
 

Αθήνα, 11 Ιοςλίος 2022 

Επίκαιπη Επώηηζη 

Ππορ ηον Υποςπγό Οικονομικών  

Θέμα: Μιζό διζεκαηομμύπιο εςπώ ζηην εηαιπεία εξόπςξηρ σπςζού ζηη 

Φαλκιδική από ηο Εςπυπαφκό Ταμείο Ανάκαμτηρ; 

Σύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ε «Διιεληθόο Φξπζόο» ζπγαηξηθή ηνπ Καλαδηθνύ 

Eldorado Gold έρεη θαηαζέζεη business plan ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε 1 δηζ. Δπξώ ην νπνίν έρεη ηελ εμήο θαηαλνκή: ε ίδηα ζπκκεηνρή ηεο 

εηαηξείαο πξνζδηνξίδεηαη ζηα 200 εθαη. επξώ (20% ηνπ capex), 500 εθαη. επξώ ζα 

πξνέιζνπλ από ηα δάλεηα ηνπ RRF (Τακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο) θαη 

30% από ηξαπεδηθό δαλεηζκό. Σπληνληζηήο είλαη ε Δζληθή ηξάπεδα θαη ζην ζρήκα 

κεηέρεη θαη ε Πεηξαηώο. Τα ρξήκαηα απηά ζα δαπαλεζνύλ γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ 

νξπρείνπ θαη γηα «ρξεκαηνδόηεζε πξάζηλσλ έξγσλ». 

Υπελζπκίδεηαη όηη ην Δπξσπατθό Σρέδην Αλάθακςεο ζηόρν έρεη λα κεηξηάζεη ηνλ 

νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό αληίθηππν ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ θαη λα 

θαηαζηήζεη ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο θαη θνηλσλίεο πην βηώζηκεο, αλζεθηηθέο θαη 

θαιύηεξα πξνεηνηκαζκέλεο γηα ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο ηεο πξάζηλεο θαη 

ςεθηαθήο κεηάβαζεο. 

Τνλ Μάξηην ηνπ 2021 ε θπβέξλεζε έθεξε ζηε Βνπιή–ελώ ηελ είρε ήδε ππνγξάςεη- 

ηε λέα απνηθηνθξαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη εηαηξείαο, πιένλ 

Ν.4785/2021 (ΦΔΚ 42/Α/23.3.2021). Σηελ νπζία κε απηή παξέδσζε όιε ηε βόξεηα 

Φαιθηδηθή ζηα ίδηα ζπκθέξνληα κηαο εηαηξείαο ρσξίο ππνρξεώζεηο, ηνλ παξακθξό 

έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Δλδεηθηηθό είλαη όηη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο 

κε ππαηηηόηεηα ηεο εηαηξείαο, δειαδή ζηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ (ησλ 

αλύπαξθησλ) εθ κέξνπο ηεο Διιεληθόο Φξπζόο, ην Διιεληθό Γεκόζην ππνρξενύηαη 

λα ηελ απνδεκηώζεη. 

Επυηάηαι ο Υποςπγόρ: 

1. Ιζρύνπλ ηα δεκνζηεύκαηα; Αλ λαη, βάζεη πνηνύ θξηηεξίνπ ζα επηρεηξήζεηε 

λα εληάμεηε κηα ηέηνηα «επέλδπζε» ζην ‘Τακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο’  

ελώ έρεη θαηαδείμεη πιήξε απαμίσζε ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηεο θαη ζηηο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο (ΣηΔ 223/2020); 

2. Πόζα είλαη ηα έζνδα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ από ηε ζπγθεθξηκέλε 

«επέλδπζε» ηα ηειεπηαία 5 έηε θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο;  

Ο επυηών Βοςλεςηήρ 

 

Κπίηυν Απζένηρ 

https://antigoldgr.org/blog/2020/02/23/i-apofasi-223-2020-tou-ste-gia-ti-metallourgia-i-ousia-kai-ta-synepagomena-tis-skouries/
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