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Greek state resorts to arbitration, again blocking 
Eldorado’s investment 

Kathimerini, 16-05-2017 

A new “checkpoint”, this time through recourse to arbitration, puts the government in the way of 

Eldorado Gold mines in Halkidiki, causing a new rupture in the relationship with Eldorado executives.  

 

Environment and Energy Minister George Stathakis announced in an interview to the newspaper “Avgi” 

(“Dawn”) on Sunday that his ministry is preparing the process of arbitration between the Greek 

government and the company, in order, as he said, to decide on matters in the contract between the Greek 

state and the company and which have been the subject of controversy.  

 

“This method, this legal procedure is the most appropriate in order to respond to the contested issues with 

this investment,” he said.  

 

This followed a meeting between Mr. Stathakis and the new CEO of Eldorado Gold, George Burns, with 

Burns’ predecessor Paul Wright, who visited Athens last Thursday and Friday seeking dialogue with the 

government on the open issues and also to contact and communicate with the other political parties and 

seek their support regarding the problems Eldorado Gold has encountered in Greece. 

 

The executives of Eldorado Gold requested a meeting with Prime Minister Alexis Tsipras, which was not 

possible, and failed to convince the minister to open a dialogue to resolve the open issues and avoid 

arbitration, which will lead to further delays investing in Skouries.  

 

Mr. Burns and Mr. Wright felt a hostile climate on the government’s side, relaying their concerns to Mr. 

Stathakis about the progress of the project as well as their intentions to rethink their strategy. The 

shareholders of Hellas Gold (Eldorado Gold’s Greek subsidiary) are not likely willing to wait forever for 

the government to approve and grant the permits required and are taking their investing interest into other 

markets.  

 

Returning from Greece, management of Eldorado announced an agreement for the acquisition of Integra 

Gold Corp. in Quebec from its headquarters in Vancouver.  

 

Upon completion, the total investment of the deal will be $590 million. With this deal Eldorado Gold will 

have ownership of the Lamaque project near Val-d’Or, Quebec, with estimated reserves of 5.1 million 

tons and proven reserves of 3.5 million tons. 
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Με προσφυγή στη διαιτησία μπλοκάρει εκ νέου το κράτος την επένδυση της Eldorado 
ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ 
 
Νέο «μπλόκο», αυτή τη φορά μέσω της προσφυγής στη διαιτησία, βάζει η κυβέρνηση στην επένδυση 
της Eldorado Gold στα μεταλλεία Χαλκιδικής, προκαλώντας νέα ρήξη στις σχέσης της με τους μετόχους 
της εταιρείας. 
 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης με συνέντευξή του στην «Αυγή» της 
Κυριακής γνωστοποίησε ότι το υπουργείο προετοιμάζει τη διαδικασία της διαιτησίας ανάμεσα στο 
ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία, προκειμένου, όπως είπε, να αποφανθεί για θέματα τα οποία 
εκπορεύονται από τη σύμβαση του ελληνικού κράτους με την εταιρεία και τα οποία έχουν αποτελέσει 
στο παρελθόν αντικείμενο διαμάχης. 
 
«Αυτή η μέθοδος, αυτή η νομική διαδικασία είναι οι προσφορότερες προκειμένου να υπάρξει μια 
απάντηση στα “επίδικα” θέματα για τη συγκεκριμένη επένδυση», τόνισε χαρακτηριστικά. 
 
Είχε προηγηθεί συνάντηση του κ. Σταθάκη με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Eldorado God Τζορτζ 
Μπερνς και τον προκάτοχό του Πολ Ράιτ, που επισκέφθηκαν την Αθήνα την περασμένη Πέμπτη και 
Παρασκευή, επιδιώκοντας διάλογο με την κυβέρνηση για τα ανοικτά θέματα, αλλά και να 
κοινοποιήσουν στα πολιτικά κόμματα της χώρας, με τα οποία είχαν επαφές, τα προβλήματα που 
συναντούν στην Ελλάδα και να ζητήσουν στήριξη. 
 
Η διοίκηση της Eldorado που είχε ζητήσει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η οποία 
δεν κατέστη δυνατή, δεν κατάφερε να πείσει τον αρμόδιο υπουργό να ανοίξει ένας διάλογος για την 
επίλυση των ανοικτών θεμάτων και να αποφευχθεί η διαιτησία, που θα οδηγήσει σε νέες 
καθυστερήσεις την επένδυση στις Σκουριές. 
 
Οι κ. Τζ. Μπερνς και Π. Ράιτ διέγνωσαν εχθρικό κλίμα από την πλευρά της κυβέρνησης, μετέφεραν στον 
κ. Σταθάκη τον προβληματισμό τους για την πορεία του project αλλά και τις προθέσεις τους για 
επανεξέταση της στρατηγικής τους. Οι μέτοχοι της «Ελληνικός Χρυσός» δεν φέρονται διατεθειμένοι 
μάλλον να αναμένουν εσαεί πότε η κυβέρνηση θα εγκρίνει τις απαιτούμενες άδειες για να επενδύσουν 
και στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε άλλες αγορές. 
 
Επιστρέφοντας από την Ελλάδα, η διοίκηση της Eldorado ανακοίνωσε από την έδρα της στο Βανκούβερ 
συμφωνία για την εξαγορά του Integra Gold Corp στο Κεμπέκ. 
 
Πρόκειται για μια συνολική επένδυση της τάξης των 590 εκατ. δολαρίων, με την ολοκλήρωση της 
οποίας η Eldorado Gold εισέρχεται στο έργο του Lamaque κοντά στο Val-d’Or του Κεμπέκ, το οποίο 
φιλοξενεί κοίτασμα με εκτιμώμενα αποθέματα ύψους 5,1 εκατ. τόνων και βεβαιωμένα ύψους 3,5 εκατ. 
τόνων. 
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