
Η Eldorado Gold Corporation («Eldorado») δεσμεύεται να ενσωματώνει τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή 
της δραστηριότητάς της, όπως αυτή περιγράφεται στο Πλαίσιο Βιωσιμότητας της εταιρείας. 

Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε με πνεύμα 
αμοιβαίου σεβασμού, για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την παροχή βιώσιμων ευκαιριών.
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ΠΟΛΙΤΙΚΉ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να διατυπώσει τις δεσμεύσεις της Eldorado για τις κοινωνικές της επιδόσεις, τις προσδοκίες της Εταιρείας από τους 
εργαζόμενους και τους εργολάβους μας, καθώς και τη δέσμευσή μας να συνεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές 
μας, με σκοπό την υποστήριξη του Πλαισίου Βιωσιμότητας.

Αντικείμενο
Η Πολιτική Κοινωνικών Επιδόσεων, καθώς και η διοικητική μας προσέγγιση εδράζεται στα ακόλουθα διεθνή πλαίσια:   

• Άρχές Υπεύθυνης Εξόρυξης Χρυσού (Responsible Gold Mining Principles) του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council)

• Κατευθυντήριες αρχές, πλαίσια, πρωτόκολλα και σχετική καθοδήγηση της Πρωτοβουλίας «Με στόχο τη βιώσιμη εξόρυξη» (Towards Sustainable Mining) 
της Ένωσης Μεταλλείων Καναδά (Mining Association of Canada) 

• Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Άυτοχθόνων Λαών (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)

• Πρότυπο Επιδόσεων 5 του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (International Finance Corporation, IFC): Άγορά Γης και Άκούσια Επανεγκατάσταση 
(Land Acquisition and Involuntary Resettlement)

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητάς της εταιρείας μας (Sustainability Integrated Management System, SIMS), θεσπίζει απαιτήσεις βιωσιμότητας 
σε εταιρικό επίπεδο, οι οποίες εναρμονίζονται με τα προαναφερθέντα πλαίσια, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή και τήρησή τους, στο σύνολο 
των λειτουργιών. Η εταιρεία αναμένει από όλους τους εργαζομένους και εργολάβους της να τηρούν την παρούσα Πολιτική Κοινωνικών Επιδόσεων και τις σχετικές 
απαιτήσεις του SIMS. 

Ή Eldorado δεσμεύεται:      

1. Να διατηρεί συστήματα και να διενεργεί τακτικά ελέγχους δέουσας 
επιμέλειας και εκτιμήσεις κινδύνων και επιπτώσεων με σκοπό τον 
εντοπισμό, την εκτίμηση, την ιεράρχηση και την αποφυγή ή τον μετριασμό 
δυνητικών και πραγματικών δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων, καθώς και 
να ενημερώνει περιοδικά τις εκτιμήσεις μας και να τις καθιστά προσβάσιμες 
στις επηρεαζόμενες κοινότητες. 

2. Να ακούει και να συνεργάζεται τακτικά και καλή τη πίστει με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να κατανοεί τα συμφέροντα και τους 
προβληματισμούς τους, λαμβάνοντάς τα υπόψη στην επιχειρηματική της 
δραστηριότητα, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση και διατήρηση μιας ευρείας 
στήριξής τους και στον εντοπισμό ευκαιριών για διαρκή βελτίωση. 

3. Να συνεργάζεται με τα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
ηγετών των αυτόχθονων πληθυσμών, με πολιτισμικά ορθό τρόπο, και 
να είναι ευαισθητοποιημένη σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις σε 
γυναίκες, παιδιά, αυτόχθονες πληθυσμούς και άλλες δυνητικά ευάλωτες ή 
περιθωριοποιημένες ομάδες. Θα επιδιώκουμε να λαμβάνουμε υπόψη αυτές 
τις ομάδες κατά την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

4. Να θεσπίζει δίκαιους, προσβάσιμους, αποτελεσματικούς και έγκαιρους 
μηχανισμούς υποβολής παραπόνων και καταγγελιών από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις δραστηριότητές μας, καθώς και επίλυσης αυτών χωρίς 
να διατρέχουν τον κίνδυνο επιβολής διακρίσεων ή αντιποίνων.

5. Να συνεργάζεται, όπου είναι εφικτό, με τις τοπικές αρχές και τους 
επικεφαλής των κοινοτήτων για τη διαχείριση των επιπτώσεων ενδεχόμενων 
μεταναστευτικών εισροών ατόμων που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
μεταλλείων, αλλά και για την αποτροπή ακούσιας μετεγκατάστασης των 
αυτοχθόνων πληθυσμών. Όπου αυτό είναι αναπόφευκτο, θα διαβουλευόμαστε 
ουσιαστικά με τις επηρεαζόμενες κοινότητες και θα προσφέρουμε 
δίκαιες και έγκαιρες αποζημιώσεις που εναρμονίζονται με τους εθνικούς 
κανονισμούς ή τη βέλτιστη πρακτική του κλάδου, ανάλογα με ποιο από τα δύο 
είναι πιο αυστηρό. 

6. Να επιδιώκει τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς προστατεύοντας 
την από δυσμενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση έργων μας, 
μεταξύ άλλων μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, και να παραμένει σε εγρήγορση 
για ενδεχόμενα τυχαία ευρήματα με πιθανώς μεγάλη αξία που έρχονται στο 
φως κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

7. Να διευκολύνει τις διαβουλεύσεις με κοινότητες που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητές μας και την παροχή σε αυτές σημαντικών ευκαιριών να 
επωφεληθούν από την παρουσία μας, όπως ισότιμη πρόσβαση σε θέσεις 
εργασίας, κατάρτιση, ευκαιρίες για σύναψη συμβάσεων προμηθειών 
και έργων. 

8. Να επενδύει στην κοινωνία στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τις τοπικές 
κοινότητες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές 
κυβερνήσεις, όπου είναι δυνατόν, προς υποστήριξη των τοπικών, εθνικών 
και διεθνών προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης 
Άνάπτυξης (Sustainable Development Goals) των Ηνωμένων Εθνών.

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου 2022


