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Ιστορικό επένδυσης Ελληνικός Χρυσός  

Η εταιρεία συστάθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2003

 Ιανουάριος 2004: Κυρώνεται η 
σύμβαση με το Ελληνικό Κράτος 
από την Βουλή των Ελλήνων

 Ιούλιος 2011: Με Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί 
Όροι της Μ.Π.Ε.

 Φεβρουάριος 2012: Λειτουργεί 
ως θυγατρική της Καναδικής 
Εταιρείας Eldorado Gold

 Απρίλιος 2013: Το ΣτΕ επικυρώνει 
την Μ.Π.Ε. (ακολουθούν 16 
ακόμα θετικές αποφάσεις)
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Περιοχή Δραστηριότητας



 Ολυμπιάδα:

• Κοίτασμα Μεικτών Θειούχων
• 11,5 εκατ. τόνοι μεταλλεύματος
• Αρχές 2017 ξεκινά η εξόρυξη
• Σχεδιαζόμενη εκμετάλλευση: 25 

έτη

 Σκουριές: 

• Πορφυριτικό κοίτασμα
• Συνδυασμός επιφανειακής και 

υπόγειας εξόρυξης
• 153,6 εκατ. τόνοι μεταλλεύματος
• Σχεδιαζόμενη εκμετάλλευση: 30 

έτη

 Μαύρες Πέτρες/ Στρατώνι:

• Κοίτασμα Μεικτών Θειούχων
• Υπόγεια εκμετάλλευση 
• Παράλληλο πρόγραμμα 

γεωλογικής έρευνας
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Έργα της Ελληνικός Χρυσός 



Σχεδιασμός έργου

Βασικοί Πυλώνες:

• Διαφανής επικοινωνία και 
ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα

• Σταθερή συνεισφορά στην τοπική και 
εθνική οικονομία

• Σταθερή κοινωνική συνεισφορά

• Υψηλότερες προδιαγραφές 
ασφαλείας εργαζομένων

• Προσήλωση στην προστασία του 
περιβάλλοντος
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Η επένδυση σε αριθμούς 

 Ύψος της επένδυσης 1,5 δις 
δολάρια

 700 εκ. δολάρια μέχρι 
σήμερα 

 Περισσότερες από 2.000 
θέσεις εργασίας  - κόστος 
ανά εργαζόμενο 45.000 
ευρώ ετησίως

 30 - 35% των συνολικών 
εσόδων ετησίως στην 
Εθνική Οικονομία (σε φάση 
παραγωγής)
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Την επόμενη 20ετία:

 1,6 δις ευρώ σε άμεσους 
φόρους 1,5 δις ευρώ σε 
μισθούς

 1 δις σε κοινωνική ασφάλιση

 2,5 δις ευρώ προς τοπικές 
επιχειρήσεις και 
προμηθευτές

 150 εκ για την αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος

 30 εκ. σε δραστηριότητες 
ΕΚE
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Οικονομική & κοινωνική συνεισφορά

 110 εκ. ευρώ απευθείας στην τοπική οικονομία εντός 
πενταετίας (προμήθειες και εργολαβίες)

 13 εκ. ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια σε δράσεις ΕΚΕ

 19 εκ. ευρώ την περίοδο 2006-2015 για έργα υποδομής 
στην ΒΑ Χαλκιδική

 Οικιστική και δημογραφική ανάπτυξη στα Μαδεμοχώρια

 Πρόγραμμα θερινής απασχόλησης για τους φοιτητές της 
περιοχής. 350 φοιτητές μόνο το 2015 

 Πρόγραμμα Ανοιχτών Θυρών: Πάνω από 5.000 πολίτες 
στα έργα της Ελληνικός Χρυσός
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Διακρίσεις

 IS0 14001 για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για 
όλες τις δραστηριότητες σε όλες τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ελληνικός 
Χρυσός 

 Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του θεσμού 
«Ελληνική Αξία»

 CRI bronze award για το 2014 και Silver award για το 2015

 Winner &Gold Health and safety awards για την υγιεινή και ασφάλεια και την 
διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης

 HR Awards

 «ΟΗSAS 18001:2007» για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία

 ISO 50001 Energy management

 ISO 39001 Road Traffic Safety Management



Σας 
Ευχαριστούμε

Σας 
Ευχαριστούμε


