλαισίου διαχείρισης 
καταγγελιών είναι ο αντίστοιχος Υπεύθυνος Έργου της μονάδας ενώ υποστήριξη παρέχει το Τμήμα 
Νομικών Υποθέσεων και Συμμόρφωσης της Ελληνικός Χρυσός. Τα πιθανά μέλη του πλαισίου 
διαχείρισης καταγγελιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.6-1. 

Πίνακας 7.6-1: Ομάδα Διαχείρισης Καταγγελιών της Ελληνικός Χρυσός 

Τακτική Ομάδα Διαχείρισης Καταγγελιών Ad-hoc Ειδική Ομάδα Διαχείρισης Καταγγελιών 
• Διευθυντής ΕΚΕ και Κοινωνικών Επιδόσεων (Αθήνα) 
• Υπεύθυνος Έργου μονάδας 
• Διευθυντής Περιβάλλοντος 
• Υπεύθυνος Π&Κ ζητημάτων μονάδας 
• Επόπτης ΕΚΕ (Δήμος Αριστοτέλη) 
• Υπεύθυνος Διαχείρισης Εκτάσεων 
• Δύο σύνδεσμοι με την τοπική κοινωνία, μόνιμο άμεσο 

προσωπικό, εκ των οποίων ο ένας θα ενεργεί επίσης ως 
συντονιστής καταγγελιών μονάδας. 

• Πρόσθετος σύνδεσμος με την τοπική κοινωνία, ως ισοδύναμο 
πλήρους απασχόλησης, εκπροσωπούμενος από εξωτερική 
εταιρεία που παρέχει δύο μόνιμους υπαλλήλους, εκ των 
οποίων μία γυναίκα. 

• Υπεύθυνος Έργου (βάσει αναγκών) 
• Υπεύθυνος μονάδας (βάσει αναγκών) 
• Υπεύθυνος Π&Κ ζητημάτων μονάδας 
• Υπεύθυνος κατασκευής και μηχανολογικού σχεδιασμού 
• CLO, συμπεριλαμβανομένου του CLO που ενεργεί 

επίσης ως GC μονάδας 
• Στέλεχος Τμήματος Νομικών Υποθέσεων και 

Συμμόρφωσης 
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Τακτική Ομάδα Διαχείρισης Καταγγελιών Ad-hoc Ειδική Ομάδα Διαχείρισης Καταγγελιών 
• Δύο γυναίκες από την ομάδα δημόσιων σχέσεων που θα 

ενεργούν ως συντονίστριες θεμάτων έμφυλης βίας και 
παρενόχλησης 

• Άλλες υπηρεσίες και τμήματα (ροές εργασίας) υπεύθυνα για 
την επίλυση συγκεκριμένων ειδών καταγγελιών 

CLO = Σύνδεσμος με την τοπική κοινωνία, ΕΚΕ = Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Π&Κ = Περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποθέσεις, 
GC = συντονιστής καταγγελιών 

Ειδικοί ρόλοι και αρμοδιότητες σε σχέση με την ομάδα διαχείρισης καταγγελιών περιγράφονται 
περαιτέρω στο Κεφάλαιο 9 «Ρόλοι και αρμοδιότητες» (δείτε Πίνακα 9-1). 

Ο συντονιστής καταγγελιών και οι συντονίστριες θεμάτων έμφυλης βίας και παρενόχλησης θα 
εκπαιδευτούν στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών της έμφυλης βίας και παρενόχλησης. Η 
Ελληνικός Χρυσός θα πραγματοποιήσει υποχρεωτική εκπαίδευση και θα παράσχει κατευθυντήριες 
γραμμές σε όλους όσοι ενδέχεται να λάβουν αναφορά (τόσο από εξωτερικές κοινότητες όσο και 
ισχυρισμούς έμφυλης βίας και παρενόχλησης για τους υπαλλήλους στους χώρους εργασίας της) και 
θα προσφέρει στους υπαλλήλους κατευθύνσεις σε σχέση με τον ρόλο που έχουν στην ανταπόκριση 
στις αναφορές. Οι συντονίστριες θεμάτων έμφυλης βίας και παρενόχλησης θα εκπαιδευτούν στη 
διαχείριση των σχετικών καταγγελιών και θα κρίνουν ποιες υποθέσεις χρήζουν έρευνας. Επίσης, με την 
εκπαίδευση θα διασφαλιστεί ότι έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη για τη 
διεξαγωγή των εν λόγω ερευνών. Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρικής ικανότητας, η Ελληνικός 
Χρυσός μπορεί να διατηρήσει τη δυνατότητα πρόσληψης εξωτερικού ειδικευμένου μέρους στην 
παροχή υποστήριξης και στην ανάπτυξη ικανότητας σε σχέση με τη διαχείριση θεμάτων έμφυλης βίας 
και παρενόχλησης. 

Εκτός από την εσωτερική ομάδα διαχείρισης του μηχανισμού καταγγελιών της Ελληνικός Χρυσός και 
το πολυτομεακό πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών, η Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος μπορεί να 
κληθεί να επανεξετάσει τη διαδικασία των καταγγελιών μεσαίας ή υψηλής σοβαρότητας βαθμίδας 1 
όποτε οι καταγγέλλοντες δεν μένουν ικανοποιημένοι με την προτεινόμενη λύση. 

Το προσωπικό της Ελληνικός Χρυσός που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του πλαισίου διαχείρισης 
καταγγελιών θα ολοκληρώσει την κατάλληλη εκπαίδευση, ιδίως σε σχέση με τον χειρισμό των απόψεων 
των ενδιαφερόμενων μερών και την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων παροχής πληροφοριών. 

7.6.2 Διαχείριση καταγγελιών εργοληπτών και υπεργολάβων 

Οι απαιτήσεις της διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών θα ισχύουν για τους εργολήπτες, όπως 
παρουσιάζεται στο σχέδιο διαχείρισης εργατικού δυναμικού. Οι επιχειρήσεις των εργοληπτών θα 
κληθούν να παράσχουν επαρκή μέσα λήψης και αντιμετώπισης καταγγελιών του εργατικού δυναμικού 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της απαίτησης απόδοσης αριθ. 2 (2.18). Σε περίπτωση που οι εργολήπτες 
δεν διαθέτουν ενεργό μηχανισμό καταγγελιών, η Ελληνικός Χρυσός θα διαθέσει στους εργολήπτες τον 
μηχανισμό υποβολής καταγγελιών από τους εργαζόμενους, με λογοδοσία για την αντιμετώπιση 
καταγγελιών σύμφωνα με το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών της Ελληνικός Χρυσός που ισχύει για τις 
επιχειρήσεις εργοληπτών κατόπιν σύναψης της σχετικής σύμβασης. Η διαχείριση της σχετικής 
επικοινωνίας θα βασίζεται στο σχέδιο διαχείρισης εργοληπτών και στο πλαίσιο διαχείρισης 
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καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων και αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή της διαχείρισης 
καταγγελιών και τη σχετική απόκριση. Οι εργολήπτες θα διαχειρίζονται τις καταγγελίες και τις 
διαμαρτυρίες σε σχέση με το εργατικό τους δυναμικό, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.6-2. 

Πίνακας 7.6-2: Δομή διαχείρισης καταγγελιών των εργοληπτών 

Επιχείρηση εργολήπτη 
• Υπεύθυνος Έργου 
• Υπεύθυνος Κατασκευής 
• Υπεύθυνος Π&Κ ζητημάτων 
• Υπεύθυνος κοινωνικών υποθέσεων 
• Άλλες υπηρεσίες και τμήματα (ροές εργασίας) υπεύθυνα για την επίλυση συγκεκριμένων ειδών καταγγελιών. 

CLO = Σύνδεσμος με την τοπική κοινωνία, GC = Συντονιστής καταγγελιών 

Για εργατικές διαφορές στις οποίες εμπλέκονται τρίτα μέρη (όπως οι εργολήπτες), η Ελληνικός Χρυσός 
έχει μια Υπηρεσία Επαγγελματικών Σχέσεων, αρμόδια για να διασφαλίζει ότι η Ελληνικός Χρυσός 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα των συμβασιούχων, απέναντι 
στα σχετικά σωματεία εργαζομένων, τον κρατικό οργανισμό απασχόλησης και άλλους σχετικούς 
φορείς. Αυτή η Υπηρεσία Επαγγελματικών Σχέσεων αποτελεί μέρος του Τμήματος ΑΔ της Ελληνικός 
Χρυσός και συνεργάζεται στενά με το Νομικό Τμήμα και την Ολοκληρωμένη Ομάδα Διαχείρισης Έργου. 

Το Γενικό Μητρώο Καταγγελιών που αναφέρεται στην Ενότητα 7.4 «Διαδικασία του μηχανισμού 
υποβολής καταγγελιών από τις κοινότητες» υποστηρίζει επίσης τη διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών 
από τους εργολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εργολήπτης θα έχει αποκλειστική πρόσβαση στο 
εργαλείο διαχείρισης καταγγελιών για την καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση των 
καταγγελιών του. Κάθε εργολήπτης θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα καταγγελιών που αφορούν 
αποκλειστικά τις δραστηριότητές του. 

Όλες οι καταγγελίες (που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους όσο και την κοινότητα) που λαμβάνονται 
από τους εργολήπτες θα καταγράφονται στο Γενικό Μητρώο Καταγγελιών, θα κοινοποιούνται στην 
Ελληνικός Χρυσός και θα καταχωρίζονται, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που αυτές οι καταγγελίες 
μπορούν να επιλυθούν αμέσως από τους εργολήπτες. 

Οι εργολήπτες θα εκπαιδευτούν και θα κληθούν να διαχειριστούν τις καταγγελίες σύμφωνα με το 
πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών της Ελληνικός Χρυσός. Στους συμβατικούς όρους για τους 
εργολήπτες θα συμπεριληφθούν σχετικές ρήτρες για την ύπαρξη ισοδύναμου συστήματος διαχείρισης 
καταγγελιών και αποκλειστικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του. Οι εργολήπτες θα πρέπει να τηρούν 
το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών της Ελληνικός Χρυσός και τις απαιτήσεις περί εμπιστευτικότητας, 
προστασίας και διαχείρισης δεδομένων, σύγκρουσης συμφερόντων και αποτροπής αντιποίνων.  Οι 
εργολήπτες θα χρειαστεί να παράσχουν σχέδια που θα περιγράφουν τις εσωτερικές δομές διαχείρισης 
καταγγελιών, σχέδια για την εκπαίδευση του προσωπικού (και των υπεργολάβων) στον μηχανισμό 
υποβολής καταγγελιών. 

Η Ελληνικός Χρυσός μπορεί να λάβει διαμαρτυρίες για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι 
εργολήπτες (και οι υπεργολάβοι τους). Η Ελληνικός Χρυσός θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή αυτών 
των καταγγελιών και τη διαβίβασή τους στους εργολήπτες προς επίλυση. Εάν η Ελληνικός Χρυσός 
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χρειαστεί να ηγηθεί της έρευνας καταγγελίας για τη δραστηριότητα εργολήπτη ή υπεργολάβου, τότε ο 
Συντονιστής Καταγγελιών θα υποστηριχθεί από τον εκπρόσωπο της Ελληνικός Χρυσός που 
διαχειρίζεται τον αντίστοιχο εργολήπτη, καθώς και από τον Υπεύθυνο Έργου ή/και τον Υπεύθυνο 
Κοινωνικών Υποθέσεων του εργολήπτη. Σε περίπτωση επανειλημμένων διαμαρτυριών σε μια μονάδα 
ή για ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά έναν εργολήπτη (ή τους υπεργολάβους του), η υπόθεση 
θα κλιμακωθεί και οι διορθωτικές ενέργειες θα συζητηθούν με την ανώτερη διοίκηση του εργολήπτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

8.1 Παρακολούθηση εγγράφων 

Όλες οι δραστηριότητες προσέγγισης καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου θα τεκμηριώνονται και θα 
αρχειοθετούνται προκειμένου να εντοπίζονται και να αναφέρονται τα αρχεία όποτε απαιτείται και να 
διασφαλίζεται η υλοποίηση των δεσμεύσεων έναντι των ενδιαφερόμενων μερών. 

Θα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα αρχεία και έγγραφα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών: 

• Υπόδειγμα συναντήσεων: Καταγράφει την ημερομηνία και την ώρα κάθε συνάντησης, 
τους παρευρισκόμενους (ανά φύλο), τα θέματα προς συζήτηση και κάθε απόφαση ή 
δέσμευση που αναλαμβάνεται. Αυτές οι πληροφορίες θα καταγράφονται στο αρχείο 
καταγραφής προσέγγισης των ενδιαφερόμενων μερών εντός 48 ωρών από κάθε 
προσέγγιση. Το υπόδειγμα συναντήσεων καθώς και οι τυχόν φωτογραφίες και 
υποστηρικτικά παραρτήματα θα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά. 

• Βάση δεδομένων ενδιαφερόμενων μερών: Περιέχει αρχεία των βασικών ενδιαφερόμενων 
μερών (μεμονωμένα άτομα και ομάδες) και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 
Περιλαμβάνονται: 

- Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
- Επικεφαλής των τοπικών κοινοτήτων 
- Εκπρόσωποι των κοινοτήτων όπως αγρότες, γυναίκες, επαγγελματίες υγείας και δάσκαλοι 
- Τοπική βιομηχανία (τουρισμός και γεωργία) και 
- Διεθνείς, εθνικές ή τοπικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές ΜΚΟ. 

• Αρχείο καταγραφής προσέγγισης ενδιαφερόμενων μερών: Κάθε προσέγγιση των 
ενδιαφερόμενων μερών θα καταγράφεται χρησιμοποιώντας βασικές πληροφορίες από 
το υπόδειγμα συναντήσεων για να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου παρακολούθηση των 
ενεργειών προσέγγισης που έχουν πραγματοποιηθεί έως εκείνη τη στιγμή. Όποτε 
απαιτούνται λεπτομερή στοιχεία για μια συγκεκριμένη ενέργεια προσέγγισης, το αρχείο 
καταγραφής προσέγγισης ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να διασταυρώνεται με τα 
αρχειοθετημένα υποδείγματα συναντήσεων. 

• Η Ελληνικός Χρυσός τηρεί μια βάση δεδομένων ενδιαφερόμενων μερών και ένα αρχείο 
καταγραφής προσέγγισης σε μορφή Excel για το διάστημα 2020-2021. Στο πλαίσιο της 
εταιρείας θα συζητηθεί η δυνατότητα διαχείρισης της προσέγγισης των ενδιαφερόμενων 
μερών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

• Έντυπο καταγγελίας, μητρώο και έντυπο κλεισίματος: Όλες οι καταγγελίες που 
λαμβάνονται θα καταγράφονται σε ένα έντυπο καταγγελίας, ένα μητρώο καταγγελιών και 
ένα έντυπο κλεισίματος καταγγελίας προκειμένου να διευθετούνται οι καταγγελίες και να 
καταγράφεται αν έχουν κλείσει με ικανοποιητικό τρόπο. Επίσης θα καταγράφονται οι 
χρόνοι ανταπόκρισης στην αντιμετώπιση των καταγγελιών, τα μοτίβα των λαμβανόμενων 
καταγγελιών και η δυνατότητα αποτροπής επαναλαμβανόμενων προβλημάτων και 
βελτίωσης της συνολικής απόδοσης του Έργου. 
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8.2 Παρακολούθηση σχεδίου συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών 

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται στο παρόν SEP επικαλύπτονται με άλλα σχέδια διαχείρισης. 
Περιλαμβάνονται: 

• Σχέδιο διαχείρισης για την ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων 
• Σχέδιο διαχείρισης υγείας και ασφάλειας κοινοτήτων 
• Σχέδιο διαχείρισης εισροών 
• Σχέδιο διαχείρισης εργατικού δυναμικού 
• Σχέδιο διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς 
• Σχέδιο αγοράς εκτάσεων 
• Σχέδιο διαχείρισης κυκλοφορίας και μεταφορών 
• Στρατηγική αντιστάθμισης βιοποικιλότητας 

Στις δραστηριότητες παρακολούθησης που θα αναλάβει η Ελληνικός Χρυσός στο πλαίσιο του SEP θα 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

• Επανεξέταση και αναθεώρηση, κατά περίπτωση, του καταλόγου των ενδιαφερόμενων 
μερών (Ενότητα 4.2.2 «Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη») για να εξακριβώνεται ότι το μητρώο 
είναι ακριβές και επίκαιρο. 

• Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων διαβούλευσης με κυβερνητικούς εκπροσώπους 
και τις τοπικές κοινότητες. 

• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας προσέγγισης ως προς τη 
διαχείριση των επιπτώσεων παρακολουθώντας τα σχόλια που λαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων προσέγγισης. 

• Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα σχέδια διαχείρισης, παρακολούθηση της προσέγγισης 
των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και των σχολίων που λαμβάνονται από αυτές τις 
δραστηριότητες, καθώς και μέσω του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών. 

• Παρακολούθηση του αριθμού αναφορών έμφυλης βίας και παρενόχλησης που 
προέρχονται από εταιρικούς μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών. 

• Παρακολούθηση του αριθμού των εργαζομένων που έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα 
έμφυλης βίας και παρενόχλησης. 

• Παρακολούθηση του αριθμού των μελών των κοινοτήτων και των εργαζομένων που 
προσεγγίζονται μέσω της ενεργειών ευαισθητοποίησης για θέματα έμφυλης βίας και 
παρενόχλησης. 

• Επανεξέταση/έλεγχος της εφαρμογής του SEP. 

• Επανεξέταση και αναθεώρηση, κατά περίπτωση, των στρατηγικών προσέγγισης 
(Κεφάλαιο 7 «Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών» του SEP) προκειμένου να κριθεί αν 
απαιτούνται πρόσθετες δραστηριότητες και 

• Παρακολούθηση της ασφάλειας και δυνητικών ζητημάτων/κινδύνων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των αντιποίνων και της έγκαιρης λήψης μέτρων. 
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Μια Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος μπορεί να λάβει μέρος στην ετήσια επανεξέταση του SEP για 
την παροχή στοιχείων των τοπικών κοινοτήτων στον κατάλογο των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς 
και για τη συνάφεια και τη συχνότητα των δραστηριοτήτων προσέγγισης και της διάθεσης 
πληροφοριών. 

Όλες οι δραστηριότητες προσέγγισης θα τεκμηριώνονται συστηματικά από την Ελληνικός Χρυσός με 
σκοπό τον επανέλεγχο των αρχείων και την παρακολούθηση των επιδόσεων. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών, οι βασικοί δείκτες που θα παρακολουθούνται ως 
μέρος του συστήματος περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό καταγγελιών που έχουν ληφθεί και τον 
συνολικό χρόνο που διήρκεσε η επίλυση διαμαρτυριών. Ενώ ο απαιτούμενος χρόνος εξαρτάται από 
την πολυπλοκότητα κάθε καταγγελίας, η αξιολόγηση της μέσης διάρκειας μπορεί να είναι χρήσιμη για 
να προσδιοριστεί αν η διαδικασία συνάδει με τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Ο Συντονιστής 
Καταγγελιών θα εξακριβώνει επίσης ότι τηρούνται οι προθεσμίες που έχουν τεθεί για κάθε βήμα. Εάν 
όχι, η ομάδα θα εξετάσει και θα συζητήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη τρόπους προσαρμογής της 
διαδικασίας ή της κατανομής πόρων για να διασφαλιστεί η εκπλήρωση όλων των δεσμεύσεων. 

Η Ελληνικός Χρυσός θα υπολογίζει τις επιδόσεις του SEP και του πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών 
τεκμηριώνοντας και παρακολουθώντας τους δείκτες που ορίζονται στον Πίνακα 8.2-1. 

Πίνακας 8.2-1: Προτεινόμενοι δείκτες επιδόσεων για την προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών 

Δραστηριότητες 
επανεξέτασης 

Στόχοι Δείκτες 

Περιοδική επανεξέταση 
δημοσιευμένων 
εγγράφων του Έργου 
όπως το ενημερωτικό 
υλικό, τα φυλλάδια 
του Έργου, οι 
πληροφορίες 
ιστότοπου, το υλικό 
για τα μέσα 
ενημέρωσης και άλλα 
έγγραφα 

• Να εκτιμάται αν τα δημοσιευμένα έγγραφα του 
Έργου είναι επίκαιρα 

• Να αξιολογείται αν τα δημοσιευμένα έγγραφα 
του Έργου είναι τα ενδεδειγμένα από 
πολιτιστικής σκοπιάς 

• Να αξιολογείται το επίπεδο διανομής των 
εγγράφων για να διασφαλίζεται η 
διαθεσιμότητά τους στις κοινότητες της ΖΕ 

• Να αξιολογείται το επίπεδο επικοινωνίας με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη με επίσημα και ανεπίσημα 
μέσα [π.χ. Επιτροπή Κοινοτήτων 
Ενδιαφέροντος, συναντήσεις με κρατικούς 
φορείς, ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus 
group), δημόσιες συνεδριάσεις, άλλες μορφές 
συμμετοχής των κοινοτήτων] 

• Να παρακολουθούνται τα ζητήματα που 
θέτουν τα ενδιαφερόμενα μέρη 

• Να επιβεβαιώνεται η έγκαιρη ανταπόκριση της 
Εταιρείας στα διάφορα ζητήματα 

• Να επαληθεύεται ότι οι δραστηριότητες 
διαβούλευσης περιλαμβάνουν την 
ευαισθητοποίηση για το πλαίσιο διαχείρισης 
καταγγελιών 

• Ημερομηνία δημοσιευμένων εγγράφων του 
Έργου, συχνότητα διανομής 

• Επίπεδο κατανόησης των εγγράφων από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 

• Αριθμός και είδη σχολίων/παρατηρήσεων 
που λαμβάνονται από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη 

• Αριθμός και χρόνος απόκρισης στα 
παραληφθέντα σχόλια 

• Ποιοτική αξιολόγηση της επίγνωσης του 
πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη των κοινοτήτων μέσω 
της διαδικασίας προσέγγισης 
ενδιαφερόμενων μερών 

Τριμηνιαία 
ανασκόπηση 
δραστηριοτήτων 
διαβούλευσης 

Τριμηνιαία 
ανασκόπηση του 
πλαισίου διαχείρισης 
καταγγελιών και των 
καταγγελιών που 
έχουν ληφθεί 

• Να αξιολογείται αν ο μηχανισμός υποβολής 
καταγγελιών χρησιμοποιείται και από ποιον 

• Να γίνεται κατανοητό ποιες καταγγελίες 
υποβάλλονται και αν κατατάσσονται σωστά 

• Να προσδιορίζονται οι τάσεις στις καταγγελίες 
• Να αξιολογείται η συμμόρφωση με τη 

διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών 
• Να επιβεβαιώνεται ότι οι καταγγελίες 

αντιμετωπίζονται επαρκώς 

• Επίπεδο συμμόρφωσης με τη διαδικασία 
διαχείρισης καταγγελιών 

• Αριθμός καταγγελιών ανά επίπεδο και είδος 
• Τάσεις στους αριθμούς των διαμαρτυριών 
• Χρονικά πλαίσια επίλυσης (και κλεισίματος) 

ανά επίπεδο και είδος καταγγελίας 
• Αριθμός και ποσοστό (%) καταγγελιών που 

έχουν κλείσει σύμφωνα με το επίπεδο και το 
είδος και αριθμός των εντύπων κλεισίματος 
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Δραστηριότητες 
επανεξέτασης 

Στόχοι Δείκτες 

• Να προσδιορίζονται οι βελτιώσεις και οι 
επικαιροποιήσεις του GMF  

που έχουν υπογραφεί από τους 
καταγγέλλοντες 

• Αριθμός ικανοποιημένων απαντήσεων από 
καταγγέλλοντες ανά επίπεδο και είδος 
καταγγελίας 

• Αριθμός επαναλαμβανόμενων καταγγελιών 
(μεταξύ άλλων, από το ίδιο ενδιαφερόμενο 
μέρος) 

• Ποιοτική αξιολόγηση της επίγνωσης του 
πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη των κοινοτήτων μέσω 
της διαδικασίας συμμετοχής ενδιαφερόμενων 
μερών 

• Ποιοτική αξιολόγηση της εμπιστοσύνης στη 
διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών μέσω της 
συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών. 

GMF = πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών 

8.3 Αξιολόγηση και διορθωτικές ενέργειες 

Η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προσέγγισης θα αξιολογείται έναντι των στόχων που 
παρουσιάζονται στην Ενότητα 1.2 «Στόχοι του SEP». 

Στις δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης θα περιλαμβάνονται: 

• Επανεξέταση των σχολίων των ενδιαφερόμενων μερών που λαμβάνονται από τις 
δραστηριότητες προσέγγισης και τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών 

• Επαλήθευση ότι εκπροσωπούνται τα συμφέροντα ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων 
μερών 

• Ετήσια έρευνα αντιλήψεων για την παρακολούθηση των αλλαγών της κοινής γνώμης για 
το Έργο και 

• Ετήσια επανεξέταση/έλεγχος της εφαρμογής του SEP. 

Όποτε οι υφιστάμενες στρατηγικές και πρακτικές δεν πληρούν τους στόχους του προγράμματος 
προσέγγισης (όπως ορίζονται στην Ενότητα 1.2 «Στόχοι του SEP»), θα αναπτύσσονται και θα 
υλοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών και τη βελτίωση της 
απόδοσης. 

Οι τροποποιήσεις των πρακτικών προσέγγισης θα τεκμηριώνονται στο παρόν SEP, βάσει των 
αναγκών. 

8.4 Υποβολή αναφορών 

Όλες οι αναφορές που αφορούν την προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών του Έργου και τη 
διαχείριση καταγγελιών συνοψίζονται στον Πίνακα 8.4-1. 
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Πίνακας 8.4-1: Υποβολή αναφορών από το Έργο για την προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών και τη διαχείριση 

καταγγελιών 

Αναφορά Περιεχόμενο 

Υπεύθυνος 
για την 
Αναφορά Κοινό-στόχος 

Δημόσια, εξωτερική ή 
εσωτερική αναφορά 

Τριμηνιαίες 
αναφορές 

• Κατάσταση υλοποίησης των δραστηριοτήτων 
προσέγγισης ενδιαφερόμενων μερών και κάθε 
νέου ή εκκρεμούς ζητήματος. 

• Αριθμός καταγγελιών που έχουν ληφθεί, 
παρεχόμενες απαντήσεις και καταγγελίες που 
έχουν κλείσει, σύνοψη ζητημάτων που θέτουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και απαντήσεις από το 
Έργο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
διορθωτικών ενεργειών ή μέτρων μετριασμού 
που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων.  

Διευθυντής 
ΕΚΕ και 
Κοινωνικών 
Επιδόσεων 

Ανώτερη 
διοίκηση της 
Ελληνικός 
Χρυσός 

Εσωτερική αναφορά 

Τριμηνιαίες 
αναφορές 

• Επιδόσεις σε Π&Κ ζητήματα, δραστηριότητες 
προσέγγισης ενδιαφερόμενων μερών, σύνοψη 
δραστηριοτήτων ΕΚΕ (ποια έργα επιλέχθηκαν, 
πώς πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και 
κατάσταση εφαρμογής). 

• Περίληψη της διαχείρισης καταγγελιών (αριθμός, 
είδη λαμβανόμενων καταγγελιών, κατάσταση 
επίλυσης) αναρτάται στο εργοτάξιο και στο 
κοινοτικό γραφείο. 

Διευθυντής 
ΕΚΕ και 
Κοινωνικών 
Επιδόσεων 

CIC 

Δημόσια αναφορά που 
δημοσιεύεται στον 
ιστότοπο: 
https://www.hellas 
gold.com/ 

Ετήσιες 
αναφορές 

• Αποτελέσματα της προόδου υλοποίησης του 
SEP, τυχόν αλλαγές στο υφιστάμενο σχέδιο 
δράσης και τα σημαντικότερα σημεία και 
αποτελέσματα της διαδικασίας προσέγγισης. 

• Έργα ΕΚΕ που έχουν υλοποιηθεί, σύνολο 
ετήσιων δαπανών, έκβαση των έργων που έχουν 
υλοποιηθεί σε σχέση με τους καθορισμένους 
στόχους. 

• Σύνοψη της ετήσιας έρευνας αντιλήψεων. Τα 
αποτελέσματα έρευνας θα επικυρωθούν από 
την CIC. 

• Οι ετήσιες αναφορές θα προσδιορίζουν 
διορθωτικές ενέργειες που θα 
συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης του 
επόμενου έτους για την προσέγγιση και 
περαιτέρω αναφορά και παροχή σχετικού 
σχεδίου δράσης για την εφαρμογή κάθε 
προγενέστερης διορθωτικής ενέργειας. 

• Ανάλυση των δεικτών απόδοσης 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 8.2-1. 

Διευθυντής 
ΕΚΕ και 
Κοινωνικών 
Επιδόσεων 

Ανώτερη 
διοίκηση της 
Ελληνικός 
Χρυσός 
CIC 
Όλα τα 
ενδιαφερόμενα 
μέρη 

Δημόσια αναφορά που 
δημοσιεύεται στον 
ιστότοπο: 
https://www.hellas 
gold.com/ 

CIC = Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος, ΕΚΕ = Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Π&Κ = Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, 
SEP = σχέδιο διαχείρισης ενδιαφερόμενων μερών 

Τακτικές συναντήσεις θα διοργανώνονται μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και βασικών εκπροσώπων 
της κυβέρνησης, αρχών και λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων μερών (προς προσδιορισμό) για τη 
συζήτηση κάθε καταγγελίας που αφορά τις δραστηριότητες του Έργου και τη συζήτηση μέτρων 
μετριασμού και προγραμμάτων παρακολούθησης. Αυτές οι συναντήσεις θα δίνουν τη δυνατότητα 
στα στοχευμένα ενδιαφερόμενα μέρη να τηρούνται ενήμερα των θεμάτων που άπτονται του Έργου και 
να αντιμετωπίζουν κάθε ερώτηση, ζήτημα και καταγγελία που συνδέεται με αυτές τις εγκαταστάσεις, 
σε περίπτωση ανάγκης. Οι εσωτερικές αναφορές θα περιλαμβάνουν σύνοψη αυτών των 
συναντήσεων και τυχόν πορίσματα που αφορούν την κατανόηση των κοινωνικών κινδύνων για το 
Έργο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Στον Πίνακα 9-1 συνοψίζονται  οι βασικοί ρόλοι και αρμοδιότητες σε σχέση με τη διαχείριση και την 
υλοποίηση του SEP και του πλαισίου διαχείρισης καταγγελιών που έχει αναπτυχθεί από την Ελληνικός 
Χρυσός. Οι ρόλοι και αρμοδιότητες θα επανεξετάζονται ανάλογα με την προσαρμογή της δομής 
διαχείρισης σε σχέση με την ανάπτυξη του Έργου και τις συναφείς ανάγκες προσέγγισης. 

Οι ρόλοι που περιλαμβάνουν τον σύνδεσμο με τις κοινότητες θα δίνουν προτεραιότητα, στο μέτρο του 
δυνατού, στην εκπροσώπηση των κατοίκων της περιοχής και των γυναικών. 

Πίνακας 9-1: Βασικοί ρόλοι και αρμοδιότητες για την εφαρμογή του SEP και του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών 

Υπηρεσία Ρόλοι και αρμοδιότητες 
Γενικός Διευθυντής της 
Ελληνικός Χρυσός (έδρα 
της Ελληνικός Χρυσός) 

• Διατήρηση της συνολικής λογοδοσίας για την εφαρμογή του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της 
ροής εργασίας για τις καταγγελίες. 

• Διαχείριση σχέσεων με τις αρχές και άλλα σημαίνοντα ενδιαφερόμενα μέρη. 
• Διασύνδεση με χρηματοδότες. 

Διευθυντής 
Περιβάλλοντος (έδρα της 
Ελληνικός Χρυσός) 

• Υποστήριξη, κατά περίπτωση, μέσω της παροχής εξειδικευμένων απαντήσεων στη διαδικασία 
επίλυσης καταγγελιών για δυνητικές καταγγελίες που άπτονται θεμάτων περιβάλλοντος. 

Διευθυντής Βιωσιμότητας 
(επίπεδο κεντρικής 
διοίκησης) 

• Διασφάλιση της τήρησης των εταιρικών πολιτικών και διεθνών συστημάτων διαχείρισης 
• Επικοινωνία με δυνητικούς χρηματοδότες, διαχείριση διεθνούς φήμης. 
• Συντονισμός και διεξαγωγή ελέγχου ποιότητας για τη διασφάλιση εναρμονισμένων 

δραστηριοτήτων προσέγγισης των ενδιαφερόμενων μερών σε όλες τις ομάδες του Έργου, 
καθώς και για την τήρηση του απαιτούμενου προτύπου δραστηριοτήτων προσέγγισης και των 
εσωτερικών απαιτήσεων. 

• Στήριξη των μελών του προσωπικού χώρας και διασφάλιση ότι διαθέτουν τους απαιτούμενους 
πόρους για την εφαρμογή του SEP. 

Ρόλος συναφής με τις καταγγελίες: 
• Εποπτεία της διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών. 
• Παροχή στήριξης στην ομάδα χώρας κατά τη διάρκεια των εξωτερικών ελέγχων της διαδικασίας 

διαχείρισης καταγγελιών.  
Διευθυντής ΕΚΕ και 
Κοινωνικών Επιδόσεων  

• Διαχείριση της μελέτης και της υλοποίησης τοπικών έργων ΕΚΕ με χρηματοδότηση της Ελληνικός 
Χρυσός. 

• Διασφάλιση της παρακολούθησης των κοινωνικών επιδόσεων. 
• Διαχείριση μονάδων και εφαρμογή του πλήρους φάσματος των ενεργειών προσέγγισης των 

κοινοτήτων που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν SEP, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
και της παρακολούθησης του GMF. 

• Συντονισμός της τοπικής ομάδας προσέγγισης και άλλων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν 
τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία για να διασφαλίζονται οι εναρμονισμένες δραστηριότητες 
προσέγγισης των ενδιαφερόμενων μερών σε όλες τις ομάδες του Έργου, καθώς και η τήρηση 
του απαιτούμενου προτύπου δραστηριοτήτων προσέγγισης και των εσωτερικών λειτουργιών. 

• Διασφάλιση συνεπών και ξεκάθαρων μηνυμάτων κατά την προσέγγιση των ενδιαφερόμενων 
μερών. 

• Σύσταση και διεύθυνση της CIC. 
Ρόλος συναφής με τις καταγγελίες: 
• Επανεξέταση του GMF και διαδικαστικών εγγράφων. 
• Στήριξη προϋπολογισμού και λήψης αποφάσεων για τη ροή εργασίας της διαχείρισης 

καταγγελιών. 
• Κοινοποίηση της διαδικασίας του GMF και των υποχρεώσεων έναντι του προσωπικού του Έργου, 

των εργοληπτών και άλλων μερών που συμμετέχουν στο Έργο. 
• Τακτική ανασκόπηση του Μητρώου Καταγγελιών και διασφάλιση της τήρησης και 

επικαιροποίησής του. 
• Ειδοποίηση του Υπεύθυνου Έργου και άλλων προϊσταμένων της εταιρείας για κάθε καταγγελία 

υψηλής προτεραιότητας. 
• Επίβλεψη των εργασιών της CIC σε σχέση με την επίλυση καταγγελιών και την έγκριση της 

συμμετοχής ειδικών για Π&Κ καταγγελίες. 
• Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου για να διασφαλίζεται η ύπαρξη των κατάλληλων πόρων για 

εκπλήρωση των προσδοκιών των κοινοτήτων και την υλοποίηση δραστηριοτήτων συναφών με 
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Υπηρεσία Ρόλοι και αρμοδιότητες 
τις καταγγελίες, καθώς και η ανάθεση των καταγγελιών στο προσωπικό με την απαραίτητη 
κατάρτιση και εξουσία διερεύνησης και επίλυσης των καταγγελιών. 

• Υποστήριξη, κατά περίπτωση, μέσω της παροχής εξειδικευμένων απαντήσεων στη διαδικασία 
επίλυσης καταγγελιών για δυνητικές καταγγελίες που άπτονται κοινωνικών ζητημάτων. 

• Κατάρτιση αναφορών που συνοψίζουν τις δραστηριότητες προσέγγισης των ενδιαφερόμενων 
μερών συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών που έχουν ληφθεί και της κατάστασης επίλυσης 
πριν από κάθε μηνιαία συνάντηση ή όπως άλλως ζητείται. 

• Παρακολούθηση και αναφορά απαιτήσεων στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα 
εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

Διευθυντής ΑΔ • Διαχείριση και ανάπτυξη της ομάδας ΑΔ. 
• Διασφάλιση της συμμόρφωσης με πολιτικές και διαδικασίες ΑΔ. 
• Διασφάλιση διαφανών πρακτικών απασχόλησης στην Ελληνικός Χρυσός και σαφούς και ορθά 

κοινοποιημένης διαδικασίας υποβολής διαμαρτυριών/καταγγελιών για τους υπαλλήλους της 
Ελληνικός Χρυσός.  

• Διασφάλιση εργασιακών προτύπων/απαιτήσεων για τους υπαλλήλους των εργοληπτών και των 
υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένης μιας σαφούς και ορθά κοινοποιημένης διαδικασίας 
υποβολής διαμαρτυριών/καταγγελιών. 

• Διασφάλιση της αποτελεσματικής συμμετοχής των εργαζομένων και οργανώσεων των 
εργαζομένων και διαχείριση των σχολίων και των καταγγελιών των εργαζομένων. 

• Διασφάλιση της παρακολούθησης και της αναφοράς εργατικών ζητημάτων στη διοίκηση.  
Διευθυντής Εταιρικών 
Υποθέσεων & 
Επικοινωνιών  

• Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής/σχεδίου επικοινωνιών για την Ελληνικός Χρυσός και τα 
έργα της. 

• Διαχείριση και ανάπτυξη της ομάδας επικοινωνιών. 
• Εποπτεία εσωτερικών και εξωτερικών ανακοινώσεων. 
• Στενή συνεργασία με τις ομάδες ΕΚΕ, κοινωνικών επιδόσεων και βιωσιμότητας για την 

εκπόνηση/επικύρωση υλικού επικοινωνίας εναρμονισμένου με τα εταιρικά πρότυπα και 
διασφάλιση της ανταλλαγής μηνυμάτων, του branding, της διαχείρισης φήμης και, 
περιστασιακά, των σχέσεων με την κυβέρνηση. 

Επόπτης ΕΚΕ • Ενεργεί ως αναπληρωτής του Διευθυντή ΕΚΕ και Κοινωνικών Επιδόσεων σε επίπεδο μονάδας και 
διασφαλίζει την εποπτεία και την υποστήριξη για τη διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών και τις 
δραστηριότητες συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών. 

• Εποπτεύει τους συνδέσμους με την τοπική κοινωνία. 
Δύο τοπικοί CLO. Ένας 
από τους Συνδέσμους 
θα ενεργεί ως επιτόπιος 
Σύνδεσμος-Συντονιστής 
Καταγγελιών. Και οι δύο 
Σύνδεσμοι 
προσλήφθηκαν τον 
Ιανουάριο του 2022 και 
θα έχουν την έδρα τους 
στο Στρατώνι. Καθένας 
από τους Συνδέσμους 
θα είναι υπεύθυνος για 
περίπου οκτώ κοινότητες. 

Μια εξωτερική εταιρεία θα 
παράσχει έναν 
αντίστοιχο Σύνδεσμο 
πλήρους απασχόλησης, 
παρέχοντας δύο άτομα 
για υποστήριξη της 
διαδικασίας. Ένα από 
αυτά τα άτομα θα είναι 
γυναίκα.  

• Υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή ΕΚΕ και Κοινωνικών Επιδόσεων της μονάδας, διατηρεί συνεχή 
παρουσία στην Κοινωνική ΖΕ για να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη και τις σχέσεις με βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη και επηρεαζόμενες κοινότητες και για να λαμβάνει και να διαχειρίζεται 
εγκαίρως τις καταγγελίες (ο Σύνδεσμος και ο Συντονιστής Καταγγελιών θα διαχειρίζονται τις 
καταγγελίες). 

• Διασφαλίζει ότι οι επηρεαζόμενες κοινότητες ενημερώνονται για το Έργο, τις δραστηριότητες και 
τις επιπτώσεις του, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη και δίνονται απαντήσεις στα σχόλια / 
τις απορίες και τις ανησυχίες τους. 

• Οργανώνει και συντονίζει τις συναντήσεις διαβούλευσης και άλλες μορφές συμμετοχής, 
ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών και πρωτοβουλίες ανάπτυξης των κοινοτήτων, 
σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του σχεδίου συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών, σύμφωνα με το 
SIMS και τις απαιτήσεις απόδοσης της ΕΤΑΑ. 

• Παρέχει εκπαιδευτικά μαθήματα σε ομάδες των τοπικών κοινοτήτων. 
Ρόλος σε σχέση με τις καταγγελίες (για τους δύο Συνδέσμους): 
• Κοινοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών στις κοινότητες και το αποτέλεσμα της έρευνας 

καταγγελιών για τις κοινότητες στον τομέα ευθύνης τους. 
• Διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών, μεταξύ 

άλλων την καταχώριση, έρευνα, επίλυση και παρακολούθηση των καταγγελιών. 
Ρόλος σε σχέση με τις καταγγελίες (για τους Συνδέσμους / τον Συντονιστή Καταγγελιών): 
• Παρακολουθεί τη διαχείριση των καταγγελιών σε σχέση με τους εργολήπτες. 
• Υποβάλλει αναφορές για τις καταγγελίες και συναφείς βασικούς δείκτες απόδοσης. 
• Υποβάλλει προτάσεις και αιτείται τον εξωτερικό επανέλεγχο στην Επιτροπή Κοινοτήτων 

Ενδιαφέροντος. 
Σημείωση: Η συγκεκριμένη διάρθρωση της ομάδας που ασχολείται με το σχέδιο συμμετοχής θα 
επανεξετάζεται και θα προστίθενται επιπλέον μέλη, εάν είναι απαραίτητο. Περιλαμβάνεται η 
πρόσληψη νέων μελών για την ομάδα ή η αναβάθμιση δεξιοτήτων των υφιστάμενων μελών. 

Δύο συντονίστριες 
θεμάτων έμφυλης βίας 
και παρενόχλησης που 
υπάγονται στην ομάδα 

• Διαχείριση καταγγελιών έμφυλης βίας και παρενόχλησης από εξωτερικές κοινότητες και από 
εσωτερικούς εργαζόμενους. 
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Υπηρεσία Ρόλοι και αρμοδιότητες 
δημοσίων σχέσεων 
CIC  Κατά την εφαρμογή του παρόντος SEP, η Ελληνικός Χρυσός θα προχωρήσει στη σύσταση CIC, σε 

συνεργασία με τις κοινότητες της ΖΕ. Ο Διευθυντής ΕΚΕ και Κοινωνικών Επιδόσεων (επίπεδο 
μονάδας) θα είναι υπεύθυνος για την CIC. Στη CIC θα συμπεριληφθούν βασικοί εκπρόσωποι των 
κοινοτήτων που τυγχάνουν αναγνώρισης και σεβασμού και είναι σε θέση να εκπροσωπούν τα μέλη 
της κοινότητας. Τα προτεινόμενα μέλη της CIC μπορεί να περιλαμβάνουν επικεφαλής κοινοτήτων / 
σημαίνοντα πρόσωπα ή τοπικούς επικεφαλής, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εκπροσώπους των 
ενδιαφερόμενων μερών των οποίων ο βιοπορισμός βασίζεται στη φύση ή έχουν σταθερό 
εισόδημα, ηλικιωμένους, γυναίκες, νέους και ανέργους. 
Τα μέλη της CIC θα οριστούν από την Ελληνικός Χρυσός βάσει ξεκάθαρων κριτηρίων που θα 
καθοριστούν. Θα πραγματοποιείται διαβούλευση με τις κοινότητες της Κοινωνικής ΖΕ για την 
τοποθέτηση εκπροσώπου. Η CIC προβλέπεται να έχει 15 μέλη που θα επιλεγούν κατά τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των φύλων, των οικονομικών τάξεων και των γεωγραφικών 
ζωνών των κοινοτήτων της Κοινωνικής ΖΕ. Οι ψήφοι των μελών της Επιτροπής θα έχουν την ίδια 
βαρύτητα. Επιπλέον, τα μέλη της CIC θα έχουν τη δυνατότητα της ανώνυμης ψήφου, βάσει των 
απαιτήσεων για τη δημιουργία ασφαλούς χώρου για διαφωνίες και αποκλίνουσες απόψεις. Ο 
συντονισμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι όλα τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Θα 
εκπονηθούν γενικοί όροι στους οποίους θα καθοριστούν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της, στοιχεία που θα τεθούν προς διαπραγμάτευση με τα μέλη 
της Επιτροπής. Στην αρχική περίοδο της ύπαρξής της, η Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος 
προβλέπεται να συνεδριάζει ανά τρίμηνο. Η συχνότητα των συνεδριάσεων μπορεί να τροποποιηθεί, 
βάσει των αναγκών. 
Οι συγκεκριμένοι ρόλοι/αρμοδιότητες της CIC θα περιλαμβάνουν: 
• Συζήτηση της συνολικής υλοποίησης του Έργου, των δραστηριοτήτων προσέγγισης 

ενδιαφερόμενων μερών και σχεδίων διαχείρισης. 
• Λήψη και επανεξέταση τακτικών ενημερώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τον τρόπο 

επιλογής των πρωτοβουλιών ανάπτυξης ΕΚΕ και για την κατάσταση υλοποίησης. 
• Κοινοποίηση ανησυχιών των τοπικών κοινοτήτων και προσδοκίες από το μεταλλείο. 
• Εποπτεία ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης των μέτρων μετριασμού ενόψει των 

τοπικών ανησυχιών και προτιμήσεων. 
• Επανεξέταση και παροχή υποστήριξης για τη διαιτησία καταγγελιών βαθμίδας 2. 

Ομάδα Διαχείρισης 
Κρίσεων (ΟΔΚ) της 
Ελληνικός Χρυσός 

Τακτική ΟΔΚ (δείτε Πίνακα 7.6-1): 
• Διαδικασία επίλυσης καταγγελιών βαθμίδας 1, η οποία συνήθως συνίσταται στον GC μονάδας, 

τον Σύμβουλο Κοινωνικών Επιδόσεων και Καταγγελιών και τις υπεύθυνες ροές εργασίας. 
Ειδική Ομάδα Διαχείρισης Καταγγελιών (δείτε Πίνακα 7.6-1): 
• Διαχείριση της διαδικασίας επίλυσης για καταγγελίες υψηλής σοβαρότητας ή υψηλού κινδύνου ή 

καταγγελίες που υποβάλλονται από καταγγέλλοντες μέσω εναλλακτικών μηχανισμών υποβολής 
καταγγελιών, όποτε η Ελληνικός Χρυσός χρειάζεται να εκπροσωπείται στη διαδικασία επίλυσης ή 
ελέγχου. 

CIC: 
• Συμμετοχή στη διαδικασία επίλυσης καταγγελιών βαθμίδας 2 για την επανεξέταση της έκβασης 

της διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών μέτριας ή υψηλής σοβαρότητας βαθμίδας 1 όποτε οι 
καταγγέλλοντες δεν είναι ικανοποιημένοι ή αμφισβητούν την έκβαση και ζητούν πρόσθετη 
διαμεσολάβηση ή διαιτησία. 

Υπεύθυνος 
Συμβάσεων/Προμηθειών 

• Προσέγγιση τοπικών επιχειρήσεων/προμηθευτών για την κοινοποίηση ευκαιριών, απαιτήσεων, 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και επιβολής όρων και απαιτήσεων σύναψης συμβάσεων. 

Υπεύθυνος ασφάλειας • Διαχείριση σχέσεων με τις δυνάμεις ασφαλείας και ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας και διασφάλιση 
της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων ενώ παράλληλα προστατεύονται τα 
περιουσιακά στοιχεία και οι εργαζόμενοι του Έργου. 

• Διευθέτηση ανησυχιών/διαμαρτυριών για θέματα ασφάλειας και ανθρώπινων δικαιωμάτων.  
CIC = Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος, CLO = Σύνδεσμος με την τοπική κοινωνία, ΕΚΕ = Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 
Π&Κ = Περιβαλλοντικά & Κοινωνικά ζητήματα, ΕΤΑΑ = Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, GC = 
Συντονιστής Καταγγελιών, GMF = Πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών, GTF = Ειδική ομάδα διαχείρισης καταγγελιών, ΑΔ = 
Ανθρώπινο Δυναμικό, PR = Απαίτηση απόδοσης, SEP = σχέδιο συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών, SIMS = Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας, Κοινωνική ΖΕ = Κοινωνική Ζώνη Επιρροής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

Ανοικτή επιστολή ΜΚΟ19 

17 Μαρτίου 2021 

Τοποθέτηση περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την 
εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» 

Η κύρωση της σύμβασης του Δημοσίου με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη ΑΕ 
Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» ανατρέπει το περιβαλλοντικό κεκτημένο και υποκρύπτει πιθανές 
παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. 

Προκαταρκτικά, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υπογραμμίζουν τη διεθνή υποχρέωση της Πολιτείας 
να προωθήσει την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού, ενώ παραμένουν ανοικτές όλες οι επιλογές, σε 
αποφάσεις με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προώθηση στη Βουλή μίας υπογεγραμμένης 
σύμβασης, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, είναι ασυμβίβαστη με την υποχρέωση αυτή. 

Σε κάθε περίπτωση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν υποχρέωσή τους να επισημάνουν μία 
σειρά από κομβικής σημασίας ζητήματα, τα οποία αφορούν όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το ίδιο 
το κράτος δικαίου (σε αγκύλες, αναφέρονται τα σχετικά άρθρα της σύμβασης). Ειδικότερα: 

4. Προωθήθηκε για κύρωση στη Βουλή μία σύμβαση που δεσμεύει την εταιρεία για συμμόρφωση με 
το «εφαρμοστέο δίκαιο» μόνο στις «ουσιώδεις πτυχές» του [13.2]. Οι συντάκτες της σύμβασης όχι 
μόνο δεν διευκρινίζουν ποιες είναι οι «ουσιώδεις» αυτές «πτυχές» – ένα ζήτημα που, αν ανακύψει 
σχετική διαφωνία, αυτή θα επιλυθεί από τη διαιτησία και όχι τα δικαστήρια [31.4 (α)] – αλλά και 
εγγυώνται, δεσμεύοντας το δημόσιο, ότι η σύμβαση είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο [17.2 
(β) και (γ)].  
Κατά την άποψη των οργανώσεων που υπογράφουν την παρούσα τοποθέτηση, η Βουλή θα 
πρέπει να εξετάσει σοβαρά τα ζητήματα κράτους δικαίου, ισότητας απέναντι στον νόμο και δικαίου 
για τον ανταγωνισμό που προκύπτουν από την επιλεκτική συμμόρφωση της εταιρείας με ένα  
απροσδιόριστο «υποσύνολο» του «εφαρμοστέου δικαίου». 

5. Κατά το Σύνταγμα, το Κράτος έχει υποχρέωση να λαμβάνει ‘ιδιαίτερα’ προληπτικά και κατασταλτικά 
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλες και παρόμοιες υποχρεώσεις 
απορρέουν επίσης από το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο. Ενδεικτικά, κάθε κράτος-μέλος έχει 
υποχρέωση να επιβάλλει «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές» κυρώσεις για την 
εφαρμογή της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων (άρθ. 10α οδηγίας 2011/92/ΕΕ), να 
διασφαλίζει την τήρηση των ενωσιακών διατάξεων για τις βιομηχανικές εκπομπές (άρθ. 79 οδηγίας 
2010/75/ΕΕ), να θεσπίζει τα «τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης» – όπως αυτή 
που καταλαμβάνεται από τις μεταλλευτικές παραχωρήσεις που εγκρίνει η σύμβαση – «να 
αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών» (άρθ.6(2) οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ).  Εν τέλει, το Κράτος έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει την εφαρμογή και την υπεροχή 

 
19 https://www.greenpeace.org/greece/issues/perivallon/44175/topothetisi-perivallontikon-organoseon-gia-ti-symvasi-tis
-ellinikis-dimokratias-me-tin-etaireia-ellinikos-xrysos/ 
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του Συντάγματος, του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου έναντι κάθε άλλη ιεραρχικά 
υποδεέστερης διάταξης του εσωτερικού δικαίου. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η σύμβαση προβλέπει ότι: 

• το Δημόσιο, και οποιαδήποτε άλλη κρατική ή τοπική αρχή (συμπεριλαμβανόμενων των 
ΟΤΑ) δεν θα «προβάλλει, ασκήσει, συνδράμει… εκούσια» «σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία» 
στην έγερση «αξιώσεων» [11.3], 

• το Δημόσιο διασφαλίζει ότι θα παραλείπει πράξεις ή ενέργειες που «παρεμβαίνουν» στις 
μεταλλευτικές δραστηριότητες [12.6(α)], 

• οποιοσδήποτε «έλεγχος ή απόφαση» οποιασδήποτε τοπικής ή κρατικής αρχής είναι 
«αυτοδικαίως άκυρος», αν έχει αναληφθεί χωρίς παρουσία του ανεξάρτητου ελεγκτή 
περιβάλλοντος, και διατύπωση γνώμης από αυτόν [24.1.  (ια)]. 

Τα παραπάνω σημεία εγείρουν πολλά ερωτηματικά για την εφαρμοσιμότητα του συστήματος 
ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που προστατεύουν το περιβάλλον, την ασφάλεια, την υγιεινή της 
εργασίας και τη δημόσια υγεία. Επίσης, αναδεικνύουν και τον λόγο για τον οποίο η επιφύλαξη του 
«εφαρμοστέου δικαίου», που περιλαμβάνεται στην σύμβαση, στερείται ουσιαστικού νοήματος. 
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι συντάκτες της σύμβασης δεν γνωρίζουν τις συνέπειες του 
«εφαρμοστέου δικαίου», το δίκαιο εφαρμόζεται μέσω των κρατικών αρχών, και όχι αυτογνωμόνως. 

1. To διεθνές επενδυτικό δίκαιο προβλέπει ότι το δικαίωμα των κρατών να νομοθετούν για σκοπούς 
δημόσιου συμφέροντος – μεταξύ άλλων και του δικαιώματος στο περιβάλλον- δεν μπορεί να 
περιορίζεται από επενδυτικές συμφωνίες: μάλιστα, παρόμοια ρύθμιση υπάρχει και στη CETA, η 
οποία έχει τεθεί προσωρινά σε ισχύ.  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα που απαγορεύει γενικά 
«οποιαδήποτε ρύθμιση» (που) «εισάγει…ουσιώδη επιβάρυνση στην Εταιρεία, ανεξάρτητα από το 
αν η εν λόγω ρύθμιση έχει συγκεκριμένα ως στόχο της την Εταιρεία» [21.1]. Υπάρχει μία ανεπαρκής 
επιφύλαξη για ρυθμίσεις που επιβάλλονται για τη συμμόρφωση «με ρυθμίσεις προερχόμενες από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», που δεν καλύπτει το σύνολο του ενωσιακού δικαίου, και είναι 
αμφίβολο αν καλύπτει την ενσωμάτωση οδηγιών (η μορφή και η μέθοδος της ενσωμάτωσης των 
οποίων εναπόκειται στα κράτη μέλη, και δεν «επιβάλλεται» (άρθ. 288 ΣΛΕΕ). Σε κάθε περίπτωση, δεν 
αναφέρεται η προστασία του περιβάλλοντος ως σκοπός των ρυθμίσεων. 

2. Κατ’ ελάχιστον, η σύμβαση πρέπει να επιβάλλει την ελάχιστη αμεροληψία και διαφάνεια κατά τον 
έλεγχο της «αναθεωρημένης ΑΕΠΟ». Πράγματι, κατά την οδηγία 2011/92, «τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντα που απορρέουν 
από την παρούσα οδηγία με αντικειμενικό τρόπο και δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων» 
(άρθ. 10Α). Σε αντίθεση με αυτή τη σημαντική πρόνοια του ενωσιακού δικαίου, η σύμβαση 
προβλέπει ότι η αναθεωρημένη ΑΕΠΟ θα ελέγχεται «μόνο» [24.1(β)] από έναν «ανεξάρτητο ελεγκτή 
περιβάλλοντος» που θα επιλέγεται καταρχήν, και σε κάθε περίπτωση θα αμείβεται από την εταιρεία 
[24.1 (β), (η), (ιβ)].  Εννοείται από τα παραπάνω ότι δεν θα εφαρμοστούν (όπως ισχύουν) το άρθ. 
17 και 20 ν. 4014/2011, και η κείμενη εθνική νομοθεσία για τους ελέγχους, μεταξύ άλλων και 
τουλάχιστον από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.  
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3. Η σύμβαση, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνει χάρτη μεταλλευτικής περιοχής, η οποία 
περιλαμβάνει δασικές παραχωρήσεις και τμήματα οικισμού (βλ., ιδίως σελ. 137 επ., και Παράρτημα 
Β). Εντός της μεταλλευτικής περιοχής, και στον βαθμό που απαιτείται από τις μεταλλευτικές 
δραστηριότητες, η εταιρεία έχει προτεραιότητα «έναντι οποιασδήποτε δραστηριότητας 
οποιασδήποτε φύσης τρίτου» [12.3. (γ)]. Ενδεικτικά, αναφέρεται και η αναδάσωση, κάτι που κατά 
τη γνώμη των οργανώσεων δημιουργεί συνταγματικό πρόβλημα, ειδικά για μη αδειοδοτημένες 
μελλοντικές δραστηριότητες [117 παρ. 3 Σ], και αφήνει να εννοηθεί ότι συμπεριλαμβάνει και 
«οποιαδήποτε δραστηριότητα» άλλων αρχών για το δημόσιο συμφέρον (προστασία 
περιβάλλοντος, υγείας, ασφάλειας).  Τα θέματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως αν ληφθεί 
υπόψη η γειτνίαση με οικισμό και την παράκτια περιοχή. Σε συνδυασμό με τις προηγούμενες 
παρατηρήσεις, ο ρυθμιστικός και εποπτικός ρόλος των δημόσιων αρχών πλήττεται καίρια. 

4. Η παρεμβολή της περιοχής Natura 2000 (GR1270005) στις μεταλλευτικές παραχωρήσεις δημιουργεί 
την ανάγκη δέουσας εκτίμησης της σύμβασης και του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης, επιβάλλει η 
διαδικασία έκδοσης των «αδειών διακριτικής ευχέρειας» να είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες του 
ενωσιακού δικαίου (ενδεικτικά, το άρθρο 6.3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και για το εργοστάσιο 
μεταλλουργίας, το άρθρο 5 της οδηγίας 2010/75).  Οι διατάξεις αυτές υποχρεώνουν τις αρμόδιες 
αρχές να μη χορηγήσουν άδεια αν η εγκατάσταση δεν πληροί τις απαιτήσεις των παραπάνω 
οδηγιών. Όπως προαναφέρθηκε, η σύμβαση παρεμποδίζει, αν δεν απαγορεύει τελείως, την 
υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής. 

5. Η σύμβαση προβλέπει υποβολή νέας πρότασης μεταλλουργίας, με ειδική διαδικασία [15.2-15.3]. 
Κατά την άποψη των οργανώσεων, η Βουλή θα έπρεπε να διερευνήσει τους λόγους για τους 
οποίους η εταιρεία αδυνατεί να εφαρμόζει την προηγούμενη πρόταση μεταλλουργίας, η οποία 
έτυχε εκτενούς δικαστικής και διοικητικής διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση, η νέα πρόταση δεν είναι 
σύμφωνη με την οδηγία 2010/75/ΕΕ, και τις διατάξεις περί εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, διότι λαμβάνει υπόψη κριτήρια που δεν αναφέρονται στο εφαρμοστέο δίκαιο [πρβλ. 
παράθεση των κριτηρίων στο Παράρτημα ΣΤ]. Εσφαλμένως η  σύμβαση δεν αναφέρεται (ούτε έχει 
λάβει υπόψη) στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1032 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης 
Ιουνίου 2016, για τον καθορισμό των συμπερασμάτων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) βάσει 
της οδηγίας 2010/75/ΕΕ όσον αφορά τις βιομηχανίες μη σιδηρούχων μετάλλων, η οποία είναι 
δεσμευτική για τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

6. Ζητήματα εγείρονται και από τις διατάξεις της σύμβασης για τη διαιτησία [31.4]. Όπως φαίνεται, το 
διαιτητικό δικαστήριο είναι δυνατόν να κληθεί να αποφασίσει για θέματα που αφορούν την 
ερμηνεία και την εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου (και μάλιστα, διατάξεων 
κατ’ εφαρμογή του Συντάγματος).  Η αφαίρεση των ζητημάτων αυτών από τη δικαιοδοσία των 
εθνικών δικαστηρίων αποτελεί σημαντική οπισθοδρόμηση, και θεωρούμε πως θα πρέπει να 
απορριφθεί από τη Βουλή. 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν ότι η σύμβαση που ψηφίστηκε χτες από τη Βουλή των 
Ελλήνων σημαίνει μία σοβαρή απώλεια ζωτικής σημασίας κεκτημένου προστασίας του 
περιβάλλοντος και δημιουργεί σοβαρά ζητήματα εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, χωρίς να διασφαλίζει 
το δημόσιο συμφέρον και τον έλεγχο του Δημοσίου στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας. 
Με την πανδημία να έχει φέρει δραματικά στο προσκήνιο την άρρηκτη σχέση ανθρώπινης υγείας και 
ευημερίας με το υγιές φυσικό περιβάλλον, η πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη με πρόταγμα την 
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προστασία της υγείας του περιβάλλοντος και των ανθρώπων πρέπει να αποτελέσει κεντρικό μέλημα 
της Πολιτείας. 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: 

• ANIMA 
• Αρκτούρος 
• Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
• Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών 
• Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος 
• Καλλιστώ 
• Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
• iSea 
• Greenpeace 
• WWF Ελλάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19 

Πρωτόκολλο υγείας για τη νόσο COVID-19 κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων 

Οι ακόλουθες διαδικασίες θα εφαρμόζονται για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας από τη νόσο 
COVID-19 κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών διαβούλευσης [συναντήσεις, ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης (focus group), φυσικές ανοικτές εκδηλώσεις]: 

• Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποβάλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού τους το οποίο θα σαρώνεται στην είσοδο κάθε εγκατάστασης όπου θα 
λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες συμμετοχής. 

• Όσον αφορά τους συμμετέχοντες που δεν είναι εμβολιασμένοι, η εταιρεία θα ζητά ένα 
rapid/self-test που θα έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο 24 ώρες πριν από την ώρα της 
συμμετοχής. 

• Για τους συμμετέχοντες που έχουν μολυνθεί με τον ιό, θα πρέπει να υποβάλλεται το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό από τις αρμόδιες αρχές μαζί με ένα αρνητικό rapid/self-test, 
όπως προαναφέρθηκε. 

• Η χρήση κατάλληλης μάσκας προστασίας θα είναι υποχρεωτική για όλους τους 
συμμετέχοντες ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. 

• Αντισηπτικό υγρό θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους χώρους συναντήσεων και σε όλες τις 
εγκαταστάσεις για όλους τους συμμετέχοντες. 

• Το προαναφερόμενο πρωτόκολλο υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με την εξέλιξη της 
πανδημίας κατά τον χρόνο της συμμετοχής και σύμφωνα με όλα τα μέτρα, τις οδηγίες, τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις αρχές εκείνη 
την περίοδο. 
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Ανοικτή επιστολή της Ελληνικός Χρυσός20 

 

 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2021 

Θέμα: Ανοικτή επιστολή της Ελληνικός Χρυσός προς τις περιβαλλοντικές οργανώσεις: 

ANIMA, Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, Καλλιστώ, Οικολογική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης, iSea, Greenpeace, WWF Ελλάς 

 

Αξιότιμες κυρίες, 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Επικοινωνώ μαζί σας μετά την πρόσφατη δήλωσή σας σχετικά με τη νέα Επενδυτική Συμφωνία για την 
πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας για να θέσω υπόψη σας τα γεγονότα και τα οφέλη 
της συμφωνίας, που αναμένεται να συντελέσει στην έξοδο της επένδυσης από τη στασιμότητα και να 
αποφέρει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για όλα τα μέρη. 

Η νέα Επενδυτική Συμφωνία, η οποία συνοδεύεται από ένα αναβαθμισμένο και σύγχρονο Επενδυτικό 
Σχέδιο, κυρώθηκε πρόσφατα από την Ελληνική Βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως στις 23.3.2021. Είναι απόρροια εκτεταμένων διαπραγματεύσεων με τις αρμόδιες αρχές 
με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία της ΒΑ 
Χαλκιδικής και επιτυγχάνοντας τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των Μεταλλείων 
Κασσάνδρας με κοινό παρονομαστή την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των 
δραστηριοτήτων μας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνολογίες μέσω των οποίων θα διασφαλίσουμε την αυστηρή συμμόρφωση με διεθνείς, ευρωπαϊκές 
και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και της υγείας και 
της ασφάλειας των ανθρώπων μας. 

Όπως θα διαπιστώσετε από το υλικό που συνοδεύει την παρούσα επιστολή, η Ελληνικός Χρυσός 
αναλαμβάνει σημαντικές δεσμεύσεις και πραγματοποιεί εκτεταμένες επενδύσεις για περαιτέρω μείωση 
του αντίκτυπου του έργου της στο περιβάλλον. Περιλαμβάνονται: η εφαρμογή της βέλτιστης 
διαθέσιμης τεχνολογίας της ξηράς απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων για μείωση του όγκου των 
καταλοίπων, η κατασκευή νέου, ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων με 
συνολική επένδυση 130 εκατ. ευρώ στις Σκουριές, η επέκταση του περιβαλλοντικού προγράμματος και 
η εφαρμογή του νέου, ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων στις Σκουριές. 

 
20 Η επιστολή παρασχέθηκε στην ERM από την Ελληνικός Χρυσός 
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Με την κύρωση της νέας επενδυτικής συμφωνίας, ανοίγει μια νέα σελίδα στη μακραίωνη ιστορία των 
Μεταλλείων Κασσάνδρας και τίθενται τα θεμέλια για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου 
που διαθέτει η γη της Χαλκιδικής, δημιουργώντας ισόρροπη αξία για την τοπική κοινότητα, την 
οικονομία και το περιβάλλον. 

Τα οφέλη και οι πυλώνες του αναβαθμισμένου επενδυτικού σχεδίου συνοψίζονται στο συνημμένο 
ενημερωτικό υλικό, καθώς και στην ειδική μικρο-τοποθεσία που θα βρείτε στον ιστότοπό μας. Ελπίζω 
ότι θα σας φανούν χρήσιμα και ότι θα σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε καλύτερα τις παραμέτρους 
της νέας Συμφωνίας στο σύνολό της. 

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελληνικός Χρυσός, από την πρώτη ημέρα 
δραστηριοποίησής της στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, ασκεί υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα 
με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα, υλοποιώντας επενδύσεις που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, 
εκσυγχρονίζοντας και λειτουργώντας τα μεταλλεία σύμφωνα με το αυστηρότερο πλαίσιο διαχείρισης 
περιβάλλοντος και ασφάλειας. 

Προς την ίδια κατεύθυνση, όλοι όσοι εργαζόμαστε στην Ελληνικός Χρυσός παραμένουμε δεσμευμένοι 
και αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των μεταλλείων επιδεικνύοντας τον ύψιστο 
σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
νομοθετικού πλαισίου. 

Σε πνεύμα ειλικρινούς και έντιμου διαλόγου, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω 
πληροφορία που επιθυμείτε να σας παράσχουμε για τις διατάξεις της νέας επενδυτικής συμφωνίας 
για τη χώρα και το περιβάλλον. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Χρήστος Μπαλάσκας 

Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold Corporation 

 

 

http://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Πίνακας A3-1: Σχέδιο δράσης 

Δραστηριότητα συμμετοχής Σκοπός Μορφή συμμετοχής Στοχευόμενα ενδιαφερόμενα μέρη 
Χρονική στιγμή / 
Συχνότητα Ευθύνη & Υποστήριξη 

ΜΠΕ/ΜΠΚΕ αναφοράς και μελέτη επιπτώσεων 
Διαβούλευση για την 
οριοθέτηση, το SEP και τον 
μηχανισμό διαχείρισης 
καταγγελιών 

Να διασφαλιστεί ότι η 
οριοθέτηση, το SEP και ο 
μηχανισμός διαχείρισης 
καταγγελιών λαμβάνουν 
υπόψη τις απόψεις και τις 
προτεραιότητες των 
ενδιαφερόμενων μερών 

Διαπροσωπικές συναντήσεις και 
ομάδες εστιασμένης συζήτησης 
(focus group) 

Βασικές αρχές και εκπρόσωποι 
κοινοτήτων 

Μία φορά 
(Ολοκληρώθηκε) 

Ελληνικός Χρυσός 

Σταδίου 1 συμμετοχή στη 
ΜΠΚΕ  

Δημοσιοποίηση πληροφοριών 
του Έργου και επερχόμενης 
διαδικασίας της ΜΠΕ/ΜΠΚΕ 
Συλλογή δεδομένων σε επίπεδο 
κοινοτήτων για ολοκλήρωση 
της κοινωνικής μελέτης 
αναφοράς 
Χαρακτηρισμός των 
αντιμαχόμενων ομάδων 
(πηγές, κλίμακα και 
τοποθέτηση) 
Επιδίωξη λήψης 
τεκμηριωμένων σχολίων για το 
Έργο, τις δυνητικές επιπτώσεις 
και τα μέτρα της διοίκησης 

Συνεντεύξεις με βασικούς γνώστες 
θεμάτων, συζητήσεις με focus 
group 

Βασικές αρχές 
Άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη 
Επηρεαζόμενες κοινότητες 
(περιλαμβανομένων ευάλωτων 
ομάδων) 
Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, πολέμιοι του 
Έργου 

Διάστημα 2-3 
εβδομάδων τον 
Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 
2021 (δύο γύροι 
συμμετοχής) 
(Ολοκληρώθηκε) 

Ελληνικός Χρυσός, 
ENVECO, ERM 

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ/ΜΠΚΕ 
Διαβούλευση με τις αρχές  Εκπλήρωση των απαιτήσεων 

της ελληνικής διαδικασίας ΜΠΕ 
μέσω της λήψης σχολίων για 
την κανονιστική ΜΠΕ  

Στοχευμένες συνεδριάσεις Κεντρικές και περιφερειακές αρχές, 
συν το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Μία φορά, μετά την 
υποβολή της 
κανονιστικής ΜΠΕ στις 
ελληνιστικές αρχές 
(2022 – η χρονική 
στιγμή θα 
προσδιοριστεί) 

Ελληνικός Χρυσός, 
ENVECO 
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Δραστηριότητα συμμετοχής Σκοπός Μορφή συμμετοχής Στοχευόμενα ενδιαφερόμενα μέρη 
Χρονική στιγμή / 
Συχνότητα Ευθύνη & Υποστήριξη 

Συναντήσεις διαβούλευσης 
με Περιφερειακά Συμβούλια 
και Δήμους α 

Εκπλήρωση των απαιτήσεων 
της ελληνικής διαδικασίας ΜΠΕ 
μέσω της λήψης σχολίων για 
την κανονιστική ΜΠΕ  

Ανοικτές συναντήσεις στις οποίες 
οι πολίτες μπορούν να 
συμμετάσχουν, οι οποίες 
οργανώνονται μέσω των 
Περιφερειακών Συμβουλίων και των 
δήμων 

Περιφερειακά Συμβούλια και δήμοι Μία φορά, μετά την 
υποβολή της 
κανονιστικής ΜΠΕ στις 
ελληνικές αρχές και 
οριστικοποίηση του 
ελέγχου πληρότητας 
(2022 – η χρονική 
στιγμή θα 
προσδιοριστεί) 

Ελληνικός Χρυσός, 
ENVECO, Περιφερειακά 
Συμβούλια και δήμοι 

Δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ 
(διανομή τεκμηρίωσης της 
ΜΠΚΕ στο κοινό)  

Εκπλήρωση της απαίτησης της 
ΕΤΑΑ για διαβούλευση μέσω 
της δημοσιοποίησης του 
τελικού σχεδίου της ΜΠΚΕ, της 
μη τεχνικής περίληψης (ΜΤΠ) 
και του συναφούς υλικού του 
Έργου  

Δημοσίευση της ΜΠΚΕ και της ΜΤΠ 
στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και 
διαθεσιμότητα έντυπων 
αντιγράφων στα Ελληνικά στο 
γραφείο του Δήμου Αριστοτέλη και 
στο Κέντρο Πληροφοριών Έργου. 
Η ΜΠΚΕ και το συναφές υλικό που 
είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον 
ιστότοπο της Ελληνικός Χρυσός, 
καθώς και σύνδεσμοι που 
παρέχονται από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και λίστες 
διανομής email. 
 

Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και 
επηρεαζόμενες κοινότητες στην 
Κοινωνική ΖΕ 
Όλα τα ενδιαφερόμενα (εσωτερικά 
και εξωτερικά) μέρη 

Εβδομάδες 1-2 της 
δημοσιοποίησης της 
ΜΠΚΕ 
(Περίοδος 60 ημερών – 
άνοιξη 2022) 

Ελληνικός Χρυσός, 
ENVECO 

Προσέγγιση των 
ενδιαφερόμενων μερών σε 
σχέση με τη ΜΠΚΕ μέσω 
διαπροσωπικών 
συναντήσεων 
(συνεντεύξεις/ομάδες 
εστιασμένης 
συζήτησης/ανοικτές 
εκδηλώσεις) και εικονικές 
ανοικτές εκδηλώσεις  

Διευκόλυνση της κατανόησης 
του Έργου και των 
συμπερασμάτων της 
ΜΠΕ/ΜΠΚΕ, καθώς και των 
προτεινόμενων μέτρων 
μετριασμού 
Επιδίωξη λήψης σχολίων για το 
Έργο και τη ΜΠΕ/ΜΠΚΕ 
Συμβολή στην ειλικρινή και 
θετική σχέση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη του 
Έργου  

Γνωστοποίηση και σχολιασμός 
μέσω διαπροσωπικών 
συναντήσεων (ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης, 
συνεντεύξεις με γνώστες των 
θεμάτων) με ενδιαφερόμενα μέρη 
με τα οποία υπήρξε συνάντηση 
στους γύρους προσέγγισης τον 
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 
2021. 
Φυσικές ανοικτές εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν σε Στρατώνι, 
Ολυμπιάδα, Στρατονίκη/Στάγειρα 
και Παλαιοχώρι. Πληροφορίες 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη (εσωτερικά 
και εξωτερικά) που συναντήθηκαν 
σε προηγούμενους γύρους 
προσέγγισης το διάστημα 
Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2021, 
συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων 
ομάδων και άμεσα επηρεαζόμενων 
κοινοτήτων στην Κοινωνική ΖΕ 
Βασικοί επικεφαλής τοπικών 
κοινοτήτων 
Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, πολέμιοι του 
Έργου 
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ 
άλλων από την Κοινωνική ΖΕ, καθώς 

Εβδομάδες 3-8 της 
δημοσιοποίησης της 
ΜΠΚΕ 
(Περίοδος 60 ημερών – 
άνοιξη 2022) 

Ελληνικός Χρυσός, 
ENVECO, Σύμπραξις, ERM 
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Δραστηριότητα συμμετοχής Σκοπός Μορφή συμμετοχής Στοχευόμενα ενδιαφερόμενα μέρη 
Χρονική στιγμή / 
Συχνότητα Ευθύνη & Υποστήριξη 

σχετικά με τις ανοικτές εκδηλώσεις 
θα παρέχονται στις κοινότητες 
μέσω email στους 
ενδιαφερόμενους φορείς, με 
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, καθώς και στον 
ιστότοπο της Ελληνικός Χρυσός. 
Κάθε ανοικτή εκδήλωση θα έχει 
διάρκεια περίπου 10 ωρών, 
χωρισμένη σε χρονικές περιόδους 
περίπου 1 ώρας. Ο χρόνος για 
αυτές τις εκδηλώσεις θα καθοριστεί 
έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
συμμετοχή - εάν η ζήτηση είναι 
υψηλή, θα προγραμματιστούν 
επιπλέον συνεδρίες. 
Παράλληλα, εικονικές ανοικτές 
εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν μέσω 
του ιστότοπου: 
https://www.hellas-gold.com/met
alleia-kassandras/kentriki/. 
Η Ελληνικός Χρυσός και οι 
σύμβουλοι της ΜΠΕ/ΜΠΚΕ θα είναι 
διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε 
τυχόν απορίες. Τα σχόλια που θα 
συγκεντρωθούν μέσω επιστολών, 
email, τηλεφώνου ή κυτίων 
καταγγελιών (δείτε Πίνακα 6.2-2, 
Μηχανισμός συλλογής σχολίων 
κατά τη δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ). 

και εθνικοί/διεθνείς ενδιαφερόμενοι 
φορείς και μέρη 

Σύνοψη των σχολίων των 
ενδιαφερόμενων μερών 
από τη διαδικασία 
δημοσιοποίησης και 
ενσωμάτωση των σχολίων 
στην τελική ΜΠΚΕ (βάσει 
των αναγκών) 

Υποβολή αναφοράς για τα 
σχόλια επί της 
δημοσιοποίησης και 
ενσωμάτωσή τους στην τελική 
ΜΠΚΕ, όπως απαιτείται. 

Προετοιμασία και διανομή 
συνοπτικής έκθεσης για τη 
δημοσιοποίηση και πώς έχουν 
συνεκτιμηθεί και διευθετηθεί τα 
υποβληθέντα στοιχεία.  

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη Μετά τη 
δημοσιοποίηση των 9 
εβδομάδων (60 
ημερών)  

Ελληνικός Χρυσός, 
ENVECO, ERM 

https://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/kentriki/
https://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/kentriki/
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Δραστηριότητα συμμετοχής Σκοπός Μορφή συμμετοχής Στοχευόμενα ενδιαφερόμενα μέρη 
Χρονική στιγμή / 
Συχνότητα Ευθύνη & Υποστήριξη 

Μετά τη δημοσιοποίηση της ΜΠΕ/ΜΠΚΕ  
Συναντήσεις με τοπικούς 
προμηθευτές σε σχέση με 
τις ευκαιρίες προμηθειών 
του Έργου 

Σύμφωνα με το σχέδιο 
διαχείρισης της ανάπτυξης 
κοινοτήτων, υποστήριξη της 
τοπικής συμμετοχής στις 
προμήθειες του Έργου 

Στοχευμένες συναντήσεις/ημερίδες 
εργασίας 

Ενδιαφερόμενα μέρη-επιχειρηματίες, 
συμπεριλαμβανομένων τοπικών 
εργοληπτών 

Περιοδικά, καθώς θα 
δίνονται ευκαιρίες 
προμηθειών καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Έργου 

Ελληνικός Χρυσός 

Συναντήσεις με βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη σε 
σχέση με τη στρατηγική 
απασχόλησης/κατάρτισης 

Σύμφωνα με το σχέδιο 
διαχείρισης για την ανάπτυξης 
τοπικών κοινοτήτων, 
υποστήριξη της τοπικής 
συμμετοχής στην 
απασχόληση στο Έργο 

Στοχευμένες συναντήσεις/ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης 

Υποψήφιοι εργαζόμενοι Έργου Περιοδικά, καθώς θα 
δίνονται ευκαιρίες 
απασχόλησης/κατάρτι
σης εργαζομένων 
καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Έργου 

Ελληνικός Χρυσός 

Συναντήσεις με βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη σε 
σχέση με την υλοποίηση και 
την παρακολούθηση της 
στρατηγικής ΕΚΕ και του 
σχεδίου διαχείρισης για την 
ανάπτυξη τοπικών 
κοινοτήτων 

Συλλογή σχολίων για τις 
προτεραιότητες ανάπτυξης της 
Κοινωνικής ΖΕ, τους στόχους 
για κάθε πυλώνα 
χρηματοδότησης και τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας για 
έργα. 
Παρακολούθηση της 
υλοποίησης των μέτρων 
μετριασμού και των συναφών 
οφελών του Έργου 

Συναντήσεις της CIC 
Στοχευμένες συναντήσεις/ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης 

CIC 
Βασικοί εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης 
Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη όπως 
προσδιορίζονται στο παρόν SEP 

Σε ετήσια βάση, 
σύμφωνα με τη 
δέσμευση που 
περιλαμβάνεται στο 
Νέο Επενδυτικό Σχέδιο 
του 2021 για την 
εφαρμογή 
προγράμματος ΕΚΕ σε 
διάστημα 25ετίας 

Ελληνικός Χρυσός 
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Δραστηριότητα συμμετοχής Σκοπός Μορφή συμμετοχής Στοχευόμενα ενδιαφερόμενα μέρη 
Χρονική στιγμή / 
Συχνότητα Ευθύνη & Υποστήριξη 

Συναντήσεις με βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη σε 
σχέση με την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών, την 
ετοιμότητα και τις αλλαγές 
στην υγεία  

Σύμφωνα με το σχέδιο 
διαχείρισης υγείας και 
ασφάλειας κοινοτήτων, 
ανάπτυξη βασικών δεικτών 
υγείας, ασφάλειας και 
προστασίας των κοινοτήτων 
που μπορούν να 
συγκεντρώνονται και να 
παρακολουθούνται κατά τη 
διάρκεια του Έργου. 
Προσέγγιση μελών των 
κοινοτήτων, της κυβέρνησης 
και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών και τον σχεδιασμό 
διαχείρισης της ασφάλειας. 
Προσέγγιση για τη συμμετοχή 
σε κατάλληλα σενάρια 
προσομοίωσης περιστατικών 
έκτακτης ανάγκης / 
εκπαιδευτικές συνεδρίες και 
εκπαίδευση μελών των 
κοινοτήτων, σχετικών κρατικών 
οντοτήτων και οντοτήτων 
ιατρικής αντιμετώπισης 
περιστατικών στις διαδικασίες 
έκτακτης ανάγκης 

CIC 
Στοχευμένες συναντήσεις, ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης 
Προσομοίωση σεναρίων έκτακτης 
ανάγκης και εξάσκηση στην 
αντιμετώπιση σχετικών 
περιστατικών 

Επηρεαζόμενες κοινότητες στην 
Κοινωνική ΖΕ 
Βασικοί εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης 
Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
συμμετέχουν στην παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης (π.χ. υγειονομικές αρχές και 
δημόσιες αρχές ασφάλειας). 

Περιοδικά με βάση τα 
χρονικά πλαίσια που 
ορίζονται στο σχέδιο 
διαχείρισης υγείας και 
ασφάλειας 
κοινοτήτων: 
Ετησίως για την 
κατάρτιση και τα 
σενάρια 
προσομοίωσης 

Ελληνικός Χρυσός 

Συνεχής επικοινωνία με τις 
επηρεαζόμενες κοινότητες 
και τα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη 

Διευκόλυνση της συνεργασίας 
με ενδιαφερόμενα μέρη 
άμεσης προτεραιότητας 
Συλλογή σχολίων όπως 
ορίζεται στην Ενότητα 8.2 του 
παρόντος SEP και όπως 
απαιτείται από τα 
αναφερόμενα σχέδια 
διαχείρισης  

Στοχευμένες συναντήσεις, 
κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης 

Τοπικές κοινότητες στην Κοινωνική ΖΕ 
(συμπ. ευάλωτων ομάδων) 
Βασικές τοπικές και περιφερειακές 
αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 

Ανά τρίμηνο Ελληνικός Χρυσός 

Προσέγγιση Σύσταση της CIC με τα μέλη να Στοχευμένες συναντήσεις, Βασικές τοπικές και περιφερειακές Έως τον Ιούνιο 2022 Ελληνικός Χρυσός 
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Δραστηριότητα συμμετοχής Σκοπός Μορφή συμμετοχής Στοχευόμενα ενδιαφερόμενα μέρη 
Χρονική στιγμή / 
Συχνότητα Ευθύνη & Υποστήριξη 

αντιπροσωπευτικών 
ομάδων των 
ενδιαφερόμενων μερών 
στις κοινότητες της 
Κοινωνικής ΖΕ για 
προσδιορισμό μελών της 
CIC 

είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα 
των ενδιαφερόμενων μερών 
και των συμφερόντων τους (με 
βάση τη χαρτογράφηση των 
ενδιαφερόμενων μερών). 

κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης  

αρχές 
Επηρεαζόμενες κοινότητες στην 
Κοινωνική ΖΕ (συμπ. ευάλωτων 
ομάδων) 

Τακτικές συναντήσεις της 
CIC  

Διευκόλυνση της συνεχούς 
συνεργασίας και συμμετοχής. 
Διευκόλυνση της τοπικής 
ανάμειξης στην υλοποίηση 
των Π&Κ μέτρων μετριασμού 
και στην παρακολούθηση των 
επιπτώσεων 
Κοινοποίηση πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο επιλογής 
των κοινοτικών επενδυτικών 
έργων και εξέλιξης της 
υλοποίησης 
Επανεξέταση και συζήτηση 
των ανησυχιών και των 
ζητημάτων των κοινοτήτων, 
μεταξύ άλλων όσων θα 
υποβληθούν μέσω του 
πλαισίου διαχείρισης 
καταγγελιών 

Συναντήσεις της CIC  CIC Ανά τρίμηνο Ελληνικός Χρυσός 

Τακτικές συναντήσεις με 
εργαζόμενους και σωματεία 

Ενημέρωση για τον μηχανισμό 
υποβολής καταγγελιών από 
τους εργαζόμενους 
Σύμφωνα με το σχέδιο 
διαχείρισης εργατικού 
δυναμικού, εφαρμογή μέτρων 
μετριασμού με σημασία για 
την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων και τις συνθήκες 
εργασίας 

Στοχευμένες συναντήσεις, ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης 

Εργαζόμενοι και σωματεία 
(εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη) 
 

Ανά τρίμηνο  Ελληνικός Χρυσός 

Ετήσιες διαβουλεύσεις με 
επηρεαζόμενα 

Παρακολούθηση των 
αλλαγών της κοινής γνώμης 

Στοχευμένες συναντήσεις, 
κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ομάδες 

Εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων 
κοινοτήτων στην Κοινωνική ΖΕ 

Ετησίως Ελληνικός Χρυσός 
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Δραστηριότητα συμμετοχής Σκοπός Μορφή συμμετοχής Στοχευόμενα ενδιαφερόμενα μέρη 
Χρονική στιγμή / 
Συχνότητα Ευθύνη & Υποστήριξη 

ενδιαφερόμενα μέρη για την 
υλοποίηση έρευνας 
αντιλήψεων 

για το Έργο εστιασμένης συζήτησης (συμπ. ευάλωτων ομάδων) 
Βασικές τοπικές και περιφερειακές 
αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
Εισροή 

Συνεχής δημοσιοποίηση 
πληροφοριών για το Έργο, 
συμπ. της αναφοράς του 
πλαισίου διαχείρισης 
καταγγελιών 

Παροχή ενημερώσεων για το 
Έργο και βασικά ορόσημα 
κατασκευής 

Συναντήσεις της CIC, ενημέρωση 
ιστότοπου, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

CIC 
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

Ανά τρίμηνο  Ελληνικός Χρυσός 

Σειρά συναντήσεων με 
βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη για την 
επικαιροποίηση της 
κοινωνικής μελέτης 
αναφοράς 

Συλλογή δεδομένων σε επίπεδο 
κοινοτήτων για επικαιροποίηση 
της κοινωνικής μελέτης 
αναφοράς 
Χαρακτηρισμός των 
αντιμαχόμενων ομάδων 
(πηγές, κλίμακα και 
τοποθέτηση) 
Επιδίωξη λήψης 
τεκμηριωμένων σχολίων για το 
Έργο, τις δυνητικές επιπτώσεις 
και τα μέτρα της διοίκησης 

Συνεντεύξεις με βασικούς γνώστες 
θεμάτων, συζητήσεις με focus 
group 

Βασικές αρχές 
Άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη 
Επηρεαζόμενες κοινότητες (συμπ. 
ευάλωτων ομάδων) στην Κοινωνική 
ΖΕ 
Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, πολέμιοι του 
Έργου 

Συναντήσει κάθε 5 
χρόνια, αρχίζοντας το 
2023. Επικαιροποίηση 
της μελέτης αναφοράς 
ανά πενταετία. 

Ελληνικός Χρυσός 

Συναντήσεις με βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη για την 
οδική και θαλάσσια 
ασφάλεια 

Σύμφωνα με το σχέδιο 
διαχείρισης κυκλοφορίας και 
μεταφορών, προσέγγιση 
ενδιαφερόμενων μερών για 
την εφαρμογή ενός 
προγράμματος 
ευαισθητοποίησης για την 
οδική ασφάλεια και 
κυκλοφορία, διαχείριση και 
συζήτηση κάθε ανησυχίας για 
την υγεία και την ασφάλεια σε 
σχέση με τη θαλάσσια 
κυκλοφορία  

Συνεντεύξεις με βασικούς γνώστες 
θεμάτων, στοχευμένες 
συναντήσεις, συζητήσεις με 
ομάδες εστιασμένης συζήτησης 
(focus group) 

Επηρεαζόμενες κοινότητες (συμπ. 
ευάλωτων ομάδων) στην Κοινωνική 
ΖΕ 
Ντόπιοι ιδιοκτήτες σκαφών 
Λιμενική Αρχή  

Περιοδικά κατά τη 
διάρκεια του Έργου για 
λόγους 
ευαισθητοποίησης και 
ανά τρίμηνο για την 
προσέγγιση των 
ντόπιων ιδιοκτητών 
σκαφών 

Ελληνικός Χρυσός 

Συναντήσεις με βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη για τη 
διαχείριση εισροών  

Σύμφωνα με το σχέδιο 
διαχείρισης εισροών, 
προσέγγιση των 

Στοχευμένες συναντήσεις/ομάδες 
εστιασμένης συζήτησης, κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις 

Τοπικές κοινότητες στην Κοινωνική ΖΕ 
(συμπ. ευάλωτων ομάδων) 
Αξιωματούχοι τοπικής 

Ανά τρίμηνο Ελληνικός Χρυσός 
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Δραστηριότητα συμμετοχής Σκοπός Μορφή συμμετοχής Στοχευόμενα ενδιαφερόμενα μέρη 
Χρονική στιγμή / 
Συχνότητα Ευθύνη & Υποστήριξη 

ενδιαφερόμενων μερών για 
τον συντονισμό των 
προσπαθειών 
παρακολούθησης και 
διαχείρισης σε σχέση με τις 
εισροές 

αυτοδιοίκησης, συμβούλια και 
πρόεδροι κοινοτήτων, δημόσιοι 
αξιωματούχοι υγείας και ασφάλειας 

Συνεχής δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων του 
προγράμματος 
περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης 

Κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων που 
λαμβάνονται από την 
παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων  

Εφαρμογή «Προβολή 
αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης» 
Ετήσιες τεχνικές εκθέσεις 

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη Ετησίως  Ελληνικός Χρυσός 

Τακτικές συναντήσεις με 
εργαζόμενους και σωματεία 

Διαβούλευση για τον 
προγραμματισμό απολύσεων 

Στοχευμένες συνεδριάσεις Εργαζόμενοι και σωματεία 
(εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη) 

Βάσει των αναγκών 
για την εκπόνηση ενός 
σχεδίου απολύσεων 
που θα είναι αποδεκτό 
από την Εταιρεία και τα 
εσωτερικά 
ενδιαφερόμενα μέρη 

Ελληνικός Χρυσός 

Στοχευμένες συνεδριάσεις 
στο πλαίσιο επίσημης 
μελέτης εκτίμησης των 
κοινωνικών επιπτώσεων 
του κλεισίματος 

Κοινοποίηση πληροφοριών 
για τα σχέδια κλεισίματος του 
Έργου 
Προσδιορισμός και διαχείριση 
δυνητικών αρνητικών 
επιπτώσεων λόγω του 
κλεισίματος του Έργου, καθώς 
και προσδιορισμός και 
ενίσχυση των ευκαιριών για 
ανάπτυξη και βιωσιμότητα 
μετά το κλείσιμο 

Συνεντεύξεις με βασικούς γνώστες 
θεμάτων 
Επικοινωνία με ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης 
Έρευνες (κατά περίπτωση) 

Πρόσωπα που επηρεάζονται από το 
Έργο 

Το νωρίτερο 5 χρόνια 
πριν από το 
προγραμματισμένο 
κλείσιμο 

Ελληνικός Χρυσός 

CIC = Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος, ΕΚΕ = Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Π&Κ = Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ΕΤΑΑ = Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, 
ΜΠΕ = Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ERM = Διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων, ΜΠΚΕ = Μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, GMF = Πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών, 
ΜΚΟ = μη κυβερνητικές οργανώσεις, ΜΤΠ = Μη Τεχνική Περίληψη, SEP = σχέδιο συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών, Κοινωνική ΖΕ = Κοινωνική Ζώνη Επιρροής, TBD = προς προσδιορισμό 
α  Μπορούν να θεωρηθούν «δημόσιες συνεδριάσεις» αλλά δεν χαρακτηρίζονται επισήμως με αυτόν τον τρόπο στην ελληνική νομοθεσία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ  

Πίνακας A5-1: Γενικό Μητρώο Καταγγελιών Τρίτων Μερών και Εργαζομένων 

 

 

 

 

 

Department                                   
Director                                           
Grievance Coordinator             
Updated                                          

CSR & SE
Ioannis Maleganos 
Ioannis Papakostas 
19/1/2022

No Year

PROJECT 
LOCATION
(Village)

GRIEVANCE 
Name Folder Source

STAKEHOLDER 
NAME

STAKEHOLDER 
SURNAME Stakeholder details

CONTACT 
NUMBER CONTACT ADDRESS: DETAILED DESCRIPTION

GRIEVANCE 
CATEGORY Tier Severity

GIS 
Coordinates

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
   

  

 
  

    
  
  

   
  

3rd Party & Workers' Grievance Master Register

CONTACT 
EMAIL

                                   
                                           

              
                                          

  
  
  

 
 

 
  

 
 

  
  Responsible 

work stream
Responsible 
staff member

SUBMISSION 
SOURCE

DATE 
OPENED 
(DD/MM/Y
YYY)

Aknowlegement 
(Yes/ No)
Date 
(DD/MM/YYYY) STATUS

DATE 
CLOSED 
(DD/MM/Y
YYY)

DUE DATE 
(DD/MM/Y
YYY)

Way of 
contact-
Closure 
status INVESTIGATION TRAIL ACTION TAKEN

If a resolution was 
offered please 
indicate 'accepted' 
or 'not accepted'. Follow Up

SUPPORTING 
DOCUMENTS

SUPPORTING 
NOTES
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