
Σύμπραξη των εταιρειών

Προς τους κατοίκους & τους επαγγελματίες 
των Εξαρχείων- Νεαπόλεως 

Το κοινωνικο προσωπο
Τησ εΤαιρειασ μασ

Με βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στο 
κοινωνικό σύνολο νοιώθουμε  την ανάγκη να 
υπενθυμίσουμε στους κατοίκους της ευρύτερης 
περιοχής ότι πέρα από τα οικονομικά οφέλη θα 
τύχουν  επιπλέον ευεργετικών  συνεπειών: α. 
Οριστική απαλλαγή από την ηχορρύπανση & 
τις οχλήσεις που προκαλούνται κατά τους 
θερινούς μήνες από τα πάρτυ στο λόφο 
του Στρέφη β. Τόνωση του αισθήματος της 
ασφάλειας των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής με την ενίσχυση της παρουσίας 
των  ένοπλων ειδικών δυνάμεων 
της ΕΛ.ΑΣ σε συνέργασια με την 
ιδιωτική αστυνομία της εταιρείας 
μας και  την εγκαθύδριση σύ-
στηματος ελεγχόμενης εισόδου 
στην περιοχή για την αποφυγή 
σαμποτάζ.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε 
την τοπική κοινωνία ότι η 
πολυετής διεθνής εμπειρία 
μας από την διαχείρηση 
καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης, και ειδικά μετά 
από τα ατυχήματα σε Περού 
(2000), Ρουμανία (2000), 
Τουρκία (2006), Ουγγαρία 
(2010), Φιλανδία (2012), μας 
καθιστά απολύτως ικανούςστην 
πρόβλεψη και την αντιμετώπιση 
οποιωδήποτε ανεπυθύμητου 
συμβάντος.  
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Ο ι εξορυκτικές και μεταλλουργικές 
δραστηριότητες χωροθετούνται 
σε δασική έκταση 48 στρεμμάτων, 
που αγοράστηκαν έναντι του πο-

σού των 11.000 ευρώ.  Μάλιστα το ελληνικό 
δημόσιο, αντιλαμβανόμενο το μέγεθος και τα 
οφέλη της επένδυσης, αποδέχθηκε:

α. το αίτημά μας για ειδικό φορολογικό καθε-
στώς τα πρώτα 20 έτη  
β. οικιοθελώς παραιτήθηκε των δικαιωμάτων 
του επί του εξορυσσομένου μεταλλεύματος  
γ. εξετάζει το ενδεχόμενο υπαγωγής της 
ευρύτερης περιοχής Εξαρχείων- Νεάπολης σε 
καθεστώς Ειδικής Οικονομικής Ζώνης για την 
προσέλκυση περαιτέρω επενενδύσεων. 

Κατόπιν τούτου στην κυριότητα 
της εταιρείας μας περιέρχονται:

48 στρέμματα  δασικής έκασης
Τα κτίρια και οι υποδομές από τα δυο αναψυ-
κτήρια που υπάρχουν στο λόφο 
Η παιδική χαρά
Το πέτρινο θεατράκι
Το ανοικτό γήπεδο μπάασκετ 
Το κλειστό γήπεδο μπάσκετ -βόλει. 

συνοπΤικα οι
φασεισ Του εργου

Αποψίλωση της δασικής βλάστησης στην 
έκταση των  48 στρεμμάτων.
Κρατήρας επιφανειακής εξόρυξης, με αρχικά 
εκτιμώμενη διάμετρο 70 m και βάθος 20 m. 
Φράγματα, κτιριακές και βοηθητικές εγκατα-
στάσεις. 
Όρυξη εννέα γεωτρήσεων αποστράγγισης 
του υδροφόρου ορίζοντα περιμετρικά του 
κρατήρα στη θέση “Θεατράκι” σε βάθος μέχρι 
και 200 m (32 m κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας). 
Επιφανειακή εξόρυξη μεταλλεύματος 24 
τόνων ημερησίως, με εκσκαφή και ανατίναξη 
(ημερήσια χρήση 60 κιλών  εκρηκτικών). 
Μεταφορά - πρόθραυση - απόθεση 
μεταλλεύματος σε στεγασμένη πλατεία αποθη-
κευτικής ικανότητας 80 τόνων.
Χημική επεξεργασία -εμπλουτισμός με 
την βοήθεια κυανούχων υδατικών διαλυμάτων.
Μεταφορά α) του τελικού προϊόντος  (ποσο-
στό 1,97 %  επί της εξορυχθείσας ύλης) στο 
εργοστάσιο μεταλλουργίας που θα κατασκευ-
αστεί στη θέση “Κλειστό γυμναστήριο” β) των 
αποβλήτων εμπλουτισμού (ποσοτό 98,03%  
επί της εξορυχθείσας ύλης) στα φράγματα 
/ τέλματα στις θέσεις “Ανοικτό γήπεδο” και 
“Παιδική χαρά”.

υποχρωσεισ
Τησ εΤαιρειασ

Με δεδομένη την συνακόλουθη μετατροπή 
σε ζώνη αποκλειστικής μεταλλευτι-
κής δραστηριότητας του τμήματος που 
ορίζεται από τις οδούς Καλλιδρομίου- Ζ. 
Πηγής- Βουλγαροκτόνου- Ιουλιανού και την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση των κτιρίων της 
ως άνω περιοχής η εταιρία δεσμεύεται α.  για 
την μεταστέγαση των κατοίκων στα Προσφυ-
γικά της  λ. Αλεξάνδρας β. Την αποζημίωση  

έως το 1/10 του ετήσιου τζίρου τους όλων 
των επαγκελματριών που θα χάσουν την έδρα 
τους. γ. Λόγω της μεταφοράς & συγχώνευσης 
του δημοτικού σχολείου (οδός Πουλχερίας) 
με το δημοτικό δημοτικό (οδός Κωλέττη) θα 
χρηματοδοτεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης με το ποσό τον 100 ευρώ ανά 
έτος. δ. Λόγω της κατάργησης του κλειστού 
γυμναστηρίου η εταιρεία αναλαμβάνει την 
χορηγία των εμφανίσεων της ομάδας μπάσκετ 
του Αστέρα Εξαρχείων. 

ανΤισΤαθμισΤικα
οφελη

Με δεδομένη της περιβαλλοντική επιβάρυνση 
της περιοχής και στα πλαίσια της εταιρικής 
ευθύνης η εταιρεία αναλαμβάνει να παρά-
σχει στους κατοίκους της  άνωθεν περιμετρι-
κής ζώνης  
α. έναντι της αναγκαστικής αποψίλωσης του 
λόφου του Στρέφη και σε αποκατάσταση του 
υψηλής βλάστησης που θα πληγεί μια (1) γλά-
στρα ανθεκτικού φυτού ανά κάτοικο 
β. προς αντιμετώπιση της αύξησης της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης  τρεις (3) μάσκες ανά 
κάτοικο ετησίως, εφόσον αποδεδειγμένα 
πάσχουν από αναπευστικά νοσήματα. γ. επι-
δοτούμενη  κατα 30% ετήσια στατική μελέτη 
των κτιρίων περιμετρικά της ζώνης εξόρυξης 
λόγω της χρήσης εκρηκτικών υλών κατά 
την εξορυκτική δραστηριότητα. Η εταιρία 
δεσμεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών 
να μην γίνεται σε ώρες κοινής ησυχίας, 
εκτός ειδικών περιπτώσεων 
δ. επιδοτούμενη κατά 25% κάρτα 
υγείας σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο του 
ομίλου μας, με σκοπο τη διενέργεια εξετάσεων 
σε σχέση με τις παρακάτω ασθένειες: καρκίνο, 
φυματίωση, ελονοσία, απώλεια ακοής, ιογε-
νείς λοιμώξεις, νοσήματα του αίματος, του 
δέρματος, αναιμία, υπέρταση, διαταραχές στο 
παιδικό νευρικό σύστημα, βλάβη του αναπνευ-
στικού, νεφρικές βλάβες, οξείες και χρόνιες 
δηλητηριάσεις, νεφρίτιδα, ηπατικές βλάβες.

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να 
σας ενημερώσουμε ότι μετά από γόνιμες 
διαπραγματεύσεις με το ελληνικό δημόσιο και 
υλοποιώντας το όραμα της ανάπτυξης, προχωράει 

άμεσα στον επενδυτικό  πρόγραμμα  της εξόρυξης 
& επεξεργασίας των χρυσοφόρων 
κοιτασμάτων του Λόφου Στρέφη. 

Η  αξία των προϊόντων που θα παραχθούν 
κατά την 20ετή λειτουργία του έργου σε χρυ-
σό και εμπλουτισμένα μεταλλεύματα, ανέρχε-
ται σε 13.000.000 €  (τιμές Απριλίου 2011), 
η συνολική δαπάνη λειτουργίας του έργου μαζί 
με το κόστος της όλης επένδυσης υπολογίζεται 
περί τα 2.800.000€,  τα  δε προσδοκώμενα 
κέρδη υπολογίζονται σε  7.200.000 €.
Στην πρώτη φάση του έργου θα απασχο-
ληθούν 30 εργαζόμενοι που στην πλήρη 
ανάπτυξή του θα φτάσουν τους 100. 


