
 

Αζήλα, 26 Σεπηεκβρίοσ 2022 

Δπίθαηρε Δρώηεζε 

Προς ηολ Υποσργό Οηθολοκηθώλ  

Θέκα: Γεκόζηο τρήκα δεηά ε Διιεληθός Χρσζός ΑΔ ζηε ΒΑ Χαιθηδηθή 

Παξά ηελ άγλνηα πνπ δήισζε ν αλαπιεξσηήο ππνπξγόο θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηεο 

Δπίθαηξεο Δξώηεζήο κνπ κε ζέκα  «Μηζό δηζεθαηνκκύξην επξώ ζηελ εηαηξεία εμόξπμεο 

ρξπζνύ ζηε Χαιθηδηθή από ην Δπξσπατθό Τακείν Αλάθακςεο» (απ 892/11.7.2022), ε 

Διιεληθόο Χξπζόο θαη ε Eldorado Gold αλαθνίλσζαλ πιένλ όηη έρεη πξνρσξήζεη ζε 

ζύλαςε κε ειιεληθέο ηξάπεδεο «Δπηζηνιήο Αλάζεζεο», θαηόπηλ έγθξηζεο ηεο επηηξνπήο 

πηζηώζεσλ ησλ ηξαπεδώλ, γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο 680 εθαη. επξώ ηνπ έξγνπ 

αλάπηπμεο ησλ Σθνπξηώλ ζηα Μεηαιιεία Καζζάλδξαο ζηε ΒΑ Χαιθηδηθή. 

Πξόζθαηα ν δηνηθεηήο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θ. Σηνπξλάξαο κίιεζε γηα ηηο ιεγόκελεο 

"bankable" επηρεηξήζεηο, ιέγνληαο όηη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Τακείνπ Αλάθακςεο πξέπεη 

λα θαηεπζπλζνύλ ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πιεξνύλ ηα απζηεξά ηξαπεδηθά θξηηήξηα.  

Δθηόο από πγηείο ηζνινγηζκνύο, ε ππνςήθηα επηρείξεζε πξέπεη κεηαμύ άιισλ λα ζπκβάιεη 

ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία, ζηελ θαηλνηνκία θαη λα δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ζύκθσλα κε ηελ 10152/21 Δθηειεζηηθή Απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Σρεδίνπ Αλάθακςεο. 

Η ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε επσθεινύκελε από ηε λέα απνηθηνθξαηηθή ζύκβαζε πνπ 

ζπλππέγξαςε κε ην Γεκόζην θαη πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ, Ν.4785/2021 (ΦΔΚ 

42/Α/23.3.2021), δελ έρεη πιένλ ηελ ππνρξέσζε ηεο θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θάηη 

πνπ ήηαλ “ζηξαηεγηθόο ζηόρνο” θαη “εζληθή επηδίσμε” ηεο Διιάδαο εδώ θαη ηνπιάρηζηνλ 

25 ρξόληα ελώ ην Γεκόζην απεκπνιεί ηνλ ξόιν ηεο δηαθύιαμεο ηνπ Γεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο.  Γεδνκέλνπ όηη: 

● Γελ θαζεηνπνηεί ηελ παξαγσγή ηεο θαη άξα ην Γεκόζηα ράλεη ηα έζνδά ηνπ 

(παξαθάκπηνληαο ηελ απόθαζε ηνπ ΣηΔ 223/2020). 

● Έρεη ηεθκεξησκέλα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ζηε ΒΑ 

Χαιθηδηθή. 

● Απνιύεη εξγαδόκελνπο γηα λα κεηώζεη ην εξγαηηθό θόζηνο κε πξόζθαην 

παξάδεηγκα ηνπο 92 εξγαδνκέλνπο ζην κεηαιιείν Οιπκπηάδαο. 

● Παξνπζηάδεη ζπλερώο αξλεηηθνύο ηζνινγηζκνύο. 

Δρωηάηαη ο Υποσργός: 

1. Πνηεο ελέξγεηεο έρεηε θάλεη ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ θαη 

δηαδηθαζηώλ; Θα ζηεξίμεηε ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο γηα ρξεκαηνδόηεζε από ην Τακείν 

Αλάθακςεο ή/θαη από ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο αλαθεθαιαηνπνηήζεθαλ κε 

ρξήκαηα ησλ ειιήλσλ πνιηηώλ; Με πνηόλ ηξόπν πιεξνί ε εηαηξεία ηα πξναλαθεξόκελα 

ηξαπεδηθά θξηηήξηα; 

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

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

Ο ερωηώλ Βοσιεσηής 

Κρίηωλ Αρζέλες 

https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/97
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/110
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