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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΜΕ
Το 2008 από πλευράς οικονοµικών αποτελεσµάτων έκλεισε µε µικρές διαφοροποιήσεις έναντι του
2007 γιατί η διεθνής κρίση άφησε το αποτύπωµά της προς το τέλος του χρόνου. Οι πρώτοι εννέα
µήνες του 2008 έφεραν τα πολύ καλά αποτελέσµατα που ισορρόπησαν την έντονη κρίση που
εµφανίστηκε το τελευταίο τρίµηνο. Εξαίρεση σ΄ αυτό το διάστηµα ήταν οι έντονες µειώσεις της
τιµής του νικελίου και η µειωµένη ζήτηση αδρανών υλικών και τσιµέντου.
Το τελευταίο τρίµηνο τα προϊόντα του κλάδου που απευθύνονται σε χαλυβουργία, οικοδοµή,
κατασκευές, ναυπηγεία αντιµετώπισαν πολύ χαµηλή ζήτηση µε αποτέλεσµα την λήψη έντονων
µέτρων για περιορισµό του κόστους και των ελλειµµάτων. Σε όχι καλή κατάσταση ζήτησης
έφτασαν και τα προϊόντα που απευθύνονται στην ευρύτερη βιοµηχανία προϊόντων ευρείας
κατανάλωσης. Ήδη τα πρώτα στοιχεία του 2009 αναδεικνύουν το βάθος της κρίσης και την µεγάλη
αβεβαιότητα των αγορών, µε φυσική συνέπεια τον άµεσο επηρεασµό του κλάδου των πρώτων
υλών.
Αξιοσηµείωτο είναι η κάθετη πτώση των θαλάσσιων ναύλων έναντι του 2007 και των αρχών του
2008, ως απότοκο της διεθνούς κρίσης, που επέφερε χαµηλή ζήτηση φορτίων.
Στον τοµέα παραγωγής ενέργειας, ο τοµέα ορυχείων της ∆ΕΗ το 2008 είχε πολύ καλά
αποτελέσµατα σε σύγκριση µε τα συνολικότερα της εταιρείας.
Τα
παραπάνω στοιχεία
αναφέρονται σε δελτίο τύπου
του Συνδέσµου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων και αφορούν στοιχεία για όλα τα προϊόντα που µάλιστα δηµοσιεύονται στο ετήσιο
έντυπο απολογισµού που κυκλοφόρησε.
ΑΛΟΥΜΙΝΑ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΒΩΞΙΤΗΣ
Στους πρώτους εννέα µήνες του 2008 η παραγωγή αυτών των προϊόντων ήταν στα ίδια επίπεδα
του 2007, µε τη διεθνή ζήτηση σε υψηλά επίπεδα. Το τελευταίο τρίµηνο, λόγω της διεθνούς κρίσης
η ζήτηση έπεσε κατακόρυφα, όπως και οι τιµές πώλησης, αναγκάζοντας τις εταιρείες του κλάδου
σε περιορισµό παραγωγής. Το 2009 προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί η µικρή ζήτηση των
προϊόντων αλουµινίου – αλούµινας οπότε και του βωξίτη είτε αυτού που προορίζεται για την
παραγωγή αλούµινας είτε αυτού που διοχετεύεται σε άλλες βιοµηχανικές χρήσεις.
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ – ΤΑΛΚΗΣ – ∆ΟΛΟΜΙΤΗΣ
Στον τοµέα αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε. µε έδρα το Αργοστόλι
Κεφαλληνίας, παράγοντας κύρια προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου και τάλκη προηγµένης
τεχνολογίας καθώς και κοκκοδών προϊόντων δολοµίτη.
Η συνολική παραγωγή εµπορεύσιµων προϊόντων της εταιρείας εµφανίζεται στα ίδια επίπεδα µε το
2007.
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ Α∆ΡΑΝΗ
Το 2008 οι εταιρείες του Συνδέσµου ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. του οµίλου ΤΙΤΑΝ, η
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΥΨ του οµίλου ITALCEMENTI η LAFARGE BETON, τα
ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, η ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
παρήγαγαν ασβεστολιθικά προϊόντα είτε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τσιµέντων, είτε ως
δοµικά υλικά 32,7 εκ. τον. περίπου. Η συνολική παραγωγή για όλη τη χώρα εκτιµάται ότι ανήλθε σε

85 εκ. τον. εµφανίζοντας σχετική κάµψη έναντι του 2007. ∆υστυχώς λόγω της οικονοµικής κρίσης
το 2009 αναµένεται να έχει πτώση της τάξεως του 30%.
.
ΑΣΤΡΙΟΙ
Η εταιρεία ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. είναι ο µοναδικός φορέας εκµετάλλευσης κοιτασµάτων αστρίων και
χαλαζιών σήµερα στον Ελλαδικό χώρο. Από τα µέσα του 2006 το πλειοψηφικό πακέτο µετοχών
της εταιρείας ανήκει στον Ολλανδική εταιρεία Ankerpoort n.v., θυγατρική του οµίλου SIBELCO.
Η παραγωγή καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας βιοµηχανίας ειδών υγιεινής και του συνόλου
σχεδόν της υαλουργίας, ενώ οι εξαγωγές κατευθύνονται κυρίως προς την Ιταλία, Γερµανία και
Αυστρία.
ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ
Κατά το έτος 2008, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. επιβεβαίωσε την σταθερή ανοδική της πορεία στην
αγορά βιοµηχανικών ορυκτών. Η παραγωγή και οι πωλήσεις τελικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά
ποσοστό περίπου 100%, ενώ η παραγωγή των λατοµείων ξεπέρασε τους 25.000 τον.
ΓΥΨΟΣ
Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2008 διατηρείται περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 2007,
εµφανίζοντας µικρή µείωση. Προβλέπεται σηµαντική µείωση το 2009.
Καλύπτει κύρια τις ανάγκες της τσιµεντοβιοµηχανίας και των µονάδων παραγωγής γυψοσανίδας
και γυψοκονιαµάτων ενώ πραγµατοποιεί και περιορισµένης κλίµακος εξαγωγές.
Τα βασικά παραγωγικά κέντρα της γύψου είναι στην Κρήτη (νοµό Λασιθίου περιοχή Σητείας) και
στην Αµφιλοχία και το Αιτωλικό.
ΚΙΣΣΗΡΙΣ
Η παραγωγή εγχώριας ελαφρόπετρας κατά το 2008 έφτασε τους 828.000 τον. µε µικρή µείωση
έναντι του 2007. Παρά την οικονοµική κρίση και την συνολικότερη πτώση τιµών των ορυκτών
πρώτων υλών οι εξαγωγές του υλικού κρατήθηκαν σε ίδια επίπεδα µε το 2007 παρουσιάζοντας
µικρή µόνο πτώση σε αντίθεση µε τις πωλήσεις εσωτερικού που µειώθηκαν αισθητά.
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ
Στους πρώτους 9 µήνες του 2008 υπήρξε πρωτόγνωρη ζήτηση µαγνησιακών προϊόντων µε
σηµαντικά αυξηµένες τιµές.
Από τον Οκτώβριο και µετά η αλλαγή ήταν ραγδαία και η πτώση των πωλήσεων κατακόρυφη. Τα
παραγωγικά και οικονοµικά αποτελέσµατα του έτους εµφανίζονται σηµαντικά αυξηµένα έναντι του
2007, παρά τις υψηλές τιµές καυσίµων και θαλάσσιών ναύλων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008.
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. η µοναδική παραγωγός λευκολιθικών
προϊόντων στη χώρα αποτέλεσε και για το 2008 την µεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση µαγνησίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΛΙΓΝΙΤΗΣ
Το 2008 η εγχώρια παραγωγή λιγνίτη έφτασε τους 65 εκ. τον. (συµπεριλαµβανοµένης και της
προµήθειας λιγνίτη από εκτός ∆ΕΗ λιγνιτωρυχεία ) κατά τι µειωµένη έναντι του 2007. Σ΄ ότι αφορά
τον τοµέα ορυχείων της ∆ΕΗ που µετέχει στον ΣΜΕ, παράχθηκαν 49 εκ. τον. από τα ορυχεία του
Κύριο Πεδίου (ορυχείο Μαυροπηγής), του Νοτίου Πεδίου, του ορυχείου Καρδιάς (Πεδίο Υψηλάντη)
και του Πεδίου Αµυνταίου τα οποία συνιστούν το Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας στις
ευρύτερες περιοχές Πτολεµαϊδας και Φλώρινας και 13,2 εκ. τον. από το ορυχειακό συγκρότηµα του
Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.
Η ∆ΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να διατηρεί τις υψηλές θέσεις που κατέχει τα τελευταία χρόνια µεταξύ των
λιγνιτοπαραγωγών χωρών (2η θέση στην Ε.Ε. και 5 παγκόσµια).
ΜΑΡΜΑΡΑ
Το ελληνικό µάρµαρο την τελευταία διετία επηρεάζεται από τις αυξοµειώσεις στην οικοδοµική
κατασκευή και τον διεθνή ανταγωνισµό, κρατώντας, παρά τις µεγάλες δυσκολίες ανάπτυξης και
αντιµετώπισης των ανταγωνιστών του, αξιοπρεπή θέση στη διεθνή και εσωτερική αγορά. Η
ελληνική παραγωγή ογκοµαρµάρων διατηρείται περί τα 160.000 κµ., οι πωλήσεις τους κυµαίνονται
από 47 έως 49 εκ ευρώ και οι αντίστοιχες εξαγωγές περί τα 28 εκ. ευρώ. Τα λειτουργούντα
λατοµεία µαρµάρου σήµερα ανέρχονται στα 216 η πλειοψηφία των οποίων ευρίσκεται στους
νοµούς ∆ράµας και Καβάλας όπου και παράγεται το 75% περίπου της µαρµαρικής εγχώριας
παραγωγής.

Η µεγάλη διεθνής οικονοµική κρίση φαίνεται ότι επηρεάζεται άµεσα και τον κλάδο του µαρµάρου µε
σηµαντική πτώση πωλήσεων και εξαγωγών. Εκτιµάται ότι ο εντεινόµενος λόγω κρίσης διεθνής
ανταγωνισµός, από τρίτες χώρες (Κίνα, Ινδία, Τουρκία κ.ά.) µε αυξανόµενη προσφορά φθηνών
υλικών, σε συνδυασµό και µε τον περιορισµό των εγχώριων πωλήσεων, θα οδηγήσει πολλές
ελληνικές εταιρείες µαρµάρου σε ουσιαστικό περιορισµό δραστηριοτήτων.
ΜΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ
Με σηµαντική αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων έκλεισε η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ το
2008, ενισχύοντας την θέση της στον τοµέα της µεταλλείας. Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγή µικτών
θειούχων από το µεταλλείο των Μαύρων Πετρών ανήλθε στους 272.000 τον. υγρό µετάλλευµα,
ξεπερνώντας την παραγωγή του 2007 κατά 58.000 τον. Το ίδιο διάστηµα πωλήθηκαν 51.000 τον.
συµπυκνώµατος ψευδαργύρου και 28.000 τον. συµπυκνώµατος µολύβδου.
ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ
Η συνολική παραγωγή εξορυγµένου ορυκτού στον κλάδο του µπεντονίτη υπερβαίνει τους
1.500.000 τον. ενώ η παραγωγή ηµικατεργασµένου ROM υλικού ανέρχεται σε 1.250.000 τον.
περίπου και η παραγωγή ενεργοποιηµένου µπεντονίτη σε 1.260.000 τον. Η εξόρυξη
πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο στα ορυχεία της νήσου Μήλου (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.)
και σε µικρότερες ποσότητες στη νήσο Κίµωλο (ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΑΕ).
ΝΙΚΕΛΙΟ
Κατά το 2008 η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 16.640 τον. Ni. Η εν λόγω παραγωγή είναι µειωµένη
κατά 10% έναντι του 2007, γεγονός που οφείλεται στην δραµατική πτώση των τιµών των
µετάλλων, απόρροια της διεθνούς οικονοµικής κρίσης.
ΟΛΙΒΙΝΗΣ
Ο Ολιβίνης είναι άνυδρη πυριτική ένωση Fe** και Mg**. Αποτελεί ισόµορφο παράµειξη του
φορστερίτη (Mg2SiO4) και του φαϋλίτη (Fe2Sio4). Είναι το κύριο συστατικό του ∆ουνίτη >90% και
του χαρζβουργίτη >80%.
Στο αντικείµενο αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία ΟΛΙΒΙΝΙΤΕΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Π.Ε. και στη
περιοχή της Σκούµτσας Γρεβενών όπου πραγµατοποιεί εξόρυξη και επεξεργασία. Η παραγωγή της
το 2008 έφτασε τους 40.000 τον. πρωτογενούς υλικού από τους οποίους παράχθηκαν 33.500 τον.
κατεργασµένου µε ξηρά θραύση και ταξινόµηση σε διάφορα κλάσµατα.
ΠΕΡΛΙΤΗΣ
Κατά το 2008 η ελληνική παραγωγή στον κατεργασµένο αδιόγκωτο περλίτη µειώθηκε ελαφρά
επηρεασµένη από την διεθνή οικονοµική κρίση, µε αντίστοιχη µείωση των πωλήσεών του. Η
παραγωγή σε πρωτογενές ορυκτό ανήλθε σε 1.000.000 τον. από τους οποίους παράχθηκαν
περίπου 600.000 τον. κατεργασµένου υλικού.
ΠΟΖΟΛΑΝΗ
Η εγχώρια παραγωγή ποζολάνης εµφάνισε σχετική µείωση έναντι του 2007 και ανήλθε στους
1.059.000 τον. Η µείωση αυτή οφείλεται στις µειωµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
δεδοµένου ότι το σύνολο της παραγωγής της ποζολάνης απορροφάται από την ελληνική
τσιµεντοβιοµηχανία.
ΧΑΛΑΖΙΑΣ
Tα υπό εκµετάλλευση κοιτάσµατα βρίσκονται στους Νοµούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής.
Το 2008 παρήχθησαν και διατέθηκαν συνολικά χαλαζιακά προϊόντα 16.201 τον. εκ των οποίων
434 τον. στο εξωτερικό και 15.767 τον. για εσωτερική κατανάλωση.
Επίσης, συνεχίζει να λειτουργεί από το 1999 η µονάδα “ατριτόρων” στην οποία αξιοποιούνται τα
απορρίµµατα των παλαιότερων εκµεταλλεύσεων µε τη µέθοδο της υδροτριβής, ενώ ήδη λειτουργεί
και η µονάδα παραγωγής υπέρλεπτου χαλαζία (super fine quartz) για ειδικές χρήσεις.
ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ

Το υλικό που διατίθεται στην αγορά είναι µίγµα χουντίτη – υδροµαγνησίτου σε ποσοστό 60% και
40% αντίστοιχα, µε κύριες χρήσεις ως πληρωτικό (filler) στα πολυµερή, ως επιβραδυντικό πυρός
(flame retarlant), ως εκτατικό (extender) του TiO2 στις βιοµηχανίες χρωµάτων και ως υλικό
επικάλυψης στη χαρτοποιϊα.
ΧΡΥΣΟΣ – ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ως µέλη του ΣΜΕ οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. έχουν
υποβάλει προς έγκριση συγκεκριµένα σχέδια ανάπτυξης.
Άµεσος στόχος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ είναι η αξιοποίηση των κοιτασµάτων της
Ολυµπιάδας και των Σκουριών, στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου µε ίδρυση µεταλλουργίας
χρυσού.
Η εταιρεία ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. πρόκειται να αναπτύξει το έργο χρυσού στη περιοχή
περάµατος που βρίσκεται στα όρια των νοµών Ροδόπης και ΄Εβρου.

