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∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΜΕ

Στο χρόνο που πέρασε η ελληνική εξορυκτική βιοµηχανία συνέχισε µε τον ίδιο ρυθµό την παραγωγική
της δραστηριότητα καλύπτοντας τις ανάγκες της ελληνικής βιοµηχανίας σε ορυκτές πρώτες ύλες, τις
απαιτήσεις της χώρας σε ενέργεια µε την εκτεταµένη εξόρυξη λιγνίτη και των κατασκευών σε
ασβεστολιθικά αδρανή, πραγµατοποιώντας ταυτόχρονα σηµαντικού ύψους εξαγωγές συµβάλλοντας
ουσιαστικά στην εθνική οικονοµία και την ανάπτυξη. Αυτό αναφέρεται στην Έκθεση ∆ραστηριοτήτων
του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων για το 2004.
Το κυρίαρχο θετικό στοιχείο της περασµένης χρονιάς ήταν η αυξηµένη ζήτηση πρώτων υλών
παγκοσµίως που είχε ως συνέπεια και την σηµαντική αύξηση των τιµών τους. Κύρια αρνητικά
στοιχεία ήταν οι σηµαντικές αυξήσεις των ναύλων, η αύξηση της τιµής του πετρελαίου και της
ισοτιµίας του ευρώ έναντι του δολαρίου.
Αναλυτικά για τα προϊόντα :
ΑΛΟΥΜΙΝΑ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΒΩΞΙΤΗΣ
Το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ , ο σηµαντικότερος καταναλωτής του ελληνικού βωξίτη, µε ετήσια
απορρόφηση 1.550.000 τον., µε παραγωγή ένυδρης αλουµίνας πλέον των 750.000 τον. και αλουµινίου
165.000 τον., (παραγωγή η οποία κατά 60% σ΄ ότι αφορά την αλούµινα και κατά 45% το αλουµίνιο
εξάγεται), είχε µια πολύ καλή χρονιά από πλευράς οικονοµικών αποτελεσµάτων. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι η τιµή του µετάλλου όπως και της αλουµίνας, κρατήθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα, λόγω και των
αυξηµένων ζητήσεων ιδιαίτερα της Κίνας. Αποτέλεσµα αυτών ήταν η σηµαντική αύξηση του κύκλου
εργασιών που υπερέβη το 10% έναντι του 2003.
Στο τοµέα του βωξίτη, όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., ∆ΕΛΦΟΙ
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. και ΕΛΜΙΝ Α.Ε., η συνολική παραγωγή το 2004 ανήλθε στους 2.450.000 τον.
περίπου, από τους οποίους πλέον των 1.000.000 κατευθύνθηκαν στις αγορές εξωτερικού. Από
πλευράς εφαρµογών, η παραγωγή του ελληνικού βωξίτη χρησιµοποιήθηκε κατά 57% στην παραγωγή
αλούµινας, 20% στην παραγωγή αλουµινούχων τσιµέντων, 13% στην παραγωγή χάλυβα, 5% στην
παραγωγή πετροβάµβακα, 4% στην παραγωγή τσιµέντων τύπου Portland και το υπόλοιπο σε
διάφορες άλλες εφαρµογές όπως λειαντικά, φυτώρια κλπ.
Κυρίαρχη εταιρεία στις εξαγωγές ελληνικού βωξίτη είναι η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. η οποία
αύξησε σηµαντικά τις εξαγωγές της στις αγορές της ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Ρουµανία,
Ουκρανία). Το σύνολο των εξαγωγών που πραγµατοποίησε η εταιρεία απορροφήθηκε κατά 65% από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 30% από την ανατολική Ευρώπη και κατά 5% από την βόρειο Αµερική.
Οι προοπτικές των αγορών του βωξίτη για το 2005 είναι πολύ καλές και ήδη διαφαίνεται από τους
πρώτους µήνες αυξητική τάση των πωλήσεων σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ – ΤΑΛΚΗΣ – ∆ΟΛΟΜΙΤΗΣ
Στο τοµέα αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε. µε έδρα το Αργοστόλι Κεφαλληνίας,
παράγοντας κύρια προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου και τάλκη προηγµένης τεχνολογίας.
Μετά την ίδρυση της ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. η εταιρεία προχώρησε στην
εγκατάσταση µονάδος παραγωγής υδρόφιλων και υδρόφοβων προϊόντων από κρυσταλλικό ανθρακικό
ασβέστιο, δυναµικότητος 150.000 τον. στην περιοχή της Σίνδου.

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ Α∆ΡΑΝΗ
Στο ΣΜΕ ανήκουν τέσσερις εταιρείες που παράγουν ασβεστολιθικά αδρανή η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ του οµίλου ΤΙΤΑΝ, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΥΨ του οµίλου ITALCEMENTI και η
ΛΑΡΚΟ Α.Ε. Το 2004 παρήχθησαν από τις εταιρείες αυτές 26 εκ. τον. περίπου. Η παραγωγή αυτή
στηρίζει την εγχώρια παραγωγή τσιµέντων και τις οικοδοµικές εργασίες, κύρια στον νοµό Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
ΑΣΤΡΙΟΙ
Συνεχίστηκε το 2004 η εκµετάλλευση φλεβικών πηγµατικών κοιτασµάτων νατριούχων αστρίων που
απαντώνται εντός σχιστολιθικών πετρωµάτων της ευρύτερης περιοχής του όρους Βερτίσκου, από την
εταιρεία ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ Α.Ε.
Η ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ ΑΕ λειτούργησε το 2004 τη νέα αυτοτελή µονάδα ξήρανσης δυναµικότητας 5 tn/h και
εντός του 2005 θα προχωρήσει σε έρευνα και αξιολόγηση νέων µεταλλευτικών περιοχών.
ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ
Νέα εκµετάλλευση στους νοµούς Γρεβενών και Κοζάνης ξεκίνησε το 2004 από την εταιρεία ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Α.Μ.Μ. Α.Ε., Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ. Α.Ε. είναι µία νεοσύστατη µεταλλευτική εταιρεία στο χώρο της
εκµετάλλευσης των βιοµηχανικών ορυκτών και στοχεύει στην αξιοποίηση µεγάλων και υψηλής
ποιότητας αργιλικών κοιτασµάτων.
ΓΥΨΟΣ
Η παραγωγή γύψου διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα µε το 2003, καλύπτοντας τις εγχώριες ανάγκες της
τσιµεντοβιοµηχανίας, των µονάδων γυψοσανίδας και γυψοκονιαµάτων. Από τη συνολική παραγωγή
που υπερέβαινε τους 900.000 τον., 128.000 τον. εξήχθησαν σε τσιµεντοβιοµηχανίες του εξωτερικού.
Κύριο παραγωγικό κέντρο παραµένει το Αλτσί Σητείας, όπου λειτουργούν τα τρία µεγαλύτερα ορυχεία
διυδριτικής γύψου. Εκεί δραστηριοποιούνται και οι δύο εταιρείες µέλη του ΣΜΕ, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. του οµίλου ΤΙΤΑΝ µε ετήσια παραγωγή που υπερβαίνει τους 290.000 τον. και η
ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε. του οµίλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ µε 285.000 τον. περίπου. ∆ευτερεύουσες εκµεταλλεύσεις
υπάρχουν στην Αµφιλοχία, το Αιτωλικό και την Ζάκυνθο.

ΚΑΟΛΙΝΗΣ
Η συνολική παραγωγή το 2004 έφτασε τους 44.000 τον. εξ ολοκλήρου από τα ορυχεία της Μήλου. Το
µεγαλύτερο µέρος χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή λευκού τσιµέντου και το υπόλοιπο ως
πληρωτικό στις βιοµηχανίες ελαστικών, χρωµάτων, φυτοφαρµάκων κ.ά.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο εγχώριος παράγεται κατά κύριο λόγο από την
ΥΛΙΚΑ Α.Ε. , και δευτερεύοντος από την S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά.

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ

ΚΙΣΣΗΡΙΣ
Η παραγωγή ελαφρόπετρας από το ορυχείο της νησίδος Γυαλί, που εκµεταλλεύεται η ΛΑΒΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., υπερέβη το 2004 τους 830.000 τον. Από αυτούς, οι 534.000 τον.
εξήχθησαν στις αγορές της Ευρώπης και της Αµερικής.

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ
Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, η µοναδική παραγωγός λευκολιθικών προϊόντων στη χώρα,
αποτελεί σήµερα τη µεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση µαγνησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εταιρία, το 2004 παρά τους γνωστούς αρνητικούς παράγοντες που επηρέασαν τις εξαγωγές του
κλάδου και τον έντονο ανταγωνισµό από την Κίνα, κατόρθωσε να αυξήσει την αξία των πωλήσεων των
κύριων προϊόντων της σε ενοποιηµένη βάση κατά 8% περίπου. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη
συνεχή βελτίωση των παραγωγικών της διαδικασιών, και στην εξειδίκευση των τελικών της προϊόντων,
µε έµφαση την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Η εγχώρια παραγωγή λευκολίθου το 2004 υπερέβη τους 400000 τον. αυξηµένη ένταντι του 2003.

ΛΙΓΝΙΤΗΣ
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Το 2004 η εγχώρια παραγωγή λιγνίτη αυξήθηκε κατά 2,5% έναντι του 2003, υπερβαίνοντας τους 71
η
εκατοµµύρια τον. Η παραγωγή αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στη 2 θέση µεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών
η
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη 5 παγκόσµια.
Η συµµετοχή των ορυχείων λιγνίτη στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και για το
διασυνδεδεµένο δίκτυο, ανήλθε στο 67% έναντι 16,7% του φυσικού αερίου, 5,6% του πετρελαίου και
10,2% των υδροηλεκτρικών, µε κόστος παραγωγής ανά Kwh
σηµαντικά χαµηλότερο έναντι
οποιουδήποτε άλλου καυσίµου ή µέσου, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη.
Το 2004 η ∆ΕΗ ανάπτυξε νέα ορυχεία στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας εξασφαλίζοντας καύσιµη
πρώτη ύλη για τον ΑΗΣ Πτολεµαϊδας για αρκετές δεκαετίες.
ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ
Η συνολική παραγωγή εξορυγµένου ορυκτού στον κλάδο του µπεντονίτη βρίσκεται σε σταθερά επίπεδα
τα τελευταία τρία χρόνια. Η εξόρυξη πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο στα ορυχεία της νήσου Μήλου
και µε µία µικρή παραγωγή στη νήσο Κίµωλο.
Ο σηµαντικός παραγωγός ελληνικού µπεντονίτη, η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., η οποία
δραστηριοποιείται παραγωγικά και σε άλλες χώρες, (Γερµανία, Γεωργία, Ουγγαρία και Βουλγαρία),
διατήρησε την ηγετική της θέση στις διεθνείς αγορές. Οι πωλήσεις τελικών προϊόντων µπεντονίτη από
το κυρίαρχο κέντρο της Μήλου ξεπέρασαν τους 850.000 τον.
Στο 2005 αναµένεται αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης σε προϊόντα σιδήρου και χάλυβα όπως και καλές
προοπτικές στην έρευνα και εκµετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εκτιµάται
ότι θα επηρεάσουν θετικά τις πωλήσεις µπεντονίτη, παρά τη συνεχή διατήρηση αυξηµένων ισοτιµιών
ευρώ-δολαρίου και των υψηλών ναύλων.
ΝΙΚΕΛΙΟ
Η παραγωγή σιδηρονικελίου, από τη µοναδική παραγωγό ΛΑΡΚΟ Α.Ε., το 2004 ανήλθε στους 18.115
τον., που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη παραγωγή από ιδρύσεως της εταιρίας. Η παραγωγικότητα
έφτασε τα 86 kg Ni/ηµεροµίσθιο, επίπεδο ρεκόρ στην ιστορία της εταιρίας.
Για το 2005 έχει προγραµµατισθεί παραγωγή 19.000 τον. σιδηρονικελίου, η οποία έχει ήδη κλειστεί µε
ετήσια συµβόλαια πώλησης. Η συνεχιζόµενη αύξηση της τιµής του νικελίου, η αύξηση της παραγωγής
και η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας καθιερώνουν τη ΛΑΡΚΟ ως ένα µεσαίο παραγωγό
νικελίου παγκόσµια και την καθιστούν ανταγωνιστικότερη στη διεθνή αγορά.
ΠΕΡΛΙΤΗΣ
Παρά τα γνωστά προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι εξαγωγές το 2004, η δραστηριότητα του περλίτη
διατηρήθηκε αµείωτη.
Εξορύχτηκαν πλέον των 1.100.000 τον. ορυκτού από τα µεταλλεία της Μήλου και της νησίδος Γυαλί και
από αυτούς παρήχθησαν περί τους 630.000 τον. κατεργασµένου υλικού.
Οι πωλήσεις κατεργασµένου περλίτη, που αποτελεί και το κύριο εξαγώγιµο προϊόν, διατηρήθηκαν
περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 2003.
Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι το 2004 ήταν χρονικά αυξηµένης ζήτησης στην εσωτερική αγορά για
διογκωµένο περλίτη, οι πωλήσεις του οποίου παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 30%.

ΠΟΖΟΛΑΝΗ
Η παραγωγή ποζολάνης το 2004 έφτασε τους 1.268.000 τον., αυξηµένη κατά 12% έναντι του 2003 και
απορροφήθηκε στο σύνολό της από την ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία.
ΜΑΡΜΑΡΑ
Το ελληνικό µάρµαρο που η φηµισµένη ποιότητά του, ιδιαίτερα στο λευκό, το έχει καταστήσει σηµαντικό
παράγοντα στο κλάδο της εξόρυξης, δοκιµάζεται εντονότατα από το διεθνή ανταγωνισµό µε τρίτες
χώρες. Προβλήµατα όπως το κόστος παραγωγής ογκοµαρµάρων και µαρµαρικών προϊόντων και η
µηδενική σχεδόν ανάπτυξη νέων κοιτασµάτων, λόγω του πολύπλοκου και χρονοβόρου συστήµατος
αδειοδοτήσεων και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων ή περιορισµών, έχει οδηγήσει τον κλάδο σε
εµφανή συρρίκνωση. Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ τα λειτουργούντα λατοµεία στη χώρα µειώνονται
συνεχώς, ενώ ή παραγωγή µαρµάρου το 2003 ήταν µειωµένη κατά 11,4% έναντι του 2002.
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ΧΑΛΑΖΙΑΣ
Η ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. είναι η µοναδική εταιρία που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και
εµπορία χαλαζία.
Στην ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ. λειτουργεί από το 1999 η µονάδα “ατριτόρων”, στην οποία αξιοποιούνται τα
απορρίµµατα των παλαιοτέρων εκµεταλλεύσεων µε τη µέθοδο της υδροτριβής, ενώ άρχισε να
λειτουργεί και η µονάδα παραγωγής υπέρλεπτου χαλαζία (super fine quartz) για ειδικές χρήσεις.
ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ
Το υλικό που διατίθεται στην αγορά είναι µίγµα χουντίτου - υδροµαγνησίτη σε ποσοστό 60% και 40%
αντίστοιχα, µε κύριες χρήσεις ως πληρωτικό (filler) στα πολυµερή, ως επιβραδυντικό πυρός (flame
retardant), ως εκτατικό (extender) του TiO2 στις βιοµηχανίες χρωµάτων και ως υλικό επικάλυψης στην
χαρτοποιϊα.

ΧΡΥΣΟΣ – ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υπάρχουν τρία σχέδια ανάπτυξης του ελληνικού χρυσού των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ,
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. που είναι σε φάση έγκριση Μ.Π.Ε.
Πρόκεται για επένδυση πολλών εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ που πρόκειται να γίνουν στην
περιοχή Χαλκιδικής και στους ακριτικούς νοµούς Ροδόπης και Έβρου.
Παράκληση για τη δηµοσιευση
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