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PR1 
Αξιολόγηση και διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και 
επιπτώσεων 

    

1.1 Υποβολή περιβαλλοντικής και κοινωνικής1 (Π&Κ) 

έκθεσης στην ΕΤΑΑ, σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές επιδόσεις του Έργου2 και την 

κατάσταση εφαρμογής του παρόντος ESAP. 

 

Σε περίπτωση που προσληφθεί ανεξάρτητος 
σύμβουλος παρακολούθησης Π&Κ (από τους 
επενδυτές ή την Ελληνικός Χρυσός), οι εκθέσεις του 
εν λόγω συμβούλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως απάντηση στη Δράση 1.1 του παρόντος ESAP. 

Απαίτηση υποβολής 
εκθέσεων της ΕΤΑΑ. 

Απαίτηση 
απόδοσης (PR) 1 
της ΕΤΑΑ 

Ελληνικός Χρυσός Κατά τη διάρκεια 
κατασκευής, έναρξης 
λειτουργίας και πρώτου 
έτους λειτουργίας: κάθε 3 
μήνες. 

Μετά την έναρξη 
λειτουργίας: ετησίως. 

Περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
εκθέσεις (υπόδειγμα θα 
παρασχεθεί από την ΕΤΑΑ) και 
επικαιροποιήσεις της προόδου 
ως προς το ESAP κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για την ΕΤΑΑ. 

______________________ 

 

1Ο τομέας των κοινωνικών θεμάτων περιλαμβάνει την επαγγελματική και κοινοτική υγεία, την ασφάλεια, την προστασία, το φύλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού και συνθηκών εργασίας.   
2 Χρηματοδότηση από την ΕΤΑΑ για τη στήριξη της ανάπτυξης του μεταλλείου χρυσού χαλκού στις Σκουριές της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., καθώς και για διάφορες επενδύσεις στο υφιστάμενο 

συγκρότημα μεταλλείων Κασσάνδρας, το οποίο βρίσκεται στη χερσόνησο της Χαλκιδικής στη βόρεια Ελλάδα. Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είναι θυγατρική της Eldorado Gold Corporation στο 
Βανκούβερ του Καναδά. 
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1.2 Ανάπτυξη & εφαρμογή των πλαισίων Π&Κ 
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένης της 
στρατηγικής αντιστάθμισης της βιοποικιλότητας) 
που αποτελούν μέρος της ΜΠΚΕ σε λεπτομερή 
σχέδια Π&Κ διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης (ESMP), συμπεριλαμβανομένων 
των υποστηρικτικών σχεδίων και διαδικασιών που 
αναφέρονται στα πλαίσια. Ενημέρωση των πλαισίων 
ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες του 
έργου, στις αλλαγές των συνθηκών και επιπτώσεων, 
στην τροποποίηση της νομοθεσίας, κλπ  

Κατάλληλη 
διαχείριση των Π&Κ 
θεμάτων. 

PR 1 της ΕΤΑΑ 

Ορθή Διεθνής 
Πρακτική (ΟΔΠ) 

Ελληνικός Χρυσός Σχετικές με την κατασκευή 
πτυχές των σχεδίων Π&Κ 
διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών 
υποστηρικτικών σχεδίων 
και διαδικασιών - Πριν από 
την έναρξη των εργασιών 
κατασκευής του έργου. 

 

Υπόλοιπες πτυχές των 
σχεδίων Π&Κ διαχείρισης 
(συμπεριλαμβανομένων 
των λειτουργικών πτυχών), 
συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών 
υποστηρικτικών σχεδίων 
και διαδικασιών - 
σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που 
ορίζεται για τα 
συγκεκριμένα πλαίσια Π&Κ 
διαχείρισης στο παρόν 
ESAP και όπως ορίζεται στα 
κοινοποιούμενα πλαίσια 
Π&Κ διαχείρισης. 

Πλήρες σύνολο εγκεκριμένων 
ESMP και διαδικασιών της 
Ελληνικός Χρυσός 

1.3 Ολοκλήρωση της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου 
ESMS, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των 
κοινωνικών απαιτήσεων και των ESMP στο 

υφιστάμενο ESMS.3 

Κατάλληλη 
διαχείριση των Π&Κ 
θεμάτων. 

PR 1 της ΕΤΑΑ 

ΟΔΠ 

Ελληνικός Χρυσός Τελική Επενδυτική 
Απόφαση3 + 10 μήνες 

Θέσπιση και εφαρμογή 
κατάλληλου ESMS. 

 

Η πλήρης εφαρμογή του ESMS 
θα αποδεικνύεται μέσω των 
εκθέσεων του προγράμματος 
παρακολούθησης. 

______________________ 

 

3 Τελική επενδυτική απόφαση (FID) από την Eldorado Gold  
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1.4 Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης εργοληπτών (θα 
αναπτυχθεί με βάση το πλαίσιο διαχείρισης 
εργοληπτών), συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης βασικών προμηθευτών, και ένταξη 
όλων των σχετικών Π&Κ απαιτήσεων στις συμβάσεις 
βασικών προμηθευτών. 

 

 

 

 

Κατάλληλη 
διαχείριση 
εργοληπτών 

PR 1 της ΕΤΑΑ  Ελληνικός Χρυσός  Πριν από τη σύναψη 
συμβάσεων μετά την 
Tελική Eπενδυτική 
Aπόφαση για το Έργο. 

Εφαρμόζεται σε όλες τις 
νέες συμβάσεις και 
λειτουργίες πρωτογενών 
προμηθευτών μέχρι την 
Τελική Επενδυτική 
Απόφαση +7 μήνες. 

Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης 
αναδόχων.  

Ενσωμάτωση Π&Κ όρων στις νέες 
συμβάσεις με τους εργολήπτες. 

1.5 Καθορισμός των κατάλληλων Π&Κ πόρων για τη 
διαχείριση των Π&Κ κινδύνων του έργου, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις απόδοσης της ΕΤΑΑ.   
Συγκεκριμένα, αύξηση των πόρων που προορίζονται 
για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και 
για την εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος 
στις τοπικές κοινότητες. Κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει 
να προσληφθούν τρεις Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με 
την Κοινότητα πριν από τις εργασίες κατασκευής του 
έργου. Ένας από τους Υπεύθυνους Διασύνδεσης με 
την Κοινότητα, θα ενεργεί επίσης ως Υπεύθυνος 
Διαχείρισης Παραπόνων / Συντονιστής Παραπόνων. 

Διαχείριση Π&Κ 
κινδύνων και 
επιπτώσεων 

PR 1 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Πριν από την έναρξη των 
κατασκευαστικών 
εργασιών 

Οργανογράμματα για Π&Κ 
πόρους. 

Καθορισμένες περιγραφές 
θέσεων εργασίας. 

Παροχή κατάρτισης. 
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1.6 Καθορισμός και συγκρότηση της επιτροπής 
εξωτερικής παρακολούθησης ή/και της ομάδας 
ελέγχου από τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων 
των ρόλων και των απαιτήσεων για την 
αποτελεσματική και αποδοτική συμμετοχή στην 
επιτροπή/ομάδα ελέγχου. Καθορισμός και 
εφαρμογή χρονοδιαγράμματος επιθεωρήσεων και 
υποβολής εκθέσεων. 

Κατάλληλη 
παρακολούθηση Π&Κ 
πτυχών. 

Νομοθετική Ελληνικός Χρυσός Σύσταση της εξωτερικής 
επιτροπής 
παρακολούθησης ή/και της 
ομάδας ελέγχου από τρίτο 
μέρος, 
συμπεριλαμβανομένου του 
ψηφίσματος της επιτροπής 
έως την Τελική Επενδυτική 
Απόφαση +4 μήνες. 

 

Καθορισμός 
χρονοδιαγράμματος 
επιθεωρήσεων και 
υποβολής εκθέσεων έως 
την Τελική Επενδυτική 
Απόφαση +7 μήνες. 

 

Έναρξη εφαρμογής της 
εξωτερικής 
παρακολούθησης έως την 
Τελική Επενδυτική 
Απόφαση +10 μήνες. 

Απόφαση επιτροπής 
παρακολούθησης / Πρωτόκολλο 
ελέγχου. 

Χρονοδιάγραμμα επιθεωρήσεων. 

Πρακτικά συνεδριάσεων της 
επιτροπής (κατά περίπτωση). 

Εκθέσεις επιθεώρησης/ελέγχου 
του χώρου. 

1.7 Οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στα σχέδια 
διαχείρισης/προσεγγίσεις θα υποβάλλονται προς 
έγκριση στην ΕΤΑΑ. 

Κατάλληλη 
διαχείριση των Π&Κ 
θεμάτων σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις 
απόδοσης της ΕΤΑΑ. 

PR 1 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Βάσει των αναγκών Έγκριση / επικύρωση από την 
ΕΤΑΑ. 

PR2 Εργασία και συνθήκες εργασίας      

2.1 Διεξαγωγή gap analysis (ανάλυσης αποκλίσεων) 
σχετικά με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
και την εφαρμογή τους, για να αξιολογηθεί εάν οι 
πολιτικές εργασίας και ανθρώπινων πόρων του 
έργου είναι ευθυγραμμισμένες με την απαίτηση 
απόδοσης 2, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης 
των πορισμάτων. 

Κατάλληλη 
διαχείριση των 
εργασιακών κινδύνων 
της εταιρείας και των 
βασικών 
προμηθευτών 

PR 2 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Πριν από την έναρξη των 
κατασκευαστικών 
εργασιών 

Έκθεση gap analysis (ανάλυσης 
αποκλίσεων). 

Υλοποίηση πορισμάτων. 
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2.2 • Ανάπτυξη μιας πολιτικής για την έμφυλη βία και 
την παρενόχληση), ένταξή της στις συνολικές 
διαδικασίες της Ελληνικός Χρυσός και 
δημοσιοποίησή του στους εργαζόμενους, τους 
εργολήπτες και το κοινό. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας αναφοράς 
περιστατικών έμφυλης βίας και παρενόχλησης 
και εκπαίδευση εργαζομένων καθώς και 
βασικών προμηθευτών. 

• Ορισμός σημείων αναφοράς και εκπαίδευση σε 
θέματα έμφυλης βίας και παρενόχλησης, για την 
αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών και 
καταγγελιών.  

• Ανάπτυξη μέτρων αντιμετώπισης και 
μηχανισμών υποστήριξης για τα θύματα 
έμφυλης βίας και παρενόχλησης. 

• Διασφάλιση της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων 
σχετικά με την έμφυλη βία και παρενόχληση 
στις απαιτήσεις για  τους εργολήπτες και τους 
υπεργολάβους τους. 

Εξάλειψη έμφυλης 
βίας και 
παρενόχλησης 

PR 2 της ΕΤΑΑ 

PR 4 της ΕΤΑΑ  

Ελληνικός Χρυσός 

Εργολήπτες 

Ανάπτυξη πολιτικής και 
διαδικασίας αναφοράς 
περιστατικών έμφυλης βίας 
και παρενόχλησης μέχρι 
την Τελική Επενδυτική 
Απόφαση  +4 μήνες. 

 

Δημοσιοποίηση της 
πολιτικής και της 
διαδικασίας και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού έως 
την Τελική Επενδυτική 
Απόφαση +7 μήνες. 

  

Ορισμός σημείων 
αναφοράς έμφυλης βίας 
και παρενόχλησης και 
παροχή κατάρτισης έως την 
Τελική Επενδυτική 
Απόφαση  + 10 μήνες. 

  

Ενσωμάτωση της έμφυλης 
βίας και παρενόχλησης στις 
συμβατικές απαιτήσεις με 
τους κύριους προμηθευτές 
έως την Τελική Επενδυτική 
Απόφαση  +7 μήνες.  

Πολιτική έμφυλης βίας και 
παρενόχλησης. 

Μηχανισμός αναφοράς 
περιστατικών έμφυλης βίας και 
παρενόχλησης. 

Απαίτηση για αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας και παρενόχλησης 
στις διαδικασίες της Ελληνικός 
Χρυσός. 

Σημεία αναφοράς για έμφυλη 
βία και παρενόχληση. 

Αρχεία εκπαίδευσης σε θέματα 
έμφυλης βίας και παρενόχλησης. 

Μέτρα αντιμετώπισης έμφυλης 
βίας και παρενόχλησης και 
μηχανισμός υποστήριξης. 

Απαιτήσεις αντιμετώπισης 
έμφυλης βίας και παρενόχλησης 
που ισχύουν για τους βασικούς 
προμηθευτές. 

2.3 Διενέργεια εργασιακών ελέγχων κατά τη φάση της 
κατασκευής (κάθε έξι μήνες) και κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας (ετησίως) με τη χρήση ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων σε εργασιακά θέματα, για να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση των εργοληπτών και 
των υπεργολάβων τους με την εργατική νομοθεσία 
και τις απαιτήσεις απόδοσης 2 και 4 της ΕΤΑΑ. Η 
συχνότητα των ελέγχων θα επανεξεταστεί με την 
ΕΤΑΑ μετά τις αρχικές εκθέσεις ελέγχου. 

Βελτιωμένη σχέση 
εργαζομένων/εργολη
πτών με τη διοίκηση 

PR 2 και PR 4 της 
ΕΤΑΑ 

Ελληνικός Χρυσός Από την αρχή και κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής - 
κάθε έξι μήνες. 

 

Κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας - ετησίως. 

Εκθέσεις εργασιακού ελέγχου 
και σχέδια διορθωτικών 
ενεργειών. Περιλαμβάνονται στις 
αναφορές προς την ΕΤΑΑ. 
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2.4 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής στέγασης που να 
πληροί τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο 
σημείωμα  καθοδήγησης των IFC και ΕΤΑΑ 
«Καταλύματα εργαζομένων: διαδικασίες και 
πρότυπα» (IFC/ΕΤΑΑ 2009). 

 

Διαχείριση κινδύνων 
στέγασης 
εργαζομένων/ 
εργοληπτών. 

PR 2 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Πριν από την έναρξη των 
κατασκευαστικών 
εργασιών 

Πολιτική στέγασης. 

Τεκμήρια εφαρμογής της 
πολιτικής. 

2.5 Διασφάλιση ότι  υπάρχει μηχανισμός υποβολής 

καταγγελιών από τους εργαζόμενους συμφωνα με 

τις απαιτήσεις της PR2 της ΕΤΑΑ, ο οποίος είναι 

διαθέσιμος σε όλους τους εργαζόμενους, 

εργολήπτες και υπεργολάβους. 

Ενίσχυση της 

Ελληνικός Χρυσός 

ώστε να 

αντιμετωπίζει τις 

ανησυχίες των 

εργαζομένων και να 

προάγει τις καλές 

σχέσεις με το 

εργατικό δυναμικό 

PR 2 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός 

Εργολήπτης 

Υπεργολάβοι 

Πριν από την έναρξη των 

κατασκευαστικών 

εργασιών 

Λειτουργία μηχανισμού 

υποβολής καταγγελιών των 

εργαζομένων και 

αρχεία/αναφορές καταγγελιών. 
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2.6 Εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινοτήτων & 
Σχεδίου Διαχείρισης Εργασίας (που θα αναπτυχθεί 
με βάση το Πλαίσιο Ανάπτυξης Κοινοτήτων & το 
Πλαίσιο Διαχείρισης Εργασίας).  Αυτό θα 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός προγράμματος 
πρόσληψης προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένων 
των εργοληπτών) µε στόχο τη µεγιστοποίηση της 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και την παροχή 
ίσων ευκαιριών (άνδρες, γυναίκες και ευάλωτες 
οµάδες κ.λπ.). Οι Βασικές παράμετροι πρέπει να 
περιλαμβάνουν: 

• Στόχους τοπικής απασχόλησης/ΒΔΑ για 
ειδικευμένους, ημιειδικευμένους και 
ανειδίκευτους εργάτες που βρίσκονται στις 
επηρεαζόμενες κοινότητες & και στους 
γειτνιάζοντες δήμους. 

• Μεθόδους γνωστοποίησης των ευκαιριών 
απασχόλησης στις τοπικές κοινότητες. 

• Διαδικασία μετατροπής των βραχυπρόθεσμων 
συμβάσεων του τοπικού πληθυσμού στη φάση 
κατασκευής σε μόνιμες συμβάσεις στη φάση 
λειτουργίας 

•  Διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσληψης 
και της αναβάθμισης των γυναικών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων μέσω πρωτοβουλιών για την 
ενθάρρυνση της υποβολής αιτήσεων εργασίας. 

Ενίσχυση των 
ευκαιριών εργασίας 
και της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων για τις 
τοπικές κοινότητες. 

PR 2 της ΕΤΑΑ  

ΟΔΠ 

Ελληνικός Χρυσός 

Εργολήπτης 

Ανάπτυξη του σχεδίου 
κοινοτικής ανάπτυξης & 
σχεδίου διαχείρισης 
εργασίας 
(συμπεριλαμβανομένων 
των εκτιμήσεων που 
απαριθμούνται στην 
ενότητα "Δράση") από την 
Τελική Επενδυτική 
Απόφαση +4 μήνες. 

 

Επίδειξη της εφαρμογής 
του κοινοτικού σχεδίου 
ανάπτυξης & του σχεδίου 
διαχείρισης εργασίας, 
αρχής γενομένης από την 
Τελική Επενδυτική 
Απόφαση +7 μήνες και με 
βάση τη συνεχή τριμηνιαία 
παρακολούθηση (σύμφωνα 
με το σχέδιο 
παρακολούθησης). 

  

 

Κατάρτιση και εφαρμογή 
σχεδίου ανάπτυξης κοινοτήτων & 
σχεδίου διαχείρισης εργασίας. 

 

Τεκμήρια συνεχούς 
γνωστοποίησης ευκαιριών 
εργασίας και παροχή 
προγραμμάτων ανάπτυξης 
δεξιοτήτων για μέλη των τοπικών 
κοινοτήτων. (σύμφωνα με το 
ειδικό σχέδιο παρακολούθησης). 



Αρ. Δράση 

Περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι 

(Ευθύνη/Οφέλη) 

Απαίτηση 
(Νομοθετική, 

Απαίτηση 
απόδοσης της 
ΕΤΑΑ, Ορθή 
Πρακτική) 

Πόροι, επενδυτικές 
ανάγκες, ευθύνη 

Χρονοδιάγραμμα Κριτήρια ολοκλήρωσης 

2.7 Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ασφάλειας (θα 

αναπτυχθεί με βάση το πλαίσιο διαχείρισης 

ασφάλειας) και σύμφωνα με τις εκούσιες αρχές για 

την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 

απαίτηση απόδοσης 4 της ΕΤΑΑ.  

Κατάλληλος 

περιορισμός της 

πρόσβασης στις 

μονάδες για να 

διασφαλιστεί η 

ασφάλεια του κοινού 

και του εργατικού 

δυναμικού καθώς και 

η ακεραιότητα των 

υποδομών των 

μονάδων. 

Διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με 

διεθνή πρότυπα 

σχετικά με τις 

διατάξεις ασφάλειας. 

Διευκόλυνση των 
μέσων για την 
αντιμετώπιση 
καταγγελιών που 
σχετίζονται με τη 
συμπεριφορά του 
προσωπικού 
ασφαλείας του 
εργοταξίου. 

PR2 της ΕΤΑΑ 

PR4 της ΕΤΑΑ 

ΟΔΠ - Εκούσιες 

αρχές για την 

ασφάλεια και τα 

ανθρώπινα 

δικαιώματα και 

Εγχειρίδιο ορθής 

πρακτικής της IFC: 

Χρήση Προσωπικού 

Ασφαλείας: 

Εκτίμηση και 

διαχείριση 

κινδύνων και 

επιπτώσεων 

 

Ελληνικός Χρυσός 

Εργολήπτες 
ασφαλείας 

Πριν από την έναρξη των 
κατασκευαστικών 
εργασιών. 

Παροχή σχεδίου διαχείρισης 

ασφάλειας καθώς και εκτίμησης 

του κινδύνου ασφάλειας. 

Κώδικας δεοντολογίας για την 

ασφάλεια. 

Τεκμήρια τακτικής εκπαίδευσης 
και παρακολούθησης της 
συμβατικής υποχρέωσης 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 



2.8 Διασφάλιση οτι έχει θεσπιστεί και εφαρμόζεται 

κατάλληλο σύστημα διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας ή παρόμοιο συστήμα. Θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις: 

• Καθιέρωση υπεύθυνης πολιτικής προμηθειών- 

κριτήρια και διαδικασία επιλογής προμηθευτών 

και διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας από τους 

προμηθευτές, μέσω της τήρησης μητρώου όλων 

των βασικών προμηθευτών του έργου. 

• Διασφάλιση ότι όλοι οι βασικοί προμηθευτές 

υιοθετούν τις υπεύθυνες δηλώσεις και κώδικες 

δεοντολογίας σχετικά με απαγόρευση κάθε 

μορφής καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας 

στις δραστηριότητές τους, πριν από οποιαδήποτε 

συνεργασία μαζί τους. 

• Προσθήκη ρητρών αποδέσμευσης στις συμφωνίες 

με τους βασικούς προμηθευτές, σε περίπτωση 

ουσιώδους μη συμμόρφωσης με τις βασικές 

απαιτήσεις διαχείρισης Π&Κ κινδύνων. 

• Διαδικασία παρακολούθησης για τη διασφάλιση 

της συνεχούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 

έργου, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 

της συχνότητας παρακολούθησης και των 

θεμάτων που πρέπει να παρακολουθούνται, με 

έμφαση στην ηλικία των εργαζομένων και την 

παρουσία καταναγκαστικής εργασίας κ.λπ. 

• Η Ελληνικός Χρυσός θα παρέχει άμεσες 

κοινοποιήσεις στην ΕΤΑΑ εάν/όταν εγείρονται 

κίνδυνοι ή προβάλλονται ισχυρισμοί για 

καταναγκαστική/παιδική εργασία σχετικά με τους 

βασικούς προμηθευτές της. 

Αποτελεσματική 
εποπτεία εργατικών 
δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο της 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας 
πρωτογενούς 
παραγωγής για τη 
μείωση των 
εργασιακών 
παραβάσεων και της 
κατάχρησης 
ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. 

PR 1 της ΕΤΑΑ  

PR 2 της ΕΤΑΑ 

Ελληνικός Χρυσός Ανάπτυξη του συστήματος 
διαχείρισης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υπεύθυνης πολιτικής 
προμηθειών και ενός 
σχεδίου για την εφαρμογή 
του συστήματος και της 
πολιτικής έως την Τελική 
Επενδυτική Απόφαση +4 
μήνες. 

 

Εκτέλεση αξιολόγησης 
κινδύνου των βασικών 
προμηθευτών για 
καταναγκαστική/παιδική 
εργασία σύμφωνα με το 
σύστημα διαχείρισης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Διερεύνηση ουσιωδών μη 
συμμορφώσεων και 
ανάπτυξη σχεδίου για 
διορθωτικές ενέργειες και 
παρακολούθηση της 
ολοκλήρωσης έως την 
Τελική Επενδυτική 
Απόφαση +6 μήνες. 

 

Διασφάλιση ότι οι βασικοί 
προμηθευτές έχουν 
υιοθετήσει αυτοδηλώσεις 
και κώδικες δεοντολογίας 
σχετικά με την απαγόρευση 
κάθε μορφής 
καταναγκαστικής και 
παιδικής εργασίας, 
προσθήκη ρητρών 
αποδέσμευσης σε 
περίπτωση ουσιώδους μη 
συμμόρφωσης με τις 
βασικές απαιτήσεις 
διαχείρισης Π&Κ κινδύνων  
στις συμβάσεις την Τελική 
Επενδυτική Απόφαση +7 
μήνες. 

Σύστημα διαχείρισης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας ή 
παρόμοιο σύστημα. 

Υπεύθυνη πολιτική προμηθειών 

Χαρτογράφηση προμηθευτών. 

Αποτελέσματα της εκτίμησης 
κινδύνων των προμηθευτών. 

Σχέδια διορθωτικών ενεργειών 
και παρακολούθησης για 
ουσιώδεις μη συμμορφώσεις 

Διαδικασία παρακολούθησης της 
αλυσίδας εφοδιασμού 

Εκθέσεις παρακολούθησης της 
αλυσίδας εφοδιασμού 



Αρ. Δράση 

Περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι 

(Ευθύνη/Οφέλη) 

Απαίτηση 
(Νομοθετική, 

Απαίτηση 
απόδοσης της 
ΕΤΑΑ, Ορθή 
Πρακτική) 

Πόροι, επενδυτικές 
ανάγκες, ευθύνη 

Χρονοδιάγραμμα Κριτήρια ολοκλήρωσης 

 

Καθιέρωση και εφαρμογή 
της διαδικασίας 
παρακολούθησης έως το 
την Τελική Επενδυτική 
Απόφαση +16 μήνες 
(Δεκέμβριος 2023). 

2.9 Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του σχεδίου διαχείρισης 

των εργοληπτών, δημιουργείται ένας μηχανισμός 

για τους νέους εργολήπτες ώστε να χρησιμοποιούν 

τον μηχανισμό επανόρθωσης καταγγελιών (GM) της 

Ελληνικός Χρυσός για καταγγελίες τρίτων, εάν δεν 

διαθέτουν κατάλληλο Μηχανισμό. 

 ΕΤΑΑ PR2 

ETAA PR10 

Ελληνικός Χρυσός Έως την Τελική Επενδυτική 
Απόφαση + 6 μήνες 

Διαθέσιμο Σχέδιο Διαχείρισης 
Εργολήπτη, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
μηχανισμού ώστε οι Εργολήπτες 
να χρησιμοποιούν το Μηχανισμό 
Επανόρθωσης Καταγγελιών της 
Ελληνικός Χρυσός για τις 
καταγγελίες τρίτων, εάν δεν 
διαθέτουν κατάλληλο 
Μηχανισμό. 

PR3 Αποδοτικότητα πόρων και πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης     

3.1 Αξιολόγηση και προώθηση βιώσιμων μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

Συνεχής βελτίωση PR 3 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Ετησίως Σχέδιο μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

3.2 Περαιτέρω ανάλυση και βελτίωση των 
συνιστώμενων μέτρων για την κλιματική αλλαγή στο 
πλαίσιο της δέσμευσης της Eldorado για πλήρη 
ευθυγράμμιση με την ομάδα δράσης για τη 
δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
σχετικά με το κλίμα (TCFD). Πρόσθετα ή νέα μέτρα 
ενδέχεται να προσδιοριστούν στο μέλλον, καθώς η 
Eldorado επικαιροποιεί την αξιολόγηση φυσικού 
κινδύνου για τα μεταλλεία Κασσάνδρας. 

Διαχείριση κινδύνων 
κλιματικής αλλαγής. 

PR 3 της ΕΤΑΑ 

ΟΔΠ  

Ελληνικός Χρυσός Επανεξέταση της εκτίμησης 
κινδύνου κλιματικής 
αλλαγής ετησίως και 
επικαιροποίησή της, 
εφόσον απαιτείται, με 
βάση την ουσιαστική 
μεταβολή των 
δραστηριοτήτων ή τη 
διαθεσιμότητα κλιματικών 
δεδομένων/υλική 
μεταβολή της προσέγγισης. 

Επικαιροποιημένη εκτίμηση 
κινδύνου από την κλιματική 
αλλαγή.  



Αρ. Δράση 

Περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι 

(Ευθύνη/Οφέλη) 

Απαίτηση 
(Νομοθετική, 

Απαίτηση 
απόδοσης της 
ΕΤΑΑ, Ορθή 
Πρακτική) 

Πόροι, επενδυτικές 
ανάγκες, ευθύνη 

Χρονοδιάγραμμα Κριτήρια ολοκλήρωσης 

3.3 Προσδιορισμός των δυνατοτήτων Βέλτιστων 
Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) που μπορούν να 
εφαρμοστούν στις υφιστάμενες λειτουργίες με βάση 
την οικονομική ανάλυση και τη χρηματοοικονομική 
και λειτουργική σκοπιμότητα και ανάπτυξη σχεδίων 
για την εφαρμογή τους κατά περίπτωση. 

Συνεχής βελτίωση PR 3 της ΕΤΑΑ 

ΟΔΠ 

Ελληνικός Χρυσός Εντοπισμός ευκαιριών για 
Βέλτιστες Διαθέσιμες 
Τεχνικές (ΒΔΤ) έως την 
Τελική Επενδυτική 
Απόφαση +13 μήνες. 

Επανεξέταση των ΒΔΤ κάθε 
5 χρόνια. 

Αναθεωρήσεις βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών και σχέδιο 
εφαρμογής. 

 

 

3.4 Οι δυνατότητες απόχυσης (και μετά το κλείσιμο) και 
τα συναφή ζητήματα μόλυνσης των υδάτων θα 
πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω, ώστε να 
διασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων (εάν 
απαιτείται), ιδίως μετά την παύση των εξορύξεων 
(βραχυπρόθεσμα αφορά τα μεταλλεία Μαντέμ 
Λάκκου και Μαύρων Πετρών). Θα προσδιοριστεί η 
περίοδος μετά το κλείσιμο για συνεχή 
παρακολούθηση/επεξεργασία. Απαιτούνται 
περαιτέρω εργασίες στο πλαίσιο ολοκληρωμένου 
σχεδίου κλεισίματος για να συνεκτιμηθούν οι 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
που πρέπει να καλυφθούν οικονομικά. 

 

Διαχείριση υδάτων 

Διαχείριση 
επιπτώσεων 
κλεισίματος και μετά 
το κλείσιμο. 

PR 3 της ΕΤΑΑ 

ΟΔΠ 

Ελληνικός Χρυσός 

Εξειδικευμένος 
σύμβουλος 

Δύο χρόνια πριν από το 
κλείσιμο σε κάθε ένα από 
τα ορυχεία Κασσάνδρας. 

Ενσωμάτωση στο 
χρονοδιάγραμμα 
σχεδιασμού κλεισίματος. 

Έκθεση ειδικού. 

Αναθεωρημένη κοστολόγηση του 
σχεδίου κλεισίματος που 
συνεκτιμά τα πορίσματα της 
έκθεσης ειδικού. 

3.5 Ολοκλήρωση πρόσθετης γεωχημικής 
μοντελοποίησης όπως περιγράφεται στο πλαίσιο 
διαχείρισης υδάτινων πόρων και συμπερίληψη των 
αποτελεσμάτων στο σχέδιο διαχείρισης και 
παρακολούθησης των υδάτινων πόρων. 

Διαχείριση υδάτων ΟΔΠ Ελληνικός Χρυσός 

Εξειδικευμένος 
σύμβουλος 

Μέχρι την τελική 
επενδυτική απόφαση +12 
μήνες για την ολοκλήρωση 
των μελετών. 

Εκθέσεις ειδικού. 

Επικαιροποιημένο σχέδιο 
διαχείρισης και 
παρακολούθησης των υδάτινων 
πόρων. 

3.6 Ενσωμάτωση λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος 
δοκιμών αποστράγγισης όξινων πετρωμάτων στο 
σχέδιο διαχείρισης και παρακολούθησης των 
υδάτινων πόρων. 

Διαχείριση υδάτων ΟΔΠ Ελληνικός Χρυσός 

Εξειδικευμένος 
σύμβουλος 

Μέχρι την τελική 
επενδυτική απόφαση +12 
μήνες 

Επικαιροποιημένο σχέδιο 
διαχείρισης και 
παρακολούθησης των υδάτινων 
πόρων. 



Αρ. Δράση 

Περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι 

(Ευθύνη/Οφέλη) 

Απαίτηση 
(Νομοθετική, 

Απαίτηση 
απόδοσης της 
ΕΤΑΑ, Ορθή 
Πρακτική) 

Πόροι, επενδυτικές 
ανάγκες, ευθύνη 

Χρονοδιάγραμμα Κριτήρια ολοκλήρωσης 

3.7 Η Ελληνικός Χρυσός να επανεξετάσει τη χρήση 
επικίνδυνων ουσιών και, (όπου αυτό είναι 
οικονομικά και τεχνικά εφικτό), να αναπτύξει μια 
στρατηγική για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση 
της χρήσης επικίνδυνων ουσιών. Να 
επικαιροποιήσει, όπου απαιτείται, τα μέτρα 
διαχείρισης κινδύνου για τον έλεγχο της 
απελευθέρωσης των υλικών αυτών στον αέρα, το 
νερό ή/και το έδαφος ως αποτέλεσμα της 
μεταφοράς, του χειρισμού, της αποθήκευσης, της 
χρήσης και της διάθεσης. 

Διαχείριση 
επικίνδυνων υλικών 

PR 3& 4 της ΕΤΑΑ 

ΟΔΠ 

Ελληνικός Χρυσός Μέχρι την τελική 
επενδυτική απόφαση +18 
μήνες 

Στρατηγική για τα επικίνδυνα 
υλικά. 

Επικαιροποιημένα μέτρα 
διαχείρισης κινδύνων, όπου  
απαιτείται. 

3.8 Επανεξέταση και επικαιροποίηση της διαδικασίας 
φυτοπροστασίας, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση 
των παρασίτων μέσω της χρήσης φυτοφαρμάκων, 
ώστε να εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές 
φυτοπροστασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
αποκατεστημένων χώρων, και ευθυγράμμιση με τα 
οριζόμενα στην απαίτηση απόδοσης 3 της ΕΤΑΑ 
(παράγραφοι 24-26). 

Διαχείριση φυτών. PR της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Μέχρι την τελική 
επενδυτική απόφαση +4 
μήνες 

Επικαιροποιημένη διαδικασία 
φυτοπροστασίας εναρμονισμένη 
με τα οριζόμενα στην απαίτηση 
απόδοσης 3 της ΕΤΑΑ. 

3.9 Πριν από την επανέναρξη εξορύξεων στις Μαύρες 
Πέτρες, επικαιροποίηση του σχεδίου διαχείρισης 
ανατινάξεων καθώς και έρευνα ρωγματώσεων των 
κατασκευών πριν από την έναρξη για τον 
προσδιορισμό της κατάστασης αναφοράς για 
προγραμματισμένες μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

 

 

Διαχείριση 
επιπτώσεων 
ανατινάξεων. 

ΟΔΠ Ελληνικός Χρυσός Πριν από την επανέναρξη 
εξορύξεων στις Μαύρες 
Πέτρες 

Επικαιροποιημένο σχέδιο 
διαχείρισης ανατινάξεων και 
έρευνες. 

3.10 Τήρηση καταλόγου αερίων θερμοκηπίου για τα 
μεταλλεία Κασσάνδρας με τους αντίστοιχους 
στόχους. 

Μετριασμός 
κλιματικής αλλαγής 

PR3 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Ετησίως Απογραφή εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και στόχοι. 



Αρ. Δράση 

Περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι 

(Ευθύνη/Οφέλη) 

Απαίτηση 
(Νομοθετική, 

Απαίτηση 
απόδοσης της 
ΕΤΑΑ, Ορθή 
Πρακτική) 

Πόροι, επενδυτικές 
ανάγκες, ευθύνη 

Χρονοδιάγραμμα Κριτήρια ολοκλήρωσης 

3.11 Προετοιμασία αναλυτικής έκθεσης σχετικά με το 
ισοζύγιο χρησιμοποιούμενων υδάτινων πόρων για 
τις ανάγκες του Έργου, στην οποία θα γίνεται: 

• Εκτίμηση των αναγκών νερού (μέτρηση του όγκου 

νερού ανά μονάδα παραγωγής) 

• Σύγκριση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε 

σχέση με τις διεθνής προδιαγραφές σχετικά με την 

απόδοση των υδάτινων πόρων 

• Αναγνώριση ευκαιριών σχετικών με την συνεχή 

βελτίωση της απόδοσης και ανάκτησης των 

υδάτινων πόρων  

 

 

Διαχείριση υδάτων PR3 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Ετησίως Έκθεση ισοζυγίου υδάτινων 
πόρων 

PR4 Υγεία, ασφάλεια και προστασία     

4.1 Όλες οι εγκαταστάσεις διάθεσης τελμάτων να 
σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να λειτουργούν, 
να διαχειρίζονται και να παρακολουθούνται και να 
κλείνουν σύμφωνα με την ΟΔΠ, π.χ. ICOLD, Καναδική 
Ένωση Φραγμάτων (CDA), Level A of ( MAC) (-TSM),   
Πρωτόκολλο διαχείρισης καταλοίπων και του MAC-
TSM Οδηγός για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων 
καταλοίπων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής 
ευθυγράμμισης με το έγγραφο αναφοράς βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών (BREF) για τη διαχείριση 
αποβλήτων από εξορυκτικές βιομηχανίες. 

Διαχείριση τελμάτων PR4 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Συνεχής Οι εγκαταστάσεις απόρριψης 
τελμάτων πρέπει να 
σχεδιαστούν, να 
κατασκευαστούν, να 
λειτουργούν και να κλείσουν 
σύμφωνα με την ΟΔΠ. 

4.2 Επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών (ERP) ώστε να αντικατοπτρίζει 
όλους τους κινδύνους και τις καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής 
και να περιλαμβάνει μέτρα μετριασμού για όλους 
τους εντοπισμένους κινδύνους κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 

Μετριασμός των 
κινδύνων από 
κατασκευαστικούς 
και λειτουργικούς 
κινδύνους. 

PR4 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Μέχρι την τελική 
επενδυτική απόφαση +4 
μήνες 

Επικαιροποιημένη εφαρμογή 
Προγραμματισμού 
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 



Αρ. Δράση 

Περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι 

(Ευθύνη/Οφέλη) 

Απαίτηση 
(Νομοθετική, 

Απαίτηση 
απόδοσης της 
ΕΤΑΑ, Ορθή 
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ανάγκες, ευθύνη 

Χρονοδιάγραμμα Κριτήρια ολοκλήρωσης 

4.3 Το ERP πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να 
περιλαμβάνει λεπτομερές σχέδιο αστοχίας 
φραγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής 
των συστημάτων ειδοποίησης/συναγερμού που θα 
καθιερωθούν και του τρόπου ευθυγράμμισης με τα 
ΟΔΠ, π.χ. ICOLD, και Καναδική Ένωση Φραγμάτων 
(CDA), το επίπεδο Α του MAC-TSM Πρωτόκολλο 
διαχείρισης καταλοίπων και τον MAC-TSM Οδηγός 
για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων καταλοίπων, 
συμπεριλαμβανομένης της γενικής ευθυγράμμισης 
με το Έγγραφο Αναφοράς Βέλτιστων Διαθέσιμων 
Τεχνικών (BREF) για τη διαχείριση αποβλήτων από 
εξορυκτικές βιομηχανίες 

Προστασία των 
κατάντη χρηστών γης. 

 

Προστασία των 
χρηστών καθοδικής 
γης 

PR4 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Μέχρι την τελική 
επενδυτική απόφαση +14 
μήνες 

Λεπτομερές σχέδιο αποτυχίας 
φράγματος. 

PR5 
Αγορά εκτάσεων, περιορισμοί επί της χρήσης γης και ακούσια 
επανεγκατάσταση 

    

5.1 Διασφάλιση ότι οι ιδιοκτήτες γης που έχουν πληγεί 
από την απόκτηση γης έχουν αποκαταστήσει το 
βιοπορισμό τους. Εάν χρειάζεται, καθορισμός και 
εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης των μέσων 
διαβίωσης. 

Κίνδυνος 
φτωχοποίησης των 
θιγόμενων 
ιδιοκτητών γης από 
προηγούμενη 
απόκτηση γης 

PR5 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Επιβεβαίωση της 
αποκατάστασης των μέσων 
διαβίωσης από την τελική 
επενδυτική απόφαση  +8 
μήνες. 

 

Σε περίπτωση που δεν έχει 
αποκατασταθεί η 
διαβίωση, τότε η 
εφαρμογή των πρόσθετων 
μέτρων πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως την 
τελική επενδυτική 
απόφαση  + 16 μήνες. 

Διαθέσιμες εκθέσεις ελέγχου 

PR6 Διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και βιώσιμη διαχείριση των έμβιων φυσικών πόρων    

6.1 Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης βιοποικιλότητας 
(BMP) και της στρατηγικής αντιστάθμισης 
βιοποικιλότητας (BOS), συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδίου αντιστάθμισης βιοποικιλότητας (BOP) (προς 
εκπόνηση) 

Μετριασμός των 
επιπτώσεων στη 
βιοποικιλότητα  

PR6 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Βάσει χρονοδιαγράμματος 
του BMP και του BOS. 

Εφαρμογή BMP και BOS (καθώς 
και BOP) και διαθεσιμότητα 
υποστηρικτικών εκθέσεων.  
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6.2 Συνεχής συνεργασία με το Δασαρχείο της Αρναίας 
για την εφαρμογή μελέτης διαχείρισης των δασών 
με σκοπό τη συμβολή στους στόχους αντιστάθμισης 
της βιοποικιλότητας του Έργου, όπως περιγράφονται 
λεπτομερώς στοBOS και στο BOP που πρόκειται να 
αναπτυχθεί. 

Μετριασμός των 
επιπτώσεων στη 
βιοποικιλότητα 

PR6 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Συμφωνία, ή κάτι 
αντίστοιχο, με το 
Δασαρχείο της Αρναίας 
σχετικά με το ToR από την 
τελική επενδυτική 
απόφαση + 10 μήνες (υπό 
την αίρεση της έγκρισης 
από το Δασαρχείο). 

 

Μελέτη δασικής 
διαχείρισης από την τελική 
επενδυτική απόφαση + 20 
μήνες. 

 

Σχέδιο διαχείρισης δασών 
μέχρι να καθοριστεί από το 
σχέδιο σε συζήτηση με την 
ΕΤΑΑ με βάση τη μελέτη. 

 

Εκθέσεις παρακολούθησης 
ετησίως. 

Συμφωνημένο ToR με το 
Δασαρχείο της Αρναίας ή 
τεκμηριωμένες προσπάθειες για 
την επίτευξη συμφωνίας. 

 

Ολοκληρωμένη μελέτη 
διαχείρισης δασών. 

 

Ολοκληρωμένα σχέδια 
διαχείρισης δασών. 

 

Παρακολούθηση των 
εφαρμοζόμενων σχεδίων. 
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Πρακτική) 

Πόροι, επενδυτικές 
ανάγκες, ευθύνη 

Χρονοδιάγραμμα Κριτήρια ολοκλήρωσης 

PR10 
Γνωστοποίηση πληροφοριών και κινητοποίηση 
ενδιαφερόμενων μερών 

     

10.1 Εφαρμογή του σχεδίου κινητοποίησης 
ενδιαφερόμενων μερών (SEP) για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής κοινοποίησης των επενδυτικών 
σχεδίων, των δυνητικών/πραγματικών Π&Κ 
επιπτώσεων και μέτρων μετριασμού στις φάσεις 
κατασκευής και λειτουργίας στις κοινότητες με  
ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες μέσω 
δημόσιων συναντήσεων, δημοσιεύσεων και 
διαδικτυακά. 

 

Η Ελληνικός Χρυσός θα επανεξετάζει και, κατά 
περίπτωση, θα επικαιροποιεί το SEP σε ετήσια βάση, 
ώστε να διασφαλίζει τη συμμετοχή τυχόν νέων 
ενδιαφερόμενων μερών καθ' όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του έργου, όπως και όταν είναι 
απαραίτητο. 

Έγκαιρη και 
συστηματική 
κινητοποίηση και 
γνωστοποίηση 
πληροφοριών 
καθ’ όλη την περίοδο 
υλοποίησης του 
Έργου. 

PR10 της ΕΤΑΑ  

ΟΔΠ 

Ελληνικός Χρυσός Εφαρμογή SEP από τη 
γνωστοποίηση του ESIA  

Εφαρμοσμένο SEP. 

Επικαιροποίηση εργαλείου 
παρακολούθησης του SEP σε 
συνεχή βάση με λεπτομερή 
στοιχεία για τα ενδιαφερόμενα 
μέρη που έχουν προσδιοριστεί 
και κινητοποιηθεί, ανάληψη 
δραστηριοτήτων διαβούλευσης 
και γνωστοποίησης βάσει του 
SEP με προσκόμιση 
τεκμηριωμένων στοιχείων, π.χ. 
πρακτικά συνεδριάσεων, 
μητρώα. 

Ανασκόπηση και επικαιροποίηση 
SEP. 

10.2 Εφαρμογή του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών 
στις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας. 

 

Η Ελληνικός Χρυσός θα γνωστοποιήσει την πολιτική 
μηδενικής ανοχής έναντι κάθε μορφής αντιποίνων 
σε βάρος των ενδιαφερόμενων μερών του Έργου 
λόγω της  εμπλοκής τους, των σχολίων ή των 
καταγγελιών σε σχέση με τις δραστηριότητες και τις 
λειτουργίες του Έργου.  

Αποτελεσματική 
διαχείριση 
καταγγελιών 

PR 10 της ΕΤΑΑ Ελληνικός Χρυσός Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Έργου και από τη 
γνωστοποίηση του ESIA 

Θέσπιση μηχανισμού υποβολής 
καταγγελιών. 
Τήρηση εργαλείου 
παρακολούθησης καταγγελιών. 

Τεκμήρια εντύπων 
διεκπεραίωσης καταγγελίας. 
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10.3 Τακτική αξιολόγηση του εγχειριδίου επικοινωνιακής 
διαχείρισης κρίσεων και εναρμόνισή του με τις 
αρχές του SEP. 

 

Εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού στη 
διαχείριση περιστατικών/κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών του SEP και της 
επικοινωνίας με τα μέσα 
ενημέρωσης/κοινότητες/κράτος και ΜΚΟ. 

Μειωμένοι κίνδυνοι 
για την ασφάλεια και 
τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

PR 10 της ΕΤΑΑ 

ΟΔΠ 

Ελληνικός Χρυσός Αξιολόγηση εγχειριδίου 
επικοινωνιακής διαχείρισης 
κρίσεων – Ετησίως 

 

Προσδιορισμός του 
προσωπικού που 
χρειάζεται εκπαίδευση στη 
διαχείριση 
περιστατικών/κρίσεων - 
έως την τελική επενδυτική 
απόφαση +4 μήνες. 

 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού και παροχή 
εκπαίδευσης - έως την 
τελική επενδυτική 
απόφαση +7 μήνες. 

Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο με 
αρχές του SEP.  

Εκπαιδευτικό υλικό  

Μητρώο εκπαίδευσης. 

10.4 Επικαιροποίηση ιστότοπου για να αποτυπώνει το 
νέο επενδυτικό σχέδιο (δηλαδή αναφορά ήδη 
εγκεκριμένων αλλαγών καθώς και 
προγραμματισμένων αλλαγών). 

Βελτιωμένη/διαφανή
ς κοινοποίηση 
πληροφοριών στα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

ΟΔΠ Ελληνικός Χρυσός Μέχρι την τελική 
επενδυτική απόφαση +4 
μήνες 

Επικαιροποιημένος ιστότοπος. 

10.5 Τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής παρακολούθησης καθώς και οι 
ενημερώσεις του σχεδίου διαχείρισης Π&Κ πρέπει 
να δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Έργου και 
μέσω ενημερωτικών δελτίων προς τις κοινότητες. 

Βελτιωμένη/διαφανή
ς κοινοποίηση 
πληροφοριών στα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

PR 10 της ΕΤΑΑ 

ΟΔΠ  

Ελληνικός Χρυσός Ξεκινώντας από την τελική 
επενδυτική απόφαση +7 
μήνες, διαρκώς, σύμφωνα 
με το SEP και τα σχέδια 
διαχείρισης 

Αποτελέσματα της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
παρακολούθησης στον ιστότοπο. 

 

Πρακτικά των συνεδριάσεων με 
την επιτροπή κοινοτικών 
συμφερόντων 
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10.6 Σύσταση και διατήρηση Επιτροπής Κοινοτήτων 
Ενδιαφέροντος (CIC) και ενεργή κινητοποίησή της 
για την υλοποίηση δεσμεύσεων του έργου 
(συμπεριλαμβάνοντας τα κοινοτικά επενδυτικά 
προγράμματα) και τη διαχείριση καταγγελιών. 
Διασφάλιση της εκπροσώπησης των γυναικών και 
των ευάλωτων ομάδων στην CIC. 

Εφαρμογή ESMS που 
περιλαμβάνει 
ουσιώδη επικοινωνία 
με τις κοινότητες που 
θίγονται από το Έργο. 

PR 10 της ΕΤΑΑ 

ΟΔΠ 

Ελληνικός Χρυσός Συνεργασία με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς 
στην κοινωνική περιοχή 
επιρροής για τον εντοπισμό 
υποψηφίων που θα γίνουν 
μέλη της CIC έως την τελική 
επενδυτική απόφαση  + 2 
μήνες. 

 

Σύσταση της CIC με 
απόφαση της επιτροπής 
έως την τελική επενδυτική 
απόφαση  +4 μήνες. 

 

Συμμετοχή της CIC σε 
τακτικές τριμηνιαίες 
συνεδριάσεις, τήρηση 
μητρώων συνεδριάσεων 
και πρακτικών από την 
τελική επενδυτική 
απόφαση  +7 μήνες. 

Απόφαση Επιτροπής 

Μητρώο συναντήσεων 

Πρακτικά συναντήσεων 
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10.7 Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) καθώς και σχεδίου 
επενδύσεων στις κοινότητες με συμμετοχικό τρόπο, 
ήτοι ενεργή συμμετοχή των μελών της Επιτροπής 
Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος, των επηρεαζόμενων 
από το έργο ανθρώπων και των τοπικών αρχών, 
βασιζόμενες σε μελέτη εκτίμησης των σχετικών 
αναγκών. Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού 
σχεδίου στις κοινότητες και οι δραστηριότητες θα 
γνωστοποιούνται τακτικά στο κοινό. Διασφάλιση ότι 
η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ΕΚΕ ορίζεται 
στο σχέδιο επενδύσεων στην κοινότητα και ότι η 
στρατηγική ΕΚΕ ενσωματώνεται στο σχέδιο 
κλεισίματος μεταλλείου. 

 

Η ανάπτυξη των στρατηγικών της ΕΚΕ και του 
σχεδίου επενδύσεων στις κοινότητες πρέπει να γίνει 
από προσωπικό του Έργου / εξωτερικούς 
συνεργάτες με αντίστοιχη εμπειρία και εξειδίκευση 
στον σχεδιασμό σχετικών επενδυτικών 
προγραμμάτων. 

Διαπίστωση και 
επίτευξη κατάλληλων 
και βιώσιμων οφελών 
για τις κοινότητες. 

ΟΔΠ Ελληνικός Χρυσός Ολοκλήρωση της 
δέσμευσης με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς 
για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και των 
δραστηριοτήτων για το 
σχέδιο επενδύσεων στην 
κοινότητα έως την τελική 
επενδυτική απόφαση   +4 
μήνες. 

 

Ανάπτυξη του σχεδίου 
επενδύσεων στην 
κοινότητα και 
γνωστοποίηση στα 
ενδιαφερόμενα μέρη έως 
την τελική επενδυτική 
απόφαση   +7 μήνες. 

Στρατηγικές ΕΚΕ & σχέδιο 
επενδύσεων στην κοινότητα. 

Αρχεία κινητοποίησης. 

 


