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Μήνυμα προέδρου
του ΣΜΕ

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

2 0 0 7

Το 2007 ήταν µια χρονιά σταθερής, συνολικά,
ανάπτυξης για την ελληνική εξορυκτική βιοµηχα-
νία και έντονης δραστηριοποίησης για το Σύνδε-
σµό µας και τις εταιρίες-µέλη του.

Στις διεθνείς αγορές, η ζήτηση για ορυκτούς
πόρους και µεταλλουργικά προϊόντα, όπως και
οι τιµές τους διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.
Παράλληλα, όµως, υπήρξαν και σηµαντικές πιέ-
σεις στο κόστος, προερχόµενες από το διπλασια-
σµό των θαλασσίων ναύλων, τη συνεχή εξασθέ-
νιση του δολλαρίου έναντι του ευρώ, το αυξανό-
µενο κόστος ενέργειας και τις αυξηµένες τιµές
πολλών πρώτων υλών. Επίσης, η κάµψη στην
εγχώρια αγορά των κατασκευών επηρέασε πτω-
τικά την παραγωγή ορυκτών προϊόντων που τις
τροφοδοτούν.

Μέσα σε αυτό το επιχειρηµατικό περιβάλλον, οι
περισσότεροι κλάδοι της ελληνικής εξορυκτικής
βιοµηχανίας συνέχισαν µε ικανοποιητικούς ρυθ-
µούς την παραγωγική και εξαγωγική τους δρα-
στηριότητα. Από την άλλη µεριά, όµως, οι αυξα-
νόµενες πληθωριστικές πιέσεις στα κόστη και οι
συνεχιζόµενοι γραφειοκρατικοί και περιβαλλο-
ντικοί περιορισµοί στην προσβασιµότητα σε ορυ-
κτές πρώτες ύλες προβληµάτισαν και συνεχίζουν
να προβληµατίζουν τον κλάδο και να περιορί-
ζουν τις προοπτικές του.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η ταχύρρυθµη οικο-
νοµική ανάπτυξη χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία
και οι ταχύτατα αυξανόµενες ανάγκες για νέες
υποδοµές, κατασκευές, νέα αυτοκίνητα, περισσό-
τερα και καλύτερα προϊόντα που αυτή η ανάπτυ-
ξη δηµιουργεί, έχουν οδηγήσει στη ραγδαία
αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια
στη ζήτηση ορυκτών πόρων αλλά, παράλληλα,
και στην εκτόξευση του κόστους ναύλων, ενέρ-
γειας, µετάλλων και άλλων πρώτων υλών.

Η νέα αυτή διεθνής πραγµατικότητα, η οποία
αναµένεται να συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια,
έχει φέρει στο προσκήνιο, τόσο σε οικονοµικό
όσο και πολιτικό επίπεδο, την ιδιαίτερη σηµασία
του κόσµου των φυσικών πόρων, καθώς και την
αναγκαιότητα διαµόρφωσης συγκροτηµένης
στρατηγικής για την εξασφάλιση των αναγκαίων
ορυκτών πρώτων υλών.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει, ευτυχώς, να έχει αφυ-
πνισθεί - έστω και µε καθυστέρηση - και να συνειδη-
τοποιεί ότι η έλλειψη µιας τέτοιας στρατηγικής αποτε-
λεί σοβαρό εµπόδιο και ανασταλτικό παράγοντα για
τη βιώσιµη ανάπτυξη, όχι µόνο για τον ίδιο τον ευρω-
παϊκό εξορυκτικό κλάδο αλλά - ακόµη πιο σηµαντικό-
για τη στήριξη της ανάπτυξης και της βιωσιµότητας σε
βάθος χρόνου της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας γενικότε-
ρα. Η Ευρώπη έχει αντιληφθεί ότι το 70% της βιοµη-
χανίας της βασίζεται σε ορυκτές πρώτες ύλες και ότι,
δεδοµένων των διεθνών συνθηκών, οι ευρωπαϊκές
βιοµηχανίες έχουν ανάγκη προβλεψιµότητας στη ροή
πρώτων υλών για να παραµείνουν ανταγωνιστικές.
Πρέπει, λοιπόν, µέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον, να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και
σταθερή πρόσβαση σε διεθνείς φυσικούς πόρους.
Αλλά, παράλληλα, πρέπει να συντηρηθούν και, ει
δυνατόν, να αναπτυχθούν οι εγχώριοι φυσικού πόροι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από αυτήν την άποψη, το έτος 2007 ήταν µια κρίσιµη
χρονιά για τον κλάδο, καθώς, µε πρωτοβουλία του
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γκίντερ
Φερχόιγκεν, ξεκίνησε η χάραξη νέας ευρωπαϊκής
πολιτικής για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης
της Ευρώπης σε ορυκτές πρώτες ύλες, η οποία ανα-
µένεται να ολοκληρωθεί και να υιοθετηθεί µέσα στο
2008. Βασική κατεύθυνση αυτής της πολιτικής θα
αφορά την επιτακτική ανάγκη για εκλογίκευση και
απλούστευση του σηµερινού περίπλοκου, δυσλει-
τουργικού και αντι-αναπτυξιακού καθεστώτος αδειο-
δότησης και κανονιστικών ρυθµίσεων που διέπουν
την εξορυκτική δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη, λοιπόν, έχει αποφασίσει να δραστηριοποιη-
θεί για τη δραστική βελτίωση των συνθηκών προσβασι-
µότητας σε ορυκτούς πόρους. Όµως, η αρχή της «εντο-
πιότητας» δεν επιτρέπει στην Ε.Ε. να νοµοθετήσει κεντρι-
κά για το θέµα αυτό. Αυτή θα δώσει τις κατευθύνσεις,
αλλά θα είναι θέµα των επιµέρους κρατών-µελών το
πόσο γρήγορα και αποτελεσµατικά θα δράσουν νοµοθε-
τικά, ανταποκρινόµενα στις προκλήσεις των καιρών.

Και εδώ θα κριθεί ο ρόλος που θα διαδραµατίσει η
Ελλάδα, η οποία, από τη µία µεριά διαθέτει έναν πολύ
σηµαντικό εξορυκτικό κλάδο, αλλά και από την άλλη
ένα από τα πλέον πολύπλοκα και γραφειοκρατικά
θεσµικά πλαίσια που υπάρχουν µέσα στην Ε.Ε.

Ο ΣΜΕ παρακολουθεί και συµµετέχει στο διάλογο
που γίνεται αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη και προσπα-
θεί να αναδείξει και προς τις αρµόδιες Ελληνικές αρχές

τους προβληµατισµούς που αναπτύσσονται στα
ευρωπαϊκά όργανα. Παράλληλα, γνωρίζοντας από
πρώτο χέρι και τα χρονίζοντα προβλήµατα που ταλαι-
πωρούν τον κλάδο στη χώρα µας, συνεχίζει να µάχε-
ται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων, µε
συνέπεια και αξιοπιστία, µε διάθεση ειλικρινούς και
εποικοδοµητικού διαλόγου, µε ολοκληρωµένες προ-
τάσεις και απόψεις. ∆υστυχώς όµως, µε ελάχιστες εξαι-
ρέσεις όπως η προώθηση του χωροταξικού, οι προ-
σπάθειες αυτές δεν έχουν βρει ακόµη τη δέουσα αντα-
πόκριση, και τα περισσότερα θέµατα που µας απα-
σχολούν παραµένουν στάσιµα επί χρόνια.

Αυτό που επιδιώκουµε και αυτό που θα είναι και το
ζητούµενο από τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τους
ορυκτούς πόρους είναι:
• Πρόσβαση σε ορυκτούς πόρους θεσµοθετηµένη και
κατοχυρωµένη µέσω του χωροταξικού σχεδιασµού.
• Αδειοδότηση στιβαρή, µε προδιαγραφές, µε κριτήρια,
µε τακτές και σαφείς προθεσµίες, που να προστατεύουν
το περιβάλλον και την αποκατάστασή του, αλλά και η
οποία θα προσφέρει, παράλληλα, προβλεψιµότητα και
ξεκάθαρες απαντήσεις στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο ΣΜΕ συνεχίζει να κατευθύνει τις επιχει-
ρήσεις-µέλη του στις αυτοδεσµεύσεις που έχουν ανα-
λάβει για την εφαρµογή του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης
Ανάπτυξης τον οποίο οι ίδιες έχουν υιοθετήσει, µε
στόχο τη διασφάλιση και της «κοινωνικής άδειας λει-
τουργίας» , πέραν της άδειας λειτουργίας από την
Πολιτεία. Η κοινωνική αποδοχή αποτελεί ακρογωνι-
αίο λίθο για την ανάπτυξη του κλάδου και είναι θέµα
πρακτικών εκµετάλλευσης, διασφάλισης της ασφάλει-
ας στην εργασία, περιορισµού των πάσης φύσεως
ρύπων, επιτυχηµένων προσπαθειών αποκατάστασης
και συνεχών προσπαθειών ενηµέρωσης της κοινής
γνώµης. Σ΄ αυτούς τους τοµείς οι επιχειρήσεις πρέπει
να µπορούν να πείθουν µε πράξεις και όχι λόγια, και
αυτό τις κατευθύνουµε να επιδιώκουν.

Το µέλλον µας επιφυλάσσει πολλές ευκαιρίες αλλά
και πολλές προκλήσεις. Σ΄ ένα εύρωστο από πλευ-
ράς ζήτησης διεθνές περιβάλλον, όπου η Ευρώπη θα
πασχίζει να διασφαλίσει τις αναγκαίες για τη δική της
ανάπτυξη πρώτες ύλες, οι ευκαιρίες που δηµιουργού-
νται για τον ελληνικό εξορυκτικό κλάδο είναι σηµαντι-
κές. Η µεγάλη πρόκληση είναι να µην αφήσουµε να
χαθούν αυτές οι ευκαιρίες. Κάτι τέτοιο, όµως, προϋ-
ποθέτει ότι γρήγορα θα υπάρξει πρόοδος στα χρονί-
ζοντα προβλήµατα, µέσα από γόνιµο και ειλικρινή
διάλογο και την αναζήτηση καινοτόµων λύσεων έξω
από την «πεπατηµένη» .
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Αποστολή του ΣΜΕ

Ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)
είναι το επαγγελµατικό σωµατείο των ελληνικών εξο-
ρυκτικών επιχειρήσεων από το 1924, µε έδρα την
Αθήνα.

Βασικός σκοπός του είναι η ισχυροποίηση και η προ-
ώθηση του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου, ως
πυρήνα περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης και διε-
θνούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η καλλιέρ-
γεια σχέσεων µε τους εργαζόµενους και τις τοπικές
κοινωνίες των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιού-
νται οι επιχειρήσεις - µέλη του.

Για την υλοποίηση των στόχων του επεξεργάζεται και
προωθεί θέσεις και απόψεις επί θεµάτων που άπτο-
νται της εξορυκτικής δραστηριότητας, προτείνει
λύσεις ή µεθοδεύσεις για την επίλυση προβληµάτων
του κλάδου, µεταφέροντας τις απόψεις του στα ευρω-
παϊκά όργανα, στην πολιτεία και τη δηµόσια διοίκη-
ση, στις τοπικές κοινωνίες και γενικότερα στο ευρύτε-
ρο κοινωνικό σύνολο.

Για το σκοπό αυτό έχει συνεχή διάλογο και συνεργα-
σίες µε τους εκπροσώπους της ελληνικής δηµόσιας
διοίκησης και των ευρωπαϊκών οργάνων, µε κοινωνι-
κούς φορείς που σχετίζονται µε τον κλάδο καθώς και
µε τους φορείς εκπροσώπησης των εργαζόµενων σ’
αυτόν.

Ο ΣΜΕ στην παραπάνω στόχευση έχει δηµιουργήσει
ένα δίκτυο πληροφόρησης και κοινών δράσεων µετα-
ξύ των επιχειρήσεων - µελών του, και παράλληλα ανα-
πτύσσει συνεργασίες µε άλλους φορείς τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ υποστη-
ρίζεται από ένα επιτελείο µόνιµων στελεχών (Υπηρε-
σίες ΣΜΕ) και οµάδων εργασίας που αποτελούνται από
εξειδικευµένα στελέχη των επιχειρήσεων - µελών του.
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• Αναγνώριση του θετικού ρόλου του εξορυκτικού
κλάδου και των προϊόντων του στην εθνική και περι-
φερειακή ανάπτυξη καθώς και στις εξαγωγές.

• Αναγνώριση της συµβολής του κλάδου στη βιώσιµη
ανάπτυξη

• Στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της εξορυκτι-
κής - µεταλλουργικής βιοµηχανίας από την πολιτική
ηγεσία και τη δηµόσια διοίκηση σε ελληνικό και ευρω-
παϊκό επίπεδο.

• Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση, κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας αδειοδότησης και λειτουργίας των εξορυ-
κτικών έργων. Βελτίωση του Νόµου 3010/2002 και
των συνοδευτικών του ΚΥΑ. Στόχος είναι η δηµιουρ-
γία ενός ευέλικτου σχήµατος διοικητικών εγκρίσεων
και η ταχύτερη αδειοδότηση των αναπτυξιακών έργων
του κλάδου από τα συναρµόδια Υπουργεία, τις Περι-
φέρειες και τις Νοµαρχίες.

• Άρση όλων των εµποδίων προσβασιµότητας στις
φυσικές πρώτες ύλες µε προϋπόθεση την αξιοποίησή
τους µέσα από την εφαρµογή των αρχών βιώσιµης
ανάπτυξης. Συγκεκριµενοποίηση των όρων µε τους
οποίους θα επιτρέπεται η ανάπτυξη έργων της εξορυ-
κτικής βιοµηχανίας εντός περιοχών δικτύου Natura.

• Άµεση προώθηση προς ψήφιση του νέου νοµοσχε-
δίου για την «Έρευνα και εκµετάλλευση των λατοµεί-
ων» προκειµένου να αντιµετωπιστούν χρόνια προ-
βλήµατα στην λατοµική εκµετάλλευση ορυκτών, µαρ-
µάρων και αδρανών υλικών.

• Θέσπιση µόνιµου διαλόγου εξορυκτικού κλάδου και
δηµόσιας διοίκησης για την δηµιουργία και υποστήριξη
εθνικών θέσεων στα θέµατα της Ευρωπαϊκής πολιτικής
(περιβάλλον, ανάπτυξη, ενέργεια, οικονοµία κλπ).

• Ανάπτυξη των κοιτασµάτων χρυσού, ως σηµαντική
προοπτική επενδύσεων για τη χώρα µε εφαρµογή
βέλτιστων τεχνικών ως προς την εκµετάλλευση και
την προστασία του περιβάλλοντος.

• Αξιοποίηση του λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας µε το φθηνότερο κόστος, µε παράλληλη
εφαρµογή µέτρων για δραστικό περιορισµό των
εκλυόµενων ρύπων.

• Αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των ορυκτών
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως βασικό άξονα στην
εξασφάλιση των πρώτων υλών που θα στηρίζουν την
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών σε βάθος χρόνου.

• Στήριξη της νέας βιοµηχανικής πολιτικής που επε-
ξεργάζονται τα ευρωπαϊκά όργανα και εστίασή της
στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εξορυκτικής - µεταλ-
λουργικής βιοµηχανίας ως ένα από τους παράγοντες
επιτυχούς εφαρµογής της.

Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας
µε σεβασµό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες

Θέσεις και βασικά αιτήµατα του ΣΜΕ
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Η ελληνική εξορυκτική
βιομηχανία σήμερα

Φυσιογνωµία του κλάδου

Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος αποτελείται από µία
µεγάλη ποικιλία ορυκτών µε πολλές και σηµαντικές
χρήσεις στη βιοµηχανία και στην καθηµερινή ζωή. Σε
πολλά από αυτά τα ορυκτά διενεργείται παραγωγή
παγκόσµιας κλίµακας και µεγέθους.

Οι δραστηριότητες που εκπροσωπεί ο Σύνδεσµος
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων είναι αναπτυξιακές,
εξωστρεφείς, διεθνοποιηµένες και από τη φύση τους
συνυφασµένες µε την περιφερειακή ανάπτυξη. Η εξο-
ρυκτική δραστηριότητα στηρίζει την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, παρέχο-
ντας στην ελληνική κοινωνία µέσα από την εκµετάλ-
λευση του λιγνίτη ενέργεια µε το φθηνότερο κόστος,
αναγκαίες πρώτες ύλες στην εγχώρια βιοµηχανία και
σηµαντικές εξαγωγές (πάνω από το 65% του κύκλου
εργασιών των εταιρειών µελών του ΣΜΕ προέρχεται
από εξαγωγές) προς τις διεθνείς αγορές.

Βασικό στοιχείο για τον κλάδο είναι ο ρόλος που δια-
δραµατίζει και η συµβολή του στην περιφερειακή ανά-
πτυξη της χώρας µας. Από τη φύση της η εξορυκτική
βιοµηχανία αναπτύσσεται εκεί όπου βρίσκονται και τα
αποθέµατα, ουσιαστικά δηλαδή στην ελληνική περι-
φέρεια και πολύ συχνά µάλιστα σε περιοχές µε περιο-
ρισµένες δυνατότητες άλλης ανάπτυξης. Συνεπώς, στις
περιοχές αυτές οι εξορυκτικές δραστηριότητες δεν
προσφέρουν µόνο απασχόληση µε συνεπακόλουθη
µείωση της ανεργίας και καλύτερες συνθήκες διαβίω-
σης, αλλά, µέσα από τη συνύπαρξη και τη συνεργασία
τους µε τον τοπικό πληθυσµό, συνεισφέρουν στη γενι-
κότερη ευηµερία της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα επί-
πεδα, ενισχύοντας τις δεξιότητες και εµπλουτίζοντας το
ανθρώπινο δυναµικό, αναπτύσσοντας παράπλευρες
οικονοµικές δραστηριότητες, συµβάλλοντας στην τοπι-
κή κοινωνική και την πολιτιστική ανάπτυξη.
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Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, έτσι όπως προω-
θείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε βάση τις διακη-
ρύξεις της Συνόδου του Gothenburg του 2001, είναι
πλέον ισχυρό δεδοµένο αλλά και ζητούµενο για το
πώς θα υλοποιηθεί.

Το γνωστό τρίγωνο οικονοµία-περιβάλλον-κοινωνία
και η απαίτηση για συνεχή βελτίωση των δραστηριο-
τήτων και αποτελεσµάτων που εµπίπτουν και στα 3
αυτά πεδία, υπαγορεύουν πλέον τόσο την ευρωπαϊ-
κή όσο και την εθνική νοµοθεσία αλλά προπαντός τον
τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τα µέλη του ΣΜΕ υιοθέτησαν οµόφωνα στη Γενική
Συνέλευση της 3-5-2006 όχι µόνο την εφαρµογή των
άρχών της βιώσιµης ανάπτυξης, αλλά και συγκεκριµέ-
νο Κώδικα Αρχών, συνοδευόµενο από µετρήσιµους

δείκτες που θα απεικονίζουν την εφαρµογή του. Ο
Κώδικας Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΣΜΕ διέπει
πλέον τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων µελών,
στοχεύοντας στη σύγχρονη βελτίωση των οικονοµι-
κών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεών
τους, βελτίωση που θα απεικονίζεται µέσω συγκεκρι-
µένων δεικτών που έχουν αποφασισθεί.

Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται σε τρεις βασικές ενότητες:

- Εργαζόµενοι, υγιεινή, ασφάλεια, εκπαίδευση

- Επικοινωνία, συνεργασία µε τοπικές κοινωνίες και
κοινωνικούς φορείς - οργανώσεις

- Προστασία περιβάλλοντος, αποκαταστάσεις, ενέρ-
γεια, απόβλητα

Εξορυκτική βιοµηχανία & Βιώσιµη Ανάπτυξη

πριν... ...µετά
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ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
- Περιβάλλον
Συνεχίζεται η προσπάθεια διάθεσης των καταλοίπων
κατεργασίας του βωξίτη, µετά από την ανάκτηση της
περιεχόµενης σ’ αυτόν αλούµινας. Για την αποτελε-
σµατικότερη διάθεση του υλικού αυτού και ιδιαίτερα
για την απορρόφησή του από τσιµεντοβιοµηχανίες η
εταιρεία προχώρησε σε εγκατάσταση φιλτρόπρεσσας
αφυδάτωσης του υλικού. Η εγκατάσταση αυτή λει-
τούργησε πλήρως το 2007 εξασφαλίζοντας τη δυνα-
τότητα συνεχούς παροχής αφυδατωµένου υλικού για
κάθε ζήτηση.
- Ασφάλεια
Συνεχίζεται µε επιτυχία η άµεση εµπλοκή της ιεραρχίας
στην ασφάλεια µε επισκέψεις των προϊσταµένων τοµέ-
ων σε χώρους ευθύνης, υφισταµένων τους, όπου
παρουσία τους γίνονται παρατηρήσεις πάνω στον
τρόπο δουλειάς των εργαζοµένων. Στη συνέχεια σε
συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους συνάγονται
τα αντίστοιχα συµπεράσµατα σχετικά µε την ασφάλεια.

ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Α.Ε.
- Περιβάλλον
Εργασίες αποκατάστασης και εκτεταµένες φυτεύσεις
και στα δύο λατοµεία της εταιρείας σε Ζάκυνθο και
Αιτωλικό

S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
- Eκπαίδευση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων για
ασφαλή οδήγηση
Το 2007, µε στόχο την εξάλειψη των τροχαίων ατυχη-
µάτων ξεκίνησε ειδικό πρόγραµµα για ασφαλή οδήγη-
ση “safe drive” µε εκπαίδευση 20 εργολάβων-οδηγών
µεταφοράς βωξίτη από τα ορυχεία της S&B στη σκάλα
φόρτωσης στην Ιτέα του Ν. Φωκίδας. Το 2008 προ-
βλέπεται επέκταση αυτού του προγράµµατος και στους
υπόλοιπους οδηγούς, που απασχολούνται στις δρα-
στηριότητες της εταιρείας τόσο στη Φωκίδα όσο και στη
Μήλο. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις φάσεις:
Κατά την 1η φάση συγκεντρώνονται στοιχεία τα οποία
αφορούν τις συνθήκες οδήγησης στη συγκεκριµένη
περιοχή εργασίας των εκπαιδευοµένων οδηγών,
όπως κατάσταση των δρόµων, άλλες ιδιοµορφίες των

συνήθων διαδροµών, κλιµατικές συνθήκες και καιρικά
φαινόµενα, τα οποία ενσωµατώνονται στη µεθοδολο-
γία του προγράµµατος Safe Drive και ιδιαίτερα στην
πρακτική αξιολόγηση αλλά και εκπαίδευση των οδη-
γών στη συγκεκριµένη περιοχή.
Στη 2η φάση πραγµατοποιείται αξιολόγηση των θεω-
ρητικών γνώσεων των οδηγών µέσω ερωτηµατολο-
γίων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε τη µέθοδο των
πολλαπλών επιλογών. Επίσης, γίνεται η ψυχοκινητι-
κή αξιολόγηση των οδηγών µε τη χρήση εξοµοιωτή
(simulator). Αξιολογούνται δηλαδή οι αντιδράσεις
τους σε διάφορες συνθήκες οδήγησης, βάσει συγκε-
κριµένων σεναρίων οδήγησης. Ακολουθεί πρακτική
εκπαίδευση σε αδυναµίες που εντοπίζονται καθώς και
αξιολόγηση κατά την πρακτική οδήγηση. [Η δεύτερη
φάση ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των ατοµι-
κών και οµαδικών αποτελεσµάτων για κάθε περίπτω-
ση που αντιµετώπισαν οι οδηγοί κατά τη διάρκεια της
θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης.]
Η 3η φάση αφορά την πρακτική εξάσκηση επί συγκε-
κριµένου, πραγµατικού δροµολογίου. Η φάση αυτή
περιλαµβάνει παρακολούθηση κατά την οδήγηση,
επιβεβαίωση και ενθάρρυνση του οδηγού για τις
καλές πρακτικές του, και εντοπισµό τυχόν κακών πρα-
κτικών. Στο τέλος του προγράµµατος διανέµεται σχετι-
κό εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους συµµετέχοντες.
Τέλος, στους εκπαιδευόµενους οδηγούς αποστέλλε-
ται επί ένα έτος ταχυδροµικά ενηµερωτικό υλικό, που
περιλαµβάνει και ερωτηµατολόγια, τα οποία καλού-
νται να συµπληρώσουν οι αποδέκτες.
Η αποδοχή του προγράµµατος από τους εκπαιδευθέ-
ντες οδηγούς ήταν ενθουσιώδης.

ΓΕΩΕΛΛΑΣ
- Απασχόληση, εκπαίδευση
Συνεχίστηκαν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για από-
κτηση ειδικοτήτων και ανάπτυξη δεξιοτήτων προσω-
πικού της εταιρείας που έχει προσληφθεί από την
τοπική κοινωνία. Η εταιρεία επίσης χρηµατοδότησε το
µεταπτυχιακό πρόγραµµα ενός µεταλλειολόγου και
ενός χηµικού µηχανικού.
- Τοπική κοινωνία
Ολοκληρώθηκαν επισκέψεις στους χώρους δουλειάς
µαθητών και φοιτητών που έχουν σχέση µε την ευρύ-
τερη τοπική κοινωνία

Όπως αποφασίστηκε το 2006 όλες οι εταιρείες - µέλη του ΣΜΕ, κάθε χρόνο, θα αναφέρονται σε κάποιες, ιδιαίτε-
ρης σηµασίας, «καλές πρακτικές» , στα πλαίσια της εφαρµογής των αρχών βιώσιµης ανάπτυξης. Παραθέτουµε τις
κυριότερες από αυτές:

Εταιρείες - µέλη ΣΜΕ
& «καλές πρακτικές» Βιώσιµης Ανάπτυξης
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∆ΕΗ
- Περιβάλλον
Στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2007 εξασφαλί-
στηκε από τον ΕΛΟΤ πιστοποιητικό ISO 14001 Συστή-
µατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στο Λιγνιτικό
Κέντρο ∆.Μακεδονίας. Ένα έργο δύσκολο και εξαιρετι-
κά σύνθετο, πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα
αν αναλογιστεί κανείς την πολυπλοκότητα και την
έκταση της δραστηριότητας των ορυχείων για την
παραγωγή λιγνίτη. Ήδη έχουν αρχίσει και οι προερ-
γασίες µε στόχο την επέκταση και ανάπτυξη ανάλογου
συστήµατος στο Ορυχείο Μεγαλόπολης.
- Τοπικές κοινωνίες
Κατά τη διάρκεια του περασµένου καλοκαιριού η
χώρα µας αντιµετώπισε έναν τεράστιο κίνδυνο, µετά
από τις πρωτοφανείς σε ένταση και έκταση πυρκαγιές,
οι οποίες έπληξαν ιδιαίτερα την Πελοπόννησο.
Καταλυτικός υπήρξε ο ρόλος και η βοήθεια που προ-
σέφερε το προσωπικό του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγα-
λόπολης (ΛΚΜ) στην αντιµετώπιση των πολλαπλών
και τεράστιων προβληµάτων που παρουσιάστηκαν.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δρα-
στηριοτήτων των ορυχείων και των Μονάδων ηλε-
κτροπαραγωγής, παρά τις έντονες διακυµάνσεις του
δικτύου από τις απορρίψεις φορτίων στις γραµµές
µεταφοράς.
• Ενεργός συµµετοχή από την πρώτη στιγµή - µε αυτα-
πάρνηση και αυτοθυσία του συνόλου των εργαζοµέ-
νων - στην κατάσβεση των πυρκαγιών που απείλησαν
τα διπλανά από τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ χωριά.
• Εξασφάλιση του δικτύου υδροδότησης της πόλης
της Μεγαλόπολης
• ∆ιάθεση µηχανηµάτων έργων, υδροφόρων, ασθενο-
φόρων, λεωφορείων - για τη µεταφορά αστέγων και
στρατιωτών από και προς τα πληγέντα χωριά - επαν-
δρωµένων µε προσωπικό της ∆ΕΗ.
• ∆ιάθεση δωµατίων για τη φιλοξενία αστέγων, καθώς
και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην υπηρεσία των
πληγέντων ∆ήµων.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων δεν κατέ-
στη δυνατό να εµποδιστεί το µέτωπο της φωτιάς πριν
καταστρέψει οικοσυστήµατα που δοµήθηκαν µε µεγά-
λες θυσίες και συνεχής προσπάθειες επί 35 χρόνια,
στα πλαίσια των περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων
του Λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης, όπου οι εργαζό-
µενοι είχαν µετατρέψει σηµαντικές εκτάσεις σε ένα θαυ-
µαστό τοπίο για χιλιάδες επισκέπτες.

∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε.
- Περιβάλλον
• ∆ιαχείριση µη εξορυκτικών αποβλήτων
Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλο-
ντικά θέµατα µέσα από σεµινάρια, συγκεντρώσεις και
παραινέσεις, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της
ποσότητας των αποβλήτων που συγκεντρώθηκαν στην
πηγή (χαρτιά πλαστικά, µπαταρίες ξηρού και υγρού
τύπου, καµένα λάδια, ελαστικά, ηλεκτρονικό και ηλε-
κτρολογικό εξοπλισµό κλπ) σε σχέση µε το 2006. Τα
διαφορετικά αυτά υλικά συγκεντρώνονται ξεχωριστά
και οδεύουν προς ανακύκλωση από πιστοποιηµένους
φορείς. Υπάρχει η σκέψη για βράβευση της αποτελε-
σµατικότερης οµάδας για συλλογή στην πηγή. Ήδη µια
οµάδα εργασίας επεξεργάζεται τα αντικειµενικά κριτή-
ρια, βάσει των οποίων θα γίνει η βράβευση.
Η αναγγελία του τρόπου βράβευσης θα γίνει στις αρχές
του 2008, µαζί µε την ανακοίνωση της πιστοποίησης
της εταιρίας κατά ISO 14001 από τον ΕΛΟΤ.
• Συσκέψεις στελεχών για βελτιστοποίηση περιβαλ-
λοντικών επιδόσεων.
Παράλληλα µε τη δεκαπενθήµερη Συγκέντρωση
Ασφαλείας που χρονολογείται από το 1980, καθιερώ-
θηκε επίσης ανά δεκαπενθήµερο συγκέντρωση των
στελεχών και των εργοδηγών της Εταιρίας µε θέµα το
Περιβάλλον. Τα θέµατα που αναλύονται στις συγκε-
ντρώσεις αυτές, στη συνέχεια γίνονται αντικείµενο
συζήτησης µε το υπόλοιπο προσωπικό σε επιµέρους
τακτικές συναντήσεις (οργάνωση καταρράκτης).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ του ΟΜΙΛΟΥ ΑΚΤΩΡ
- Περιβάλλον
• Ανατέθηκε µελέτη στο Ε.Μ.Π. για περιβαλλοντική
αποκατάσταση και εναλλακτική χρήση των χώρων
λειτουργίας του παλαιού λατοµείου ΜΕΡΕΝΤΑ στο
Μαρκόπουλο.
• Εγκαταστάθηκαν συστήµατα συνεχούς µέτρησης της
αιωρούµενης σκόνης στο λατοµείο του Αράξου. Το
σύστηµα επεκτείνεται στις εξορυκτικές δραστηριότητες
της εταιρείας στη Θεσσαλία και στο νοµό Ιωαννίνων.
Επίσης σ’ όλους τους λατοµικούς χώρους φυτεύτη-
καν πλέον των 25.000 δενδρυλλίων, υλοποιώντας
µελέτες αποκατάστασης.

ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε.Β.Ε. - ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.
- Υγιεινή και Ασφάλεια
Οι εργαζόµενοι στις µονάδες παραγωγής και επεξερ-
γασίας εξετάζονται προληπτικά και σε τακτά χρονικά



ΣΜ
Ε_12

2 0 0 7

διαστήµατα από ειδικό πνευµονολόγο.
Οι µετρήσεις σκόνης στο περιβάλλον εργασίας και οι
µετρήσεις αναπνεύσιµης σκόνης είναι επίσης συνεχείς
και τα αποτελέσµατα περνούν σε ειδικό καταγραφικό,
προκειµένου, ανά πάσα στιγµή, να υπάρχει η δυνατό-
τητα εκτίµησης της κατάστασης και αµεσότητα παρεµ-
βάσεων.
- Τοπικές κοινωνίες
Το 2007 η εταιρεία έδωσε σηµαντική οικονοµική ενί-
σχυση στο ∆ήµο Παναγιάς Χαλκιδικής, προκειµένου
να προβεί σε αγορά εκσκαφέα. Επίσης στο ∆ήµο
Λαγκαδά προέβη σε εκτεταµένες επισκευές δρόµων
διαθέτοντας τα δικά της µέσα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
- Περιβάλλον
• Μείωση εκπεµπόµενων ρύπων στη λειτουργία περι-
στροφικών κλιβάνων
Συνεχίστηκε και το 2007 η εφαρµογή βελτιωµένων
συστηµάτων αποκονίωσης και σε δεύτερο περιστρο-
φικό κλίβανο. Ο κύριος όγκος των απαερίων από τη
λειτουργία των κλιβάνων υφίσταται επεξεργασία δύο
σταδίων µε ηλεκτρόφιλτρο και σακκόφιλτρο πριν την
έξοδό τους στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό µει-
ώνεται στο ελάχιστο δυνατό η ποσότητα της εκπεµπό-
µενης σκόνης των απαερίων και καθίσταται µικρότερη
των 20 mg/m3.
- Κοινωνική προσφορά σε εργαζόµενους και τοπι-
κές κοινωνίες
Η εταιρεία το 2007 ενίσχυσε οικονοµικά τοπικές πολι-
τιστικές εκδηλώσεις, αθλητικούς πολιτιστικούς και
άλλους συλλόγους, πρόσφερε αδρανή υλικά για επί-
στρωση δηµόσιων δρόµων της περιοχής που δραστη-
ριοποιείται, πρόσφερε δώρα στο δηµοτικό σχολείο
Γερακινής, βράβευσε τέκνα εργαζόµενων που αρί-
στευσαν στις σπουδές τους, αποφάσισε την µόνιµη
χορήγηση δωροεπιταγών τα Χριστούγεννα και το
Πάσχα σ’ όλους τους συνταξιούχους που εργάζονταν
στην εταιρεία και τέλος δέχτηκε επισκέψεις στους
χώρους της φοιτητών απ’ όλες τις ελληνικές πολυτε-
χνικές σχολές και µαθητών από τα σχολεία της ευρύ-
τερης περιοχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
- Περιβάλλον
Μέχρι πρόσφατα, το λεπτοµερές κλάσµα των τελµά-
των εµπλουτισµού αναµειγνυονόταν µε το υλικό που
προέκυπτε από την εξουδετέρωση των νερών του
µεταλλείου και ο συνολικός πολφός µετά από συµπύ-
κνωση µεταφερόταν υδραυλικά σε απόσταση 4 χιλ.
προς απόθεση εντός δεξαµενών. Από το Νοέµβριο
του 2007 ετέθη σε πλήρη λειτουργία µία φιλτρόπρεσ-
σα επεξεργασίας πολφού δυνατότητας ενεργούς επι-
φανειακής διήθησης 581 m2 η οποία συνοδεύεται από

αντίστοιχο υποστηρικτικό εξοπλισµό. Το παραγόµενο
υλικό είναι ένα µίγµα µε µέση υγρασία 20-22% το
οποίο και αποτίθεται ως στερεό υπόλειµµα. Κατ’ αυτό
τον τρόπο υποτριπλασιάστηκαν οι απαιτήσεις σε επι-
φανειακούς χώρους απόθεσης, η δε διαχείριση από-
θεσης είναι όπως αυτή των στερεών ξηρών υλικών και
όχι όπως, αυτή του πολφού και χωρίς την επικινδυ-
νότητα που είχε η παλαιά αυτή διαχείριση του.
- Λιθογόµωση του εξοφληµένου µεταλλείου
Μαντέµ Λάκκο
Το µεταλλείο έχει εξοφληθεί από το 2002. Λόγω της
εκτεταµένης εφαρµογής, κατά το παρελθόν, της µεθό-
δου εκµετάλλευσης µε κατακρήµνιση της οροφής, τα
νερά που αποστραγγίζουν από το εν λόγω µεταλλείο
είναι σηµαντικής ποσότητας και κακής ποιότητας επει-
δή εµφανίζουν σηµαντικές συγκεντρώσεις διαλυµένων
µετάλλων. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος
η εταιρεία αντλεί συνεχώς και κατεργάζεται τα νερά
αυτά.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος η εταιρεία προ-
χώρησε σε εργασίες σταδιακής λιθογόµωσης των
παλαιών κενών του µεταλλείου. Εντός του 2007 λιθο-
γοµώθηκαν 36.000 κυβ. µετ. κενών µε χρήση µίγµατος
τελµάτων εµπλουτισµού και τσιµέντου, µειώνοντας έτσι
αφ’ ενός τους χώρους αποθέσεων αποβλήτων και
αφ’ ετέρου την ποσότητα των νερών που αποστραγ-
γίζουν (µειώθηκαν κατά 15%) ενώ η ποιότητά τους
βελτιώθηκε κατά 2 µονάδες ως προς το PH. Η προ-
σπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια.

ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε.
- Τοπικές κοινωνίες
Χορηγίες σε εκδηλώσεις ∆ήµων, σε αθλητικά σωµα-
τεία, ενίσχυση πυρόπληκτων και οικονοµική συµµετο-
χή σε έργα ∆ήµων.

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΙΤΑΝ
- Συµβολή - Συµπαράσταση στις πυρόπληκτες
περιοχές
Συµµετέχοντας στην εθνική κινητοποίηση για την αντι-
µετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών του περα-
σµένου καλοκαιριού, για την ανασυγκρότηση των
πυρόπληκτων περιοχών και για συµπαράσταση προς
τους πυροπαθείς, η εταιρία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ Α.Ε. ως µέλος του Οµίλου ΤΙΤΑΝ συµµετείχε
άµεσα σε µια σειρά ενεργειών :
• ∆ιάθεση στις αρχές µηχανηµάτων και σιλοφόρων
οχηµάτων (ως δεξαµενές νερού) για υποστήριξη του
έργου της πυρόσβεσης.
• Αποστολή τροφίµων, οικιακού εξοπλισµού και
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές.
• ∆ιάθεση προϊόντων παραγωγής του Οµίλου, αξίας
1.000.000€ για αντιπληµµυρικά έργα και για την ανοι-
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κοδόµηση ή επισκευή δηµοτικών κτιρίων, σχολείων,
νοσοκοµείων κ.ά. στην Πελοπόννησο σε συνεργασία
µε τις τοπικές αρχές.
• Φύτευση 1.000.000 δένδρων σε περιοχές, που θα
επιλεγούν από τους αρµόδιους φορείς. Για την υλο-
ποίηση αυτής της δέσµευσης επεκτείνονται ήδη οι
ιδιόκτητες εκτάσεις φυτωρίων του Οµίλου.
• Κατάθεση αµέσως ποσού € 1.000.000 στο Εθνικό
Ταµείο Αρωγής.
Παράλληλα, εντυπωσιακά µαζική ήταν η κινητοποίη-
ση των εργαζοµένων του Οµίλου για συγκέντρωση
χρηµάτων προς συµπαράσταση - αρωγή στους πυρο-
παθείς. Οι εργαζόµενοί µας στην Ελλάδα και στην Αµε-
ρική συγκέντρωσαν το ποσό των 34.889 ευρώ, το
οποίο η εταιρία διπλασίασε µε δική της συνεισφορά.
Το συνολικό ποσό διαχειρίζεται Επιτροπή η οποία
συστήθηκε για το σκοπό αυτό αποτελούµενη από
ανώτερα διοικητικά στελέχη και εκπροσώπους των
εργαζοµένων.
Ύστερα από συνεννόηση της επιτροπής µε τις αρµό-
διες κρατικές υπηρεσίες, αποφασίστηκε να διατεθεί το
συγκεντρωθέν ποσό στο ∆ήµο Ωλένης του Νοµού
Ηλείας, όπου η πυρκαγιά κατάστρεψε 132 σπίτια και
πολλά στρέµµατα καλλιεργειών.
- Πρόγραµµα Εκπαίδευσης για Άνεργους Νέους
Τον Ιούνιο του 2007 ολοκληρώθηκαν τα µαθήµατα
του Προγράµµατος Εκπαίδευσης Μηχανοτεχνιτών,
που έλαβαν χώρα στο εργοστάσιο ∆ρεπάνου Αχαΐας.
Το πρόγραµµα αφορά την εκπαίδευση άνεργων νέων
ηλικίας µέχρι 30 ετών, από τις κοινότητες που βρίσκο-
νται πέριξ του κέντρου δραστηριότητας. Ήδη, άτοµα
που συµµετείχαν στα εν λόγω εκπαιδευτικά σεµινάρια,
έχουν προσληφθεί στο εργοστάσιο ∆ρεπάνου ως
µηχανοτεχνίτες και εργατοτεχνίτες.

ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε.
- Τοπικές κοινωνίες
Το 2007, όπως κάθε χρόνο, η εταιρεία ενίσχυσε πολι-
τιστικές εκδηλώσεις στις περιοχές όπου δραστηριο-
ποιείται και πρόσφερε υποτροφίες σε σπουδαστές της
Νισύρου.

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε.
- Περιβάλλον
Στοχεύοντας πάντα στη βιώσιµη ανάπτυξη και την
προστασία του περιβάλλοντος, η ΛΑΡΚΟ το 2007
συµπλήρωσε το υπάρχον σύστηµα συλλογής των δια-
φυγόντων κόνεων, εγκαθιστώντας νέες τοπικές µονά-
δες αποκονίωσης στο χώρο της ανάµιξης των πρώτων
υλών. Επίσης προώθησε το σύστηµα διαχείρισης
περιβάλλοντος σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14000,
ενώ παράλληλα προωθείται και η προµελέτη περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων για τη χερσαία απόθεση
της σκουριάς.

- Κοινωνία
Η εταιρεία είναι µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Επίσης συµµετέχει στην
κίνηση - πρωτοβουλία του OHE Global Compact, µε
την οποία οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις διακηρύτ-
τουν και διασφαλίζουν το σεβασµό στα ανθρώπινα
και εργασιακά δικαιώµατα, στην προστασία του περι-
βάλλοντος και στις διαφανείς διαδικασίες επιχειρηµα-
τικών δραστηριοτήτων. Η κίνηση αυτή είναι άµεσα
συνδεδεµένη µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των
επ ιχειρήσεων οι οποίες, στη σηµερινή σύγχρονη
εποχή λειτουργούν και απευθύνονται σε ένα ευρύτε-
ρο παγκόσµιο περιβάλλον.

ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
- Τοπικές Κοινωνίες
Η εταιρεία είναι βασικός χορηγός των πολιτιστικών
εκδηλώσεων «∆ΙΟΝΥΣΙΑ» που διοργανώνονται ετή-
σια από την κοινότητα ∆ιονύσου. Οι εκδηλώσεις περι-
λαµβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και
εκθέσεις έργων τέχνης. Επίσης η εταιρεία ενισχύει
οικονοµικά την φιλανθρωπική δράση του δήµου ∆ιο-
νύσου, τοπικούς αθλητικούς και εξωραϊστικούς συλ-
λόγους, µονές και σχολεία και συµβάλει, σε συνεργα-
σία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, στον καθαρισµό του
Πεντελικού δάσους από ξερά κλαδιά, αποµακρύνο-
ντας έτσι π ιθανές εστίες φωτιάς.
- Εκπαίδευση
Η εταιρεία απασχολεί κάθε χρόνο φοιτητές πολυτεχνι-
κών και πανεπιστηµιακών σχολών, στα πλαίσια ολι-
γόµηνης πρακτικής εξάσκησης και απόκτησης εργα-
σιακής εµπειρίας όπως επίσης δέχεται πολλές εκπαι-
δευτικές επισκέψεις από διάφορες ελληνικές και ξένες
ακαδηµαϊκές σχολές.

ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
- Περιβάλλον
Η εταιρεία πιστοποιήθηκε κατά ISO 14.001. Προχώ-
ρησε σε εκτεταµένες φυτεύσεις στη περιοχή Πράσσα
Κιµώλου, στα πλαίσια αποκατάστασης περιβάλλο-
ντος ενώ σε συνεργασία µε την κοινότητα Κιµώλου
προέβη σε διάνοιξη ζωνών πυρασφάλειας.
- Τοπικές κοινωνίες
Η εταιρεία συνεισφέρει σε πάγιες ανάγκες και σε εξο-
πλισµό του ∆ηµοτικού σχολείου και του Γυµνασίου
Κιµώλου. Επίσης µετείχε µε δικό της εξοπλισµό σε
συντηρήσεις δρόµων στο νησί καθώς και στη καθα-
ριότητα των ακτών.

ΟΛΙΒΙΝΙΤΕΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.
- Τοπικές κοινωνίες
Η εταιρεία συµπράττει σε έργα κοινής ωφέλειας των
τοπικών κοινωνιών, συµµετέχει σε συντηρήσεις αγρο-
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τικών δρόµων και σε αποχιονισµούς και ενισχύει τα
τοπικά δηµοτικά σχολεία, καλύπτοντας ανάγκες υλι-
κοτεχνικής υποδοµής. Τέλος παρέχει νερό σε αγροτο-
κτηνοτροφικές µονάδες περιοχής.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ - LAFARGE
- Ασφάλεια
- Σε όλες τις εγκαταστάσεις, λατοµεία και παραγωγικές
µονάδες της εταιρίας εφαρµόζονται συγκεκριµένα
Πρότυπα Ασφάλειας, πέραν της χρήσης Μέσων Ατο-
µικής Προστασίας, που ακολουθούν τις προδιαγρα-
φές της Lafarge. Από τo 2007 ξεκίνησε η εκπαίδευση
και εφαρµογή του Προτύπου Ασφάλειας για την εργα-
σία σε ύψος.
- Με στόχο την εδραίωση Συµπεριφοράς Ασφάλειας
(αποφυγή ανασφαλών βιαστικών πρόχειρων ενεργει-
ών, χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας), για τη βελ-
τίωση της ασφάλειας µέσω της αλλαγής του τρόπου µε
τον οποίο ο καθένας συµπεριφέρεται στο χώρο εργα-
σίας και εκτελεί τη δουλειά του, η ΑΓΕΤ Ηρακλής ανέ-
πτυξε και υλοποιεί το πρόγραµµα ΠΑΙΡΝΩ ΘΕΣΗ.
Αυτό επικεντρώνεται στη συµπεριφορά Υ&Α του κάθε
εργαζοµένου στο χώρο εργασίας, χρησιµοποιώντας
ως µέσο επιρροής την άµεση εµπλοκή των προϊσταµέ-
νων, τον καλόπιστο διάλογο, την παρακίνηση και την
πειθώ. Το πρόγραµµα υλοποιείται µέσω συναντήσεων
προϊσταµένων - υφισταµένων όπου µε τη “µαιευτική
µέθοδο” και από τις δυο πλευρές εντοπίζονται προ-
βλήµατα και λάθη και αποφασίζονται πρακτικά µέτρα
βελτίωσης της ασφάλειας µε παράλληλη δέσµευση
για την εφαρµογή τους. Η συζήτηση αυτή διαφέρει
από την κλασσική επιθεώρηση ασφάλειας. Η πραγ-
µατοποίηση δύο τέτοιων συζητήσεων ασφάλειας το
µήνα έχουν οριστεί ως προσωπικός στόχος στην αξιο-
λόγηση κάθε line manager, σε όλες τις εγκαταστάσεις
και γραφεία της εταιρίας.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ITALCEMENTI -
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- Πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού σε συνεργασία
µε το ευρωπαϊκό κέντρο ανακύκλωσης
Ο όµιλος Italcementi και τα λατοµεία Χάλυψ συναι-
σθανόµενοι την ανάγκη για λήψη µέτρων για την προ-
στασία του περιβάλλοντος εφαρµόζουν πρόγραµµα
ανακύκλωσης χαρτιού σε συνεργασία µε το ευρωπαϊ-
κό κέντρο ανακύκλωσης κάνοντας κοινωνούς της
καλής αυτής πρακτικής µαθητές σχολείων .
Το πρόγραµµα αυτό έχει ως σκοπό την προώθηση της
ιδέας της ανακύκλωσης στο χώρο των σχολείων αλλά
και στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Ήδη στο
πρόγραµµα αυτό συµµετέχει ένας µεγάλος αριθµός
σχολείων και χορηγών.
Το πρόγραµµα ανακύκλωσης περιλαµβάνει τη δωρε-
άν παροχή ειδικών κάδων σε σχολεία, προκειµένου

να συγκεντρώνεται σε αυτούς το προς ανακύκλωση
χαρτί. Στα πλαίσια του προγράµµατος οργανώνονται
ειδικές εκδηλώσεις (σεµινάρια) τα οποία παρακολου-
θούν οι µαθητές των σχολείων που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα. Στα σεµινάρια αυτά τα παιδιά ενηµερώνο-
νται για θέµατα ανακύκλωσης και περιβάλλοντος.

ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Η ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ αν και νέα εταιρεία στον
µεταλλευτικό κλάδο (µετράει 5 χρόνια λειτουργίας),
βασίστηκε απαρχής στον Κώδικα πρακτικών βιώσιµης
ανάπτυξης προκειµένου να λειτουργήσει εύρυθµα, µε
σεβασµό στο περιβάλλον και τους εργαζοµένους,
προσφέροντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας και όντας
συχρόνως αρωγός στις καθηµερινές ανάγκες της τοπι-
κής κοινωνίας.
Οι καλές πρακτικές βιώσιµης ανάπτυξης που έχει
προάγει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια αφορούν και
στις τρεις βασικές ενότητες του Κώδικα (Υγιεινή &
Ασφάλεια, Περιβάλλον, Τοπική Κοινωνία). Αναφέρο-
νται δύο πρακτικές που εφαρµόσθηκαν από την
ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ και αφορούν τον τοµέα της επε-
ξεργασίας.
- Περιβάλλον - προστασία από αιρούµενη σκόνη
περλίτη
Η φάση της λειοτρίβησης και της διαβάθµισης των
προϊόντων µεθοδεύτηκε και γίνεται αποκλειστικά µε
υψηλή ποσότητα υγρασίας προκειµένου να µη δηµι-
ουργείται αιωρούµενη σκόνη η οποία έχει επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Συγχρόνως η συγκεκριµένη πρακτι-
κή συνδράµει σηµαντικά στη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των εργαζοµένων.
Η ξήρανση των προιόντων περλίτη διενεργείται µε
φυσικό τρόπο εντός του αποθηκευτικού χώρου
όπου εναποτίθενται τα προϊόντα. Ο αποθηκευτικός
χώρος δηµιουργήθηκε µε εκσκαφή εντός βραχώδους
περλίτη ο οποίος καλύπτεται µε πολυκαρβωνικά
φύλλα.
Με αυτές τις πρακτικές που εφαρµόσθηκαν από την
εταιρεία αντιµετωπίζεται το θέµα της αιωρούµενης
σκόνης και εποµένως και η επιβάρυνση του περιβάλ-
λοντα χώρου.
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∆είκτες Βιώσιµης Ανάπτυξης ΣΜΕ
(επί του συνόλου των εταιρειών µελών)

2006 2007 ∆ιαφορά %
1. Απασχόληση

1α. Μέσος όρος άµεσα απασχολούµενου προσωπικού 9.722 9.212 -5,24
1β. Μέσος όρος έµµεσα απασχολούµενου προσωπικού, σε ισοδύναµο οκταώρου 3.866 4.193 +8,46
(περιλαµβάνει εργολάβους και ∆Χ)
1γ. Συνολικός αριθµός ωρών εργασίας (αφορά 1,2 παραπάνω) 25.155.306 26.569.519 +5,62

2. Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων
2α. Συνολικός αριθµός ωρών εκπαίδευσης 132.318 118.743 -0,10

3. Ασφάλεια - Υγιεινή Εργαζοµένων
3α. Συνολικός αριθµός απωλεσθεισών ωρών εργασίας λόγω ατυχηµάτων 29.209 34.504 +18
(στο σύνολο του προσωπικού)
3β. Συνολικός αριθµός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια - Υγιεινή» 42.150 43.810 +3,93
3γ. Συνολικός αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων 4 2 -50
3δ. ∆είκτης συχνότητας (συντ. 106) απασχολούµενου προσωπικού για το οποίο 5,77 5,8 +0,5
υπάρχει ευθύνη επίβλεψης
3ε. ∆είκτης σοβαρότητας (συντ. 106) απασχολούµενου προσωπικού 145,14 165,67 +14,14
για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης
3ζ. Αριθµός εργαζοµένων που παρακολουθούνται περιοδικά µε ιατρικές εξετάσεις 4.794 4.936 +3

4. Συνολικός κύκλος εργασιών & παραγωγή
4α. Συνολικός κύκλος εργασιών (€) 2.155.975.065 2.109.971.507 -2,13
4β. Παραγωγή εµπορεύσιµου προιόντος (τον.) 95.893.657 96.766.686 +0,91

5. ∆απάνες έρευνας κοιτασµάτων
5α. Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασµάτων (€) 6.754.673 7.759.293 +14,8

6. Επικοινωνία µε Κοινωνία
6α. Αριθµός ανοικτών εκδηλώσεων 88 82 -6,8
6β. Αριθµός επισκέψεων σχολείων / Πανεπιστηµίων 254 236 -7
6γ. Αριθµός εκπαιδευοµένων σπουδαστών 221 332 +50
6δ. Πόροι που διατίθενται στην τοπική κοινωνία 23.032.975 25.572.762 +11
(έργα, υποστήριξη συλλόγων, υποτροφίες / βραβεία, άλλα) (€)
6ε. Πόροι που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία 1.525.498 1.449.100 -5
(έργα, υποστήριξη συλλόγων, υποτροφίες / βραβεία, άλλα) (€)

7. Απαιτήσεις σε ενέργεια
7α. Συνολική κατανάλωση ενέργειας (MJ) 27.558.960.469 28.520.808.634 +3,4

8. Απαιτήσεις σε νερό
8α. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού (m3) 10.476.229 11.896.545 +13,5
8β. Κατανάλωση νερού στην παραγωγική διαδικασία (m3) 12.487.316 12.890.396 +3,2
8γ. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος (m3) 281.295 325.774 +15,8

9. Απαιτήσεις σε γή - Αποκατάσταση περιβάλλοντος
9α. Συνολική επιφάνεια γης σε χρήση γιά εκµετάλλευση κοιτασµάτων, στο τέλος του 160.005 154.742 -3,3
ηµερολογιακού έτους (η αποκαταστηµένη επιφάνεια δεν περιλαµβάνεται) (στρέµµατα)
9β. Συνολική νέα επιφάνεια γης για εκµετάλλευση κοιτασµάτων 5.354,86 4.026 -25
το τρέχον έτος (στρέµµατα)
9γ. Απόβλητα (στείρα) εξορυκτικής διαδικασίας το τρέχον έτος (τον) 345.058.333 360.794.730 +4,56
9δ. Απόβλητα (στείρα) εξορυκτικής διαδικασίας για γέµισµα εκσκαφών (τον) 253.259.323 255.954.998 +1
9ε. Συνολική επιφάνεια γης που επαναφέρεται σε επωφελή χρήση ή που 3.044,68 2.042 -33
αποκαθίσταται µε την ολοκλήρωση του σταδίου της φύτευσης δενδρυλλίων (στρέµµατα)
9ζ. Αριθµός φυτευθέντων δενδρυλλίων 416.130 156.048 -62,5
9η. ∆απάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος (€) 8.486.836 11.280.096 +33

10. Χρησιµοποίηση επικινδύνων ουσιών
10α. Ποσότητα ταξινοµηµένων επικινδύνων ουσιών που χρησιµοποιούνται 6.520,88 6.600 +1,2
στη διαδικασία παραγωγής (τα λιπαντικά δεν περιλαµβάνονται), σύµφωνα
µε την οδηγία 67/548/EEC (τον)
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Απασχολούµενο προσωπικό της εξορυκτικής δραστηριότητας

Τα παρακάτω αναφέρονται στο σύνολο των απασχολουµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στα µεταλλεία,
λατοµεία (συµπεριλαµβανοµένου και των λατοµείων µαρµάρου) και στις βασικές µεταλλουργίες της χώρας, Αλου-
µίνιο της Ελλάδος και ΛΑΡΚΟ που καθετοποιούν µεταλλεύµατα, δηλαδή στο σύνολο της εξορυκτικής - µεταλ-
λουργικής δραστηριότητας.

Επισηµάνσεις

• Το 2007 συνέβησαν σοβαρότερα ατυχήµατα έναντι του 2006. Παρ΄ όλα αυτά µειώθηκαν κατά το ήµισυ τα θανα-
τηφόρα ατυχήµατα, όµως απέχουµε ακόµη από τον µηδενισµό τους.
• Οι συνολικές δαπάνες έρευνας για ανεύρεση νέων κοιτασµάτων αυξήθηκαν σηµαντικά το 2007 έναντι του 2006
• Σηµαντική αύξηση εντοπίζεται και στους διατιθέµενους πόρους προς τις τοπικές κοινωνίες
• Εντονότατη αύξηση παρατηρείται στις δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος (33%
έναντι του 2006)
• Αύξηση εµφανίζεται στην απασχόληση προσωπικού µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
• Στις άλλες επιδόσεις οι δείκτες εµφανίζονται περίπου σταθεροί µε µικρές αυξοµειώσεις

Από αυτή τη δηλωµένη άµεση απασχόληση, πρέπει να σηµειωθεί ότι εξαρτάται η απασχόληση περίπου άλλων
100.000 ατόµων.

Σύνολο απασχολούµενων κλάδου 23.000

ειδικευµένοι εργαζόµενοι 79%

Ανειδίκευτοι 4%

Απόφοιτοι δευτεροβάθµιας 8%

Επιβλέποντες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 9%
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Στατιστικά στοιχεία ασφάλειας

Συνεχίστηκε η προσπάθεια καταγραφής και παρου-
σίασης των στατιστικών στοιχείων των ατυχηµάτων µε
ενιαίο τρόπο για όλα τα µέλη.
Τα αποτελέσµατα όπως συγκεντρώθηκαν για τα τρία
τελευταία έτη, αφορούν τη συνολική απασχόληση
στις δραστηριότητες των εταιρειών - µελών (εκτός
ΑτΕ), περιλαµβάνουν δε και τους απασχολούµενους
σε αυτοδύναµες εργολαβικές εταιρείες.
Για το 2005: α) ∆είκτης Συχνότητος 6,25 β) ∆είκτης
Σοβαρότητος 176 και γ) ∆είκτης Θανατηφόρων
1/3.441 άτοµα.
Για το 2006: α) ∆είκτης Συχνότητος 5,73 β) ∆είκτης
Σοβαρότητος 164,6 και γ) ∆είκτης Θανατηφόρων
1/2920 άτοµα.
Για το 2007: α) ∆είκτης Συχνότητος 5,56 β) ∆είκτης
Σοβαρότητος 184,45 και γ) ∆είκτης Θανατηφόρων
1/4341 άτοµα.
(οι δείκτες υπολογίζονται όπως προβλέπει ο ΚΜΛΕ).
Η προσπάθεια το 2007 εστιάστηκε στην αποτελεσµα-
τικότερη παρακολούθηση τήρησης των κανονισµών
και των υποχρεώσεων ασφάλειας από πλευράς απα-
σχολουµένων µε εργολαβική σχέση. Από τα στατιστι-
κά στοιχεία φαίνεται ότι η προσπάθεια αυτή αρχίζει να
δίνει τα πρώτα της θετικά αποτελέσµατα.

Στόχος του 2008 είναι να συµφωνηθούν ενιαίες «καλές
πρακτικές» που θα αφορούν την διαχείριση των θεµά-
των ασφάλειας σε σχέση µε το εργολαβικό προσωπικό,
οι οποίες θα ακολουθηθούν απ’ όλες τις εταιρείες
µέλη. Επίσης άµεσος στόχος των εταιρειών του ΣΜΕ
είναι ο µηδενισµός των θανατηφόρων ατυχηµάτων.

∆εν πρέπει να λησµονείται ότι απώτερος στόχος της
προσπάθειάς µας, στόχος επιτεύξιµος, είναι ο µηδενι-
σµός των ατυχηµάτων.

Εφαρµογή συµφωνίας αυτορρύθµισης για
το κρυσταλλικό πυριτικό

Σε συνέχεια της συµφωνίας αυτορρύθµισης για την αντιµε-
τώπιση του κρυσταλλικού πυριτικού στις θέσεις εργασίας
(η συµφωνία βρίσκεται στο site: http://www.nepsi.eu)
ο ΣΜΕ πραγµατοποίησε συνάντηση µε τους εκπροσώ-
πους των εργαζοµένων του κλάδου όπου και παρου-
σίασε τη συµφωνία και τις υποχρεώσεις των εταιρειών
µελών.

Οι εταιρείες µέλη του Συνδέσµου έχουν ήδη ξεκινήσει
µετρήσεις εισπνεύσιµης σκόνης και περιεκτικότητας
κρυσταλλικού πυριτικού ώστε να προσδιορίσουν εάν
θα προχωρήσουν στις συµφωνηµένες «καλές πρακτι-
κές» αντιµετώπισής του, στις διάφορες φάσεις και
θέσεις εργασίας.

Ετοιµάζεται επίσης και η πρώτη έκθεση του Συνδέ-
σµου που θα περιλαµβάνει για όλα τα µέλη πληρο-
φορίες εάν αντιµετωπίζεται πρόβληµα κρυσταλλικού
πυριτικού και τα αρχικά µέτρα που θα ληφθούν (ενη-
µέρωση του προσωπικού, µέτρα προστασίας και
εκπαίδευση, «καλές πρακτικές» ).

Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας
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Δραστηριότητες του ΣΜΕ

Οι βασικοί άξονες των δράσεων του Συνδέσµου τη

χρονιά που πέρασε ήταν οι επαφές και η επικοινωνία

µε την πολιτική ηγεσία των συναρµόδιων, για τον

κλάδο, Υπουργείων, η ανάπτυξη σχέσεων συνεργα-

σίας µε τα στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η επεξερ-

γασία και προώθηση θέσεων για τον εκσυγχρονισµό

της κείµενης λατοµικής νοµοθεσίας (νέο λατοµικό

νοµοσχέδιο), η προώθηση θέσεων και οι παρεµβά-

σεις για το Χωροταξικό, οι παρεµβάσεις στην κοινοτι-

κή νοµοθεσία, οι επικοινωνιακές δράσεις µε στόχο την

ανάδειξη της σηµασίας της εξορυκτικής βιοµηχανίας

στα πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης και τη βελτίωση

των επιδόσεων στα θέµατα ασφάλειας που αφορούν

το εργολαβικό προσωπικό που εργάζεται στην εξο-

ρυκτική βιοµηχανία και τέλος η προσπάθεια από τις

εταιρείες µέλη του Συνδέσµου εφαρµογής του Κώδικα

Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΣΜΕ και η απεικόνι-

σή της µέσω συγκεκριµένων δεικτών.
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Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγµατοποιήθη-
κε στις 4-5-2007 στα γραφεία του Συνδέσµου.

Τα βασικότερα θέµατα ήταν: Έκθεση Πεπραγµένων
∆ιοικητικού Συµβουλίου έτους 2006, Οικονοµικός
Απολογισµός 2006 και Προϋπολογισµός 2007, Έκθε-
ση Ελεγκτικής Επιτροπής και αναπροσαρµογή των
ετήσιων συνδροµών των µελών, και εκλογή νέου ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου για την περίοδο 2007 - 2008.

Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για νέο ∆.Σ. της περιό-
δου 2007-2008 ανέδειξαν και πάλι Πρόεδρο του ΣΜΕ
τον κ. Ε. Βιδάλη και µέλη του ∆.Σ. τους κ.κ. Κ. Σάλτα, Στ.
Γιαννακόπουλο, Π. Βεντούλα. Ε. Φαίδρο, Ν. ∆ηµαρέλη,
Μ. Κωνστανινίδη, Β. Λάµπο, Κ. Μελά. Γρ. Μπάκα, Μ.
Στεφανάκη, Ν. Συριόπουλο, Ε. Φρογουδάκη.

Στη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε και η συµµετοχή
του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Ε. Βιδάλη στο High Level
Group (H.L.G.), στο πλαίσιο της διαµόρφωσης των
βασικών θέσεων της Commission για τη χάραξη «νέας
βιοµηχανικής πολιτικής» .

Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ σ’ αυτή την οµάδα εργασίας
(H.L.G.) αναλαµβάνει την υποστήριξη των θέσεων του
ευρωπαϊκού εξορυκτικού κλάδου για τις πρώτες
ύλες, την προσβασιµότητά τους, τη σηµασία τους για
την ανάπτυξη των χωρών της Ε.Ε. και την εξασφάλιση
της προµηθείας τους σε βάθος χρόνου.

Ακολούθησε η βράβευση του πρώτου σε βαθµολογία
σπουδαστή που απεφοίτησε το 2006 από µεταλλευτι-
κή σχολή.

Εκδήλωση µε θέµα « Εξορυκτικός
κλάδος & Βιώσιµης Ανάπτυξη»
στα πλαίσια του εορτασµού της
Ευρωπαϊκής Ηµέρας Ορυκτών»

Η εκδήλωση αυτή πραγµατοποιήθηκε στις 10-5-2007
στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ. Κύριοι οµιλητές στην
εκδήλωση αυτή ήταν ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Ε. Βιδά-
λης, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης
κ. Ν. Στεφάνου, ο Ευρωβουλευτής κ. Κ. Χατζηδάκης,
ο Καθηγητής Ε.Μ.Π. κ. ∆. Καλιαµπάκος και ο ∆ιευθύ-
νων Σύµβουλος του ΤΙΤΑΝ κ. ∆. Παπαλεξόπουλος.

Η εκδήλωση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε την ευκαιρία
καθιέρωσης από το 2007 της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
Ορυκτών που έχει ως στόχο την ενηµέρωση του ευρύ-
τερου κοινού για τη χρησιµότητα και τη σηµασία των
ορυκτών στην καθηµερινή ζωή αλλά και γενικότερα
στην οικονοµία.

Οι αναφορές των οµιλητών της εκδήλωσης για το
ρόλο και τη σηµασία του κλάδου στην βιώσιµης ανά-
πτυξη ήσαν ιδιαίτερα σηµαντικές, θέτοντας το όλο
θέµα, από διάφορες οπτικές, δίνοντας απαντήσεις σ’
όλα τα ερωτήµατα που απασχολούν τις σηµερινές κοι-
νωνίες και ιδιαίτερα σε σχέση µε την ισορροπία περι-
βάλλοντος και ανάπτυξης.
Το πλήρες κείµενο των οµιλιών της εκδήλωσης παρα-
τίθενται στο site του ΣΜΕ www.sme.gr
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«Η σηµασία του εξορυκτικού κλάδου δεν µπορεί να
µετρηθεί απλά µε το µέγεθος της παραγωγής του, ή
την αξία των πωλήσεων και εξαγωγών του, ή ακόµα
µε τον αριθµό των ανθρώπων που απασχολούνται σε
αυτόν, όσο σηµαντικά και αν είναι αυτά. Σήµερα στον
κλάδο υπάρχουν 23.000 εργαζόµενοι και 100.000
εξαρτηµένες θέσεις εργασίας. Αυτό που πολλοί
άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν είναι το πόσο απα-
ραίτητα - πόσο αναγκαία είναι τα προϊόντα του εξορυ-
κτικού κλάδου στην καθηµερινή µας ζωή.

Τα ορυκτά προϊόντα δε χρησιµοποιούνται συνήθως
αυτόνοµα στη φυσική τους µορφή γι’ αυτό και δεν
είναι αναγνωρίσιµα. ∆ιαθέτουν όµως φυσικές και χηµι-
κές ιδιότητες που τα καθιστούν απαραίτητα σε ένα
πολύ µεγάλο φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών, είτε
σαν βασικές πρώτες ύλες, είτε σαν προσθετικά, είτε
σαν πληρωτικά, είτε σαν υποβοηθητικά της παραγω-
γικής διαδικασίας είτε για να προσδώσουν ειδικά
χαρακτηριστικά στο τελικό προϊόν. Έχει υπολογιστεί
ότι ο µέσος άνθρωπος χρησιµοποιεί στη διάρκεια της
ζωής του περί τους 400 τόνους ορυκτών.

Τα αντικείµενα που µας περιβάλλουν και µας είναι
απαραίτητα στην καθηµερινή µας ζωή, είτε βασίζονται
σε κάποιο ορυκτό είτε περιέχουν κάποιο ορυκτό. Τα
σπίτια που ζούµε και τα γραφεία που εργαζόµαστε
έχουν παντού ορυκτά, µέσα στο τσιµέντο, στα τούβλα,
στα δάπεδα, στις οροφές, στα πλακίδια, στα είδη υγι-
εινής, σχεδόν παντού. Επίσης τα αυτοκίνητά µας, τα
κινητά µας τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι
οθόνες των τηλεοράσεων, τα φάρµακα µέχρι και τα
καλλυντικά που χρησιµοποιούµε περιέχουν ορυκτά.

Για ένα σπίτι απαιτούνται περίπου 150 τόννοι βιοµη-
χανικών ορυκτών (στα τσιµέντα, στους σοβάδες, στις
γυψοσανίδες, στα τζάµια, στα χρώµατα, στα κεραµίδια
κ.ά.). Επιπλέον, ανάλογα µε την κατασκευή του, ένα
σπίτι απαιτεί και κάποιους τόννους µετάλλων, για
οπλισµό σκυροδέµατος, για κουφώµατα αλουµινίου
και διάφορα άλλα. Για παράδειγµα, µόνο µία κοινή
πόρτα αλουµινίου έχει βάρος 22 κιλά και χρειάζεται
κοντά στα 100 κιλά βωξίτη για την κατασκευή της.

Αντίστοιχα, ένα αυτοκίνητο περιέχει 100-150 κιλά βιο-
µηχανικών ορυκτών (στα τζάµια του, στα ελαστικά,
στα πλαστικά και στα χυτά του µέρη) καθώς και πάνω
από 1 τόννο σε µέταλλα (αλουµίνιο, σίδηρο, νικέλιο
κ.ά.). Για παράδειγµα, ένα µέσο αυτοκίνητο περιέχει
100 κιλά αλουµινίου και για την παραγωγή αυτού του
αλουµινίου χρειάζονται 450 κιλά βωξίτη. Και, βέβαια,
εδώ πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του και τις ποσό-
τητες βιοµηχανικών ορυκτών και µετάλλων που χρει-
άζονται κατ’ αναλογία για τα λεωφορεία, τα τρένα, τα
αεροπλάνα, και όλα γενικά τα µέσα µεταφοράς.

Τα κεραµικά και το γυαλί βασίζονται 100% στα ορυ-
κτά, αλλά και τα χρώµατα και το χαρτί περιέχουν ορυ-
κτά σε ποσοστό 50%.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι για κάθε χιλιόµετρο
εθνικής οδού χρειάζονται 30.000 τόννοι ορυκτών (σε
αδρανή και τσιµέντο). Και εκτός από τους δρόµους
υπάρχουν οι ανάγκες για γέφυρες, λιµάνια, αεροδρό-
µια, σιδηροδροµικά δίκτυα κ.λπ.

Οι τελευταίες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, και ιδιαί-
τερα η δεκαετία του ‘ 90 χαρακτηρίστηκε, στον ανε-
πτυγµένο ∆υτικό κόσµο, από τη γιγάντωση του διαδι-
κτύου, και τη συνεχή διόγκωση των χρηµατοοικονοµι-
κών και άλλων υπηρεσιών. ∆ηµιουργήθηκε έτσι σε
πολλούς η ψευδαίσθηση ότι µπορούµε να κάνουµε και
χωρίς τον κόσµο των φυσικών υλικών και των πρώτων
υλών. Όµως, µε το ξεκίνηµα του 21ου αιώνα, η
ραγδαία αύξηση στη ζήτηση πρώτων υλών και οι θετι-
κές ή αρνητικές επιδράσεις που το γεγονός αυτό είχε
σε όλους τους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας, έχουν
επαναφέρει στο προσκήνιο, εντονότερη από ποτέ τη
στρατηγική σηµασία του φυσικού κόσµου των πρώτων
υλών. Τα πλέον απτά παραδείγµατα αυτών των εξελί-
ξεων είναι η εκτόξευση των τιµών της ενέργειας και η
ανάδειξη της γεωπολιτικής στρατηγικής της σηµασίας
και οι σηµαντικές αυξήσεις τιµών των µετάλλων
κυρίως, αλλά και των περισσότερων πρώτων υλών.

Σ’ αυτό το διεθνές περιβάλλον, όπου η διαθεσιµότη-
τα πρώτων υλών καθίσταται ολοένα και πιο ανασφα-
λής, η Ευρώπη είναι σηµαντικό να διατηρήσει και να
αυξήσει την επάρκειά της σε δικούς της ορυκτούς
πόρους, απαραίτητους για µια σειρά σηµαντικών της
κλάδων.

Στη χώρα µας, η φύση έχει προικίσει το υπέδαφος µε
σηµαντικό ορυκτό πλούτο, ο οποίος συνίσταται όχι
τόσο σε λίγα µαζικά υλικά αλλά σε ποικιλία ορυκτών
και µεταλλευµάτων µε µεγάλο βιοµηχανικό ενδιαφέ-
ρον για µεγάλη ποικιλία εφαρµογών. Γι’ αυτό και ο
ελληνικός εξορυκτικός κλάδος, τον οποίο εκπροσω-

Τα κυριότερα σηµεία της εναρκτήριας οµιλίας του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Ε. Βιδάλη
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π εί ο ΣΜΕ, αποτελεί σηµαντικό τοµέα οικονοµικής
δραστηριότητας της χώρας µας ο οποίος τροφοδοτεί
µε τα απαραίτητα υλικά-πρώτες ύλες µια σειρά σηµα-
ντικούς κλάδους όπως την παραγωγή ενέργειας, την
τσιµεντοβιοµηχανία, τις κατασκευές, τη βιοµηχανία
αλουµινίου κ.ά. Παράλληλα, έχει έντονο εξωστρεφή
χαρακτήρα, αφού οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν
πάνω από το 70% των πωλήσεών του, κατέχοντας
ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην
παγκόσµια αγορά, ενώ η µακραίωνη εµπειρία και η
προηγµένη τεχνογνωσία των ελληνικών µεταλλευτι-
κών επιχειρήσεων έχει οδηγήσει αρκετές από αυτές
στην επέκταση της παραγωγικής τους δραστηριότητας
και εκτός Ελλάδας, από Αµερική µέχρι Ασία.

Ο εξορυκτικός κλάδος από τη φύση του επεµβαίνει
στο περιβάλλον, προκαλώντας οπτική κυρίως όχλη-
ση. Έχει να κάνει µε µη ανανεώσιµους φυσικούς
πόρους. Αυτό που εµείς υποστηρίζουµε και προσπα-
θούµε να αποδείξουµε, µε πράξεις και όχι µε λόγια,
είναι ότι η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης ως πρακτι-
κή, ως τρόπος λειτουργίας για τον κλάδο µας, είναι µια
φυσική αναγκαιότητα που αποτελεί βασική επιδίωξή
µας. Αποτελεί µονόδροµο για τις εξορυκτικές επιχει-
ρήσεις. Επίσης, για να είµαστε οικονοµικά βιώσιµοι σε
βάθος χρόνου πρέπει να αγωνιζόµαστε για να εξα-
σφαλίσουµε την «κοινωνική άδεια» που θα µας επι-
τρέπει να λειτουργούµε σε βάθος χρόνου, και αυτό
σηµαίνει ότι πρέπει και το περιβάλλον να περιφρου-
ρούµε, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύ-
πωµα των δραστηριοτήτων µας, και µε τις τοπικές κοι-
νότητες όπου δραστηριοποιούµαστε, να αναπτύσσου-
µε σχέσεις βασισµένες στο αµοιβαίο και συλλογικό
συµφέρον.

Οι ευρωπαϊκές εξορυκτικές επιχειρήσεις, πέραν του
ολοένα και περισσότερο περιοριστικού κανονιστικού
πλαισίου από το οποίο διέπονται, αυτοδεσµεύονται
οι ίδιες στην εφαρµογή των αρχών της Βιώσιµης Ανά-
πτυξης που βασίζονται στο γνωστό τρίγωνο: Οικονο-
µία-Περιβάλλον-Κοινωνία.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο ΣΜΕ, µε τη
δέσµευση όλων των εταιριών-µελών του, από το
2006, στην εφαρµογή του δικού του Κώδικα Αρχών
Βιώσιµης Ανάπτυξης, τον οποίο έχετε στα χέρια σας » .
Συνοψίζοντας ο Πρόεδρος του ΣΜΕ είπε «Ζούµε σε
µια εποχή µε πολλές ευκαιρίες αλλά και πολλές προ-
κλήσεις, σε µια εποχή κρίσιµη για τον κλάδο όπου οι
παγκόσµιες εξελίξεις των τελευταίων ετών και οι δια-
φαινόµενες τάσεις για το µέλλον δηµιουργούν νέες
ευκαιρίες, µας ανοίγουν νέες ελπιδοφόρες προοπτικές
στην παγκόσµια αρένα. Παράλληλα, οι προκλήσεις
που έχουµε να αντιµετωπίσουµε είναι επίσης πολλές,
είτε αυτές αφορούν τα αυξηµένα κόστη (π.χ. ενέργειας
και µεταφορών) είτε τη συνεχώς αυστηρότερη νοµοθε-
σία και ιδιαίτερα στο περιβάλλον, είτε την αυξανόµενη
ανάγκη να πείθουµε για τη σηµασία του κλάδου, τις
καλές του προθέσεις και κυρίως τις πρακτικές του.

∆ιανύουµε µια περίοδο εξαιρετικά κρίσιµη, καθώς ο
κλάδος µας ανοίγεται περισσότερο στο διεθνή αντα-
γωνισµό και για να τον αντιµετωπίσουµε απαιτείται να
επιλυθούν τα δύο πιο κρίσιµα θέµατά µας, η πρόσβα-
ση σε φυσικούς πόρους θεσµοθετηµένη και κατοχυ-
ρωµένη µέσω του χωροταξικού σχεδιασµού και η βελ-
τιστοποίηση της αδειοδότησης. Μιας αδειοδότησης
στιβαρής, µε προδιαγραφές, µε κριτήρια, µε σαφείς και
τακτές προθεσµίες που να προστατεύουν το περιβάλ-
λον και την αποκατάστασή του και που θα προσφέρει
όµως παράλληλα προβλεψιµότητα και ξεκάθαρες
απαντήσεις στις επιχειρήσεις.

Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου
πρέπει να κερδηθεί. Στο χέρι µας είναι να µην αφή-
σουµε τις ευκαιρίες να πάνε χαµένες. Ο ΣΜΕ δεσµεύε-
ται να συνεχίσει, εντείνοντας τις προσπάθειες του
προς κάθε κατεύθυνση, και προς τα µέλη του και
προς τους διάφορους αρµοδίους φορείς σε Ελλάδα
και Ευρώπη, και προς την κοινωνία. Καλούµε όλους
σε συστράτευση και ευελπιστούµε κάτι να πετύχουµε
για το καλό των επιχειρήσεων, για το καλό του
τόπου» .
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«Είναι πράγµατι γεγονός, ότι η εξορυκτική βιοµηχανία,
καθώς και η επεξεργασία των λατοµικών προϊόντων,
όπως και κάθε µορφή ανάπτυξης, έχουν περιβαλλο-
ντικό και κοινωνικό κόστος, ενδεχοµένως, όχι µεγαλύ-
τερο από άλλες, καταξιωµένες στον τόπο µας, µορφές
ανάπτυξης. Άλλωστε, οικονοµική ανάπτυξη χωρίς
κόστος δεν υπάρχει.

Το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, η κοι-
νωνική µέριµνα είναι µείζονα πολιτικά ζητήµατα, που,
αν συνδυαστούν, µε τη διαρκώς αυξανόµενη και αυτο-
τροφοδοτούµενη ανάγκη για ενηµέρωση, συνειδητο-
ποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, απαιτούν νέα
πιο ανθρωποκεντρική θεώρηση, τη θεώρηση της βιώ-
σιµης τεχνολογίας, της βιώσιµης ανάπτυξης.

Είναι πλέον επιστηµονικά τεκµηριωµένο, ότι Περι-
βάλλον και Ανάπτυξη µπορούν (και πρέπει) να
συνυπάρξουν αρµονικά. Και οι δύο « πυλώνες»
της αειφόρου ανάπτυξης, µαζί, εξυπηρετούν τις
ανάγκες του τρίτου πυλώνα, της κοινωνίας.

Η χωρίς όρους επιθετική οικονοµική ανάπτυξη δεν
εξασφαλίζει τον κεντρικό στόχο της ευηµερίας, µε κοι-
νωνική συνοχή. Το σύστηµα ισορροπεί, µε την προϋ-
πόθεση ότι και οι τρεις συντελεστές συνυπάρχουν και
συνεργάζονται αρµονικά. Κατά συνέπεια, και στην
περίπτωση αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, ο
κανόνας για την επιλογή των αποφάσεων πρέπει να
είναι ο συγκερασµός της προστασίας του περιβάλλο-
ντος µε την οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη.
Στη σύγκρουση της εξορυκτικής δραστηριότητας µε τις
άλλες χρήσεις γης, πρέπει να εξαντλούνται οι προ-
σπάθειες για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων, µε
τις οποίες καθίσταται δυνατή και η αξιοποίηση του
ορυκτού πλούτου, µε όρους βεβαίως ορθολογικής
εκµετάλλευσης, οικονοµίας των κοιτασµάτων και προ-
στασίας του περιβάλλοντος.

Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι η εξορυκτική δραστηριό-
τητα ουσιαστικά αναπτύσσεται στην περιφέρεια, στις
θέσεις που οι γεωλογικοί και οι κοιτασµατολογικοί
παράγοντες το επιβάλλουν. Μάλιστα, πολύ συχνά,
τα κοιτάσµατα απαντώνται σε περιοχές όπου οι δυνα-
τότητες άλλου είδους ανάπτυξης είναι περιορισµένες.
Εκεί η εξορυκτική δραστηριότητα προσφέρει θέσεις
απασχόλησης, εµπλουτίζει το ανθρώπινο δυναµικό,
ενισχύει τις δεξιότητές του και στηρίζει συναφείς οικο-
νοµικές δραστηριότητες. Στις περιπτώσεις αυτές, µε τη
συνύπαρξη και τη συνεργασία του τοπικού πληθυ-
σµού, η εξορυκτική βιοµηχανία µπορεί να συνεισφέρει
στη γενικότερη ευηµερία και να συµβάλλει στην τοπι-
κή, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, εκτιµώντας τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα του κλάδου, αποδίδει ιδιαίτερη σηµα-

σία στην εκµετάλλευση και αξιοποίηση του αξιόλογου
ορυκτού δυναµικού της Χώρας, που αποτελεί βασικό
στήριγµα της εθνικής οικονοµίας, εξασφαλίζει θέσεις
απασχόλησης και συµβάλλει σηµαντικά στην περιφε-
ρειακή ανάπτυξη» .

Επίσης, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το Υπουργείο Ανά-
πτυξης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στην εκµετάλ-
λευση και αξιοποίηση του αξιόλογου ορυκτού δυνα-
µικού της χώρας, έχει προβεί σε ένα σύνολο παρεµ-
βάσεων µε στόχο τη στήριξη του κλάδου σε µακρο-
πρόθεσµο ορίζοντα, οι κυριότερες των οποίων είναι οι
εξής:

1. Η σύνταξη νοµοσχεδίου για την έρευνα και εκµε-
τάλλευση των λατοµείων, το οποίο, µετά τη µακρά
δηµόσια διαβούλευση µε τα συναρµόδια Υπουργεία
και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί και πολύ σύντοµα θα κατατεθεί στη
Βουλή.

2. Η προκήρυξη του διαγωνισµού για την εκµίσθωση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης του
δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στην περιοχή της
Βεύης του Ν. Φλωρίνης, η οποία βρίσκεται στην τελι-
κή φάση επιλογής αναδόχου.

3. Η προώθηση της επένδυσης του «χρυσού» στη
Χαλκιδική, σύµφωνα µε το νόµο 3220 / 2004, η οποία
προωθείται µε κανόνες, διαφάνεια και µε γνώµονα την
προστασία του περιβάλλοντος.

4. Η ένταξη της εξορυκτικής έρευνας και δραστηριότη-
τας στους στόχους και τους βασικούς άξονες του ανα-
πτυξιακού νόµου, καθώς και στις δράσεις του Γ και ∆
ΚΠΣ.

5. Η προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για
την ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος, µε σκοπό τη δηµιουργία Ψηφιακής Βάσης
Χωρικών ∆εδοµένων των µεταλλευτικών και λατοµι-
κών χώρων της Ελλάδας.

Τα κυριότερα σηµεία της οµιλίας του Γ.Γ. ΥΠΑΝ κ. Ν. Στεφάνου
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Ο κ. Κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε τη σηµασία του εξο-
ρυκτικού κλάδου για την Ευρωπαϊκή βιοµηχανία και
ανέλυσε τις θέσεις της ευρωπαϊκής κοινότητας σε
σχέση µε την αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβώ-
νας που θέλει µία πιο ανταγωνιστική Ευρώπη όπως
και τη Στρατηγική του Γκέτεµποργκ που στοχεύει σε
ισόρροπη ανάπτυξη µε ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα
περιβάλλοντος.

Σ’ ότι αφορά τη Στρατηγική της Λισσαβώνας ανέφερε:
«Το 70% της ευρωπαϊκής κατασκευαστικής βιοµηχα-
νίας (manufacturing) εξαρτάται από τα ορυκτά ως
πρώτη ύλη. Μάλιστα, ο εξορυκτικός κλάδος είναι
ενεργός σε όλη την Κοινότητα. Πιο ανεπτυγµένος είναι
ο κλάδος των µεταλλευµάτων, όπου η χώρα µας, µαζί
µε τις Φινλανδία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και
Σουηδία παράγουν το 75% της συνολικής παραγω-
γής της ΕΕ. Παράλληλα, τα ορυκτά αποτελούν µεγάλο
τµήµα των εισαγωγών της ΕΕ από τρίτες χώρες, αφού
η ΕΕ είναι σηµαντικά εξαρτηµένη από τις εισαγωγές σε
πρώτες ύλες. Πραγµατοποιεί, µάλιστα, τη µεγαλύτερη
παγκοσµίως κατανάλωση σε ορυκτά.

Στοχεύοντας στο να µετατραπεί η ευρωπαϊκή βιοµηχα-
νία σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο, η ΕΕ προωθεί -
µεταξύ άλλων - µέτρα για την απλοποίηση της ευρω-
παϊκής νοµοθεσίας. Η ιδέα του "Better Regulation"
έχει µπει και στην καρδιά της νέας βιοµηχανικής πολι-
τικής της ΕΕ, τόσο µέσω του νέου προγράµµατος νοµο-
θετικής απλοποίησης (Οκτώβριος 2005) όσο και µε τη
δηµιουργία µίας Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για την
ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον
(τέλη 2005) [High Level Group on Competitiveness,
Energy and Environment] η οποία θα ασχοληθεί και
µε το θέµα αυτό» .

Σ’ ότι αφορά τη Στρατηγική του Γκέτεµποργκ ανέφερε
«Η Στρατηγική είναι µια καλή προσέγγιση που πολιτι-
κά αναγνωρίζει το ρόλο κλάδων - όπως του εξορυ-
κτικού- στην προσπάθεια της Ευρώπης να γίνει π ιο
ανταγωνιστική. ∆ίνει επίσης µια πιο σφαιρική προσέγ-
γιση τονίζοντας ότι η ιδέα της αποσύνδεσης της χρή-
σης των πόρων από τις αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη βιώσιµη
ανάπτυξη.

Πέραν όµως από ένα “πολιτικό στίγµα” θέτει και
κάποιους ρεαλιστικούς στόχους όπως:
• να αναπτυχθεί µια δέσµη δεικτών, έως το 2008, για
να υπολογίζεται η οικολογική αποτελεσµατικότητα
από τη χρήση των πόρων, να µετρούν την πρόοδο σε
αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα που προκύ-
πτει από τη χρήση των φυσικών πόρων, και να αξιο-
λογούν την αποδέσµευση των πόρων από τις αρνητι-
κές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

• η Στρατηγική αυτή να µη µείνει µόνο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αλλά να προχωρήσει και στο εθνικό. Για την
Ελλάδα, µια χώρα που έχει µεγάλη δυνατότητα περαι-
τέρω αξιοποίησης των άφθονων φυσικών πόρων της,
είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν οι µέθοδοι αξιοποίη-
σης στηριζόµενοι τόσο στην κοινωνική αποδοχή όσο
και σε πρωτοβουλίες του κράτους» .

Κατέληξε τονίζοντας «Θεωρώ ότι πολλά ζητήµατα
µπορούν να επιλυθούν - σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο - χωρίς τη χρήση νέων και αυστηρότερων
µέτρων. Πώς;

• µε ανοικτό διάλογο µε κοινωνικούς εταίρους πριν
και κατά τη λήψη αποφάσεων (τόσο καταναλωτές και
χρήστες, όσο και την ίδια τη βιοµηχανία),

• µε αποτελεσµατική αξιοποίηση των ήδη υφισταµέ-
νων νοµοθετικών εργαλείων,

• µε οικονοµικά µέσα (π.χ. φορολογικά κίνητρα) για τις
επιχειρήσεις που προχωρούν σε πιο “πράσινη” αξιο-
ποίηση των φυσικών πόρων, και στη χρήση πιο φιλι-
κών προς το περιβάλλον τεχνολογιών,

• µε προώθηση άλλων µη νοµοθετικών µέτρων, όπως
π.χ. µέσω ενός “κώδικα συµπεριφοράς” [code of
conduct] (αυτορρύθµιση), ο οποίος να είναι αποδε-
κτός και από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς και
από οργανώσεις πολιτών, και προώθηση βέλτιστων
πρακτικών,

• τέλος, ίσως πιο σηµαντικό από όλα: µε ενηµέρωση.
Με εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά προγράµµατα όχι
µόνο σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο,
διότι είναι σηµαντικό, και ο πολιτικός και ο νοµοθέ-
της και ο απλός πολίτης να γνωρίζει πόσο ένας
κλάδος επηρεάζει την ποιότητα ζωή µας, πριν να
κρίνει» .

Τα κυριότερα σηµεία της οµιλίας του Ευρωβουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη
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Ο κ. ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ο µεταλλευτικός - εξορυκτικός κλάδος, ατενίζοντας
το µέλλον, έχει τρεις βασικούς άξονες δράσης στους
οποίους πρέπει να ενεργοποιηθεί:
- Να ενσωµατώσει τη σύγχρονη περιβαλλοντική επι-
στήµη και τεχνολογία στα έργα του.
- Να προσανατολιστεί στη θέσπιση περιβαλλοντικών
ορίων και προδιαγραφών και να διεκδικήσει και να
συνδράµει στην οικοδόµηση ενός αξιόπιστου ελεγκτι-
κού µηχανισµού και, τέλος
- Να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που έχει να προσφέρει
σύγχρονες λύσεις (π.χ. αξιοποίηση υπόγειων χώρων
µετά την εξόρυξη) σε κρίσιµα περιβαλλοντικά προβλή-
µατα, αλλάζοντας έτσι τη δηµόσια εικόνα του» .

Ο κ. ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος, αναφέρθηκε στην
επιχειρηµατική λογική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης (ΕΚΕ), που πρέπει να αποτελεί το βασικό άξονα
δράσης όλων των εταιρειών, καθώς και στο παράδειγ-
µα της «Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον
κλάδο Τσιµέντου» , µιας συντονισµένης προσπάθειας
των 18 µεγαλύτερων εταιρειών τσιµέντου παγκόσµια.
Απευθυνόµενος προς τον κλάδο της εξόρυξης ο κ.
Παπαλεξόπουλος είπε: « Για ένα κλάδο που είναι
υποχρεωµένος να ξανακερδίζει σε καθηµερινή
βάση το « δικαίωµα του επιχειρείν» η ΕΚΕ δεν είναι
πολυτέλεια, αλλά καλή επιχειρηµατική πρακτική» .

Τα κυριότερα σηµεία των οµιλιών του κ. ∆.
Καλιαµπάκου καθηγητή Ε.Μ.Π. και του κ.
∆. Παπαλεξόπουλου ∆ιευθύνοντος Συµ-
βούλου του οµίλου ΤΙΤΑΝ

Ο ΣΜΕ οργάνωσε εσωτερική ηµερίδα στις 9/11/2007
στις εγκαταστάσεις του ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στη νέα Ευκαρπία
Θεσσαλονίκης, µε θέµα «Εργολαβικές σχέσεις εργα-
σίας και ασφάλεια» .

Σκοπός της ηµερίδας αυτής ήταν η αντιµετώπιση των
προβληµάτων του εργολαβικού προσωπικού σε σχέση
µε την ασφάλεια εργασίας και η αποτελεσµατικότερη
δράση των εργοδοτριών εταιρειών στα πλαίσια της
σηµαντικής εργοδοτικής τους ευθύνης. Επίσης η προ-
σπάθεια συγκεκριµενοποίησης µέτρων ενιαίας δράσης
των εταιρειών µελών (καλές πρακτικές στα θέµατα
ασφάλειας, κριτήρια επιλογής - αξιολόγησης κλπ).

Η ηµερίδα περιελάµβανε τις εξής βασικές παρουσιά-
σεις: εισαγωγή από τον Πρόεδρο του ΣΜΕ που περιέ-
γραψε τα κύρια προβλήµατα εργολαβικού προσωπι-
κού και ασφάλειας, ειδική παρουσίαση για το υπάρ-
χον νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εργολαβικές
σχέσεις εργασίας και την ασφάλεια καθώς και τις συµ-
βάσεις ανάθεσης έργου από τον προϊστάµενο προ-
σωπικού της ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟ κ. Ι. Λουκά, ειδική
παρουσίαση της διεθνούς εµπειρίας στα θέµατα των
πρακτικών αντιµετώπισης προβληµάτων εργολαβι-
κών σχέσεων και ασφάλεια εργασίας από τον προϊ-
στάµενο H&S Οµίλου ΤΙΤΑΝ κ. Ελ. Αναστασάκη, και
τοποθετήσεις των εταιρειών ή των Οµίλων: ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
∆ΕΗ, S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά, ΑΓΕΤ, ∆ΕΛΦΟΙ
∆ΙΣΤΟΜΟ, ΑΚΤΩΡ, ΛΑΡΚΟ για τα κριτήρια επιλογής
εργολάβων, την εκπαίδευση του προσωπικού τους,
την επίβλεψη των εργασιών τους, τα προβλήµατα
τήρησης κανονισµών και ειδικών κανόνων ασφάλει-
ας, τις δηλώσεις των ατυχηµάτων εργολαβικού προ-
σωπικού κ.α. µε τη µορφή «καλών πρακτικών» .

Στην ηµερίδα συµµετείχαν 80 στελέχη από όλες τις εται-
ρείες µέλη του Συνδέσµου, στελέχη των Επιθεωρήσεων
Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, καθώς και
στελέχη της ∆/νσης Φυσικού Πλούτου του ΥΠΑΝ.

Τοπική Ηµερίδα στο Βόλο µε θέµα
« Εργολαβικές σχέσεις εργασίας &
ασφάλειας
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Η ηµερίδα είχε σηµαντική επιτυχία, µε πολύ καλές
παρουσιάσεις, µε παρουσίαση συγκεκριµένων θέσε-
ων και απόψεων για το θέµα, µε έντονα αυτοκριτικό
πνεύµα και διάθεση βελτίωσης του πλέγµατος της
ασφάλειας του εργολαβικού προσωπικού, µεγάλο
ενδιαφέρον συµµετεχόντων και άριστη οργάνωση.

Στο κλείσιµο της ηµερίδας, από την πλειοψηφία των
παρευρισκοµένων προτάθηκαν ως επιµέρους στόχοι
του ΣΜΕ τα εξής: ανταλλαγή καλών πρακτικών και
εµπειριών, σωστή και ολοκληρωµένη συγκέντρωση
στοιχείων που αφορούν ατυχήµατα εργολάβων και η
ορθή στατιστική τους αξιοποίηση, εννιαία κριτήρια
επιλογής εργολάβων, συµφωνία µελών ΣΜΕ για βασι-
κές υποχρεώσεις που θα αφορούν εργολάβους και
H&S, εξέταση από µηδενική βάση του νοµικού πλαι-
σίου σχετικά µε τις ευθύνες του µηχανικού ασφαλείας
και ξεκαθάρισµα προς δικαιοσύνη και πολιτειακά
όργανα του εύρους της ευθύνης του σε περίπτωση
ατυχηµάτων.

Οι βασικές επισηµάνσεις του Προέδρου
του ΣΜΕ κ. Ε. Βιδάλη από την εισαγωγική
του οµιλία

- Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας έχει ιδιαίτερη
σηµασία/βαρύτητα για τη µεταλλεία από τη φύση της
(αυξηµένος κίνδυνος, κλάδος εντάσεως εργασίας).

- Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας αποτελεί βασι-
κό πυλώνα της Βιώσιµης Ανάπτυξης, καθώς είναι το
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στοιχείο που αφορά τον
ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή το σηµαντικότερο
παράγοντα του ενός σκέλους του τριγώνου της βιώσι-
µης ανάπτυξης - του κοινωνικού.

- Πρέπει να δοθεί έµφαση, στην ανάγκη συγκέντρω-
σης και παροχής στοιχείων και στη συνεχή διαδικασία
ανταλλαγής εµπειριών µε στόχο τη συνεχή βελτίωση.

- Ο ΣΜΕ έχει κάνει σηµαντική πρόοδο στη συγκέντρω-
ση των στοιχείων ασφάλειας (δείκτες συχνότητας και
σοβαρότητας) σε ενιαία βάση, για όλες τις δραστηριό-
τητες των µελών του Συνδέσµου. Αυτή η προσπάθεια
πρέπει να συνεχίσει και η αξιοπιστία και πληρότητα
των στοιχείων µας να βελτιώνεται συνεχώς µε τη βοή-
θεια όλων των εταιριών - µελών.

- Η εξορυκτική βιοµηχανία έχει να αντιµετωπίσει ένα
σοβαρό θέµα «εικόνας» , κακής φήµης σχετικά µε τις
επιδόσεις της στον τοµέα της Ασφάλειας διεθνώς, και
ακόµη περισσότερο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.To
πρόβληµα αυτό είναι σοβαρό τόσο σε σχέση µε την
«κοινωνική άδεια» που επιδιώκουµε όσο και σε
σχέση µε το προσωπικό µας. Πέραν από την «κοινω-
νική άδεια» , η οποία εν πολλοίς προδιαγράφει την

πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, η ασφάλεια απο-
τελεί και κεφαλαιώδη σχέση εµπιστοσύνης εργοδο-
τών-εργαζοµένων. Χωρίς αυτή τη βάση δύσκολα χτί-
ζονται τα υπόλοιπα όπως: παραγωγικότητα, ποιότη-
τα, περιβαλλοντικά κ.λπ.

- Το πρόβληµα, της ασφάλειας του εργολαβικού προ-
σωπικού είναι υπαρκτό και σοβαρό και γι’ αυτό πρέ-
πει να ανταλλάξουµε εµπειρίες και πρακτικές και να
αναζητήσουµε κοινούς τρόπους αντιµετώπισης του
προβλήµατος.

- Οι αιτίες που οδηγούν σε ατυχήµατα το εργολαβικό
προσωπικό είναι πολλές και ποικίλες, όπως: Τα κρι-
τήρια επιλογής των εργολάβων, οι ελλιπείς σε θέµατα
ασφαλείας συµβάσεις έργου ή η χαλαρή αντιµετώπιση
όρων που αφορούν την ευθύνη τήρησης των κανό-
νων ασφάλειας από πλευράς εργολάβων, η µη ύπαρ-
ξη ουσιαστικής αυτοδύναµης επίβλεψης εργασιών
από εξειδικευµένα στελέχη εργολάβων, η χαλαρή
αντιµετώπιση της επίβλεψης της ασφάλειας εργολαβι-
κών εργασιών από στελέχη της εργοδότριας εταιρείας
και οι αδυναµίες επιβολής µέτρων και κανόνων ασφά-
λειας από τον εργοδότη στον εργολάβο, και τέλος οι
τριβές µεταξύ των στελεχών επίβλεψης του εργοδότη
και του εργολάβου.

- Ο θεσµός της εργολαβίας είναι σηµαντικός για µας και
γι’ αυτό πρέπει να λάβουµε τα µέτρα µας για να τον
προστατεύσουµε.

- Η ευθύνη για τον εργολάβο είναι δική µας! Ακόµη
και αν καταφέρουµε να «θωρακίσουµε» νοµικά τις
συµβάσεις που υπογράφουµε µε τους εργολάβους,
ακόµη και αν οι εργολάβοι αποκτήσουν τη δική τους
επιστασία, η κοινωνία εµάς θα θεωρεί πάντα σαν
υπεύθυνους και εµείς πρέπει να κερδίζουµε την απο-
δοχή της κοινωνίας, δείχνοντας ότι το θέµα της ασφά-
λειας µας ενδιαφέρει για όλους ανεξαιρέτως τους
εργαζόµενους στο χώρο µας. Η κοινωνία δε δέχεται να
«κρυβόµαστε» πίσω από µια εργολαβική σχέση.
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Ο Σύνδεσµος µετείχε στην ηµερίδα αυτή µε τον Γεν.
∆/ντή του Σ.Μ.Ε. κ. Χρ. Καβαλόπουλο ο οποίος ανέ-
πτυξε το θέµα «Η σηµασία και ο ρόλος του εξορυκτι-
κού κλάδου και των προϊόντων του στην οικονοµία
του τόπου και η συµβολή του στη βιώσιµη ανάπτυξη.
Τα κυριότερα σηµεία της τοποθέτησης αυτής ήταν:
«Η πλέον βασική συµβολή του κλάδου στη βιώσιµη
ανάπτυξη αποτελεί η συνεισφορά του στην ανάπτυξη
της ελληνικής περιφέρειας» .

Ο κλάδος µας αναπτύσσεται, κινείται και δρα κατ’ ε-
ξοχήν µέσα στην περιφέρεια, χωρίς να ζητά ιδιαίτερα
κίνητρα από κανένα, προσπαθώντας να παράγει
πλούτο πολλές φορές σε δύσκολες και αποµακρυ-
σµένες περιοχές, εκεί όπου η φύση έχει δηµιουργήσει-
χωροθετήσει τα κοιτάσµατα ή τα πετρώµατά της, αξιο-
ποιώντας τον ελληνικό ορυκτό πλούτο. Χωρίς αυτές
τις επίµονες προσπάθειες ο ελληνικός ορυκτός πλού-
τος θα ήταν «πλούτος» µόνο για τη θεωρητική γεω-
λογική βιβλιογραφία.

Εµείς καλούµεθα µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων
του κανονιστικού πλαισίου, να αναπτυχθούµε και
πολλές φορές αναπτυσσόµαστε σε πολύ δύσκολες
περιοχές, χωρίς υποδοµές τις οποίες δηµιουργούµε,
χωρίς κίνητρα, χωρίς ανάλογο εργατικό δυναµικό το
οποίο εξελίσσουµε. Αυτή είναι η πολύ µεγάλη συµβο-
λή της εξορυκτικής - µεταλλουργικής βιοµηχανίας στην
περιφερειακή ανάπτυξη κι έχουµε σηµαντικό ρόλο σε
αυτή. Αν κάποια στιγµή πάψει να υπάρχει αυτού του
είδους η δραστηριότητα σε ορισµένες περιοχές, αυτές
καταδικάζονται κυριολεκτικά σε αφάνεια.

Για να εξασφαλισθεί ο κλάδος και να συνεχισθεί η
πορεία του στο µέλλον, είναι απαραίτητο:

• Να υπάρξει καλύτερο και απλοποιηµένο νοµικό
πλαίσιο αδειοδότησης της δραστηριότητας. Οι σηµα-
ντικές καθυστερήσεις που προέρχονται από το υπάρ-
χον νοµικό πλαίσιο έχουν ως αποτέλεσµα την απο-
τροπή προσέλκυσης νέων επενδύσεων ή και ακόµα
τη µη υλοποίηση των ήδη αποφασισµένων.

• Να υπάρξει κωδικοποίηση της Μεταλλευτικής και
Λατοµικής Νοµοθεσίας.

• Να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα των φυσικών
πρώτων υλών και η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας των κοιτασµάτων κοντά στους χώρους
που υπάρχει το κοίτασµα.

• Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα δίκτυα µεταφο-
ρών (λιµάνια, σταθµούς κλπ)

• Να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά µε τις προϋποθέσεις
ανάπτυξης εξορυκτικής δραστηριότητας σε προστατευό-
µενες περιοχές όπως π.χ. αποτελούν οι περιοχές Natura.

• Να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασµός σε
συνάρτηση µε άλλους ανταγωνιστικούς µε την εξόρυξη
τοµείς (π.χ. τουρισµός), µε σκοπό την ισόρροπη ανά-
πτυξη και τους βέλτιστους συνδυασµούς, ανάλογα και
µε τον ορυκτό πλούτο κάθε περιοχής. Γενικοί αφορισµοί
και απαγορεύσεις έργων εξόρυξης δε συµβάλλουν στο
πνεύµα της ισόρροπης, βιώσιµης ανάπτυξης» .

Συµµετοχή ΣΜΕ στην ηµερίδα ΜΑΡΜΙΝ (5-5-2007)

Το συνέδριο αυτό διεξήχθη µε πολύ µεγάλη επιτυχία
στο Συνεδριακό κέντρο Μήλου - Γεώργιος Ηλιόπου-
λος από 17-20 Ιουνίου.

Στόχος του συνεδρίου ήταν ο καθορισµός δεικτών και
κριτηρίων λειτουργικότητας της Βιώσιµης Ανάπτυξης,
η διαµόρφωση διαδικασιών σύγκρισης των επιδόσε-
ων των επιχειρήσεων (benchmarking) καθώς και η
ανάπτυξη βέλτιστων τεχνικών και εργαλείων.

Μιλώντας κατά την έναρξη του συνεδρίου ο Πρόε-
δρος του ΣΜΕ κ. Ε. Βιδάλης τόνισε:

- Ο εξορυκτικός κλάδος καλείται σήµερα τόσο στην
Ελλάδα όσο και παγκοσµίως να πείθει µε στοιχεία και

µε πράξεις ότι είναι σηµαντικός στην καθηµερινή µας
ζωή, καθώς και ότι λειτουργεί υπεύθυνα, µε ασφάλεια
και µε σεβασµό στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.

- Η βιώσιµη ανάπτυξη της Ευρώπης βασίζεται, και
πρέπει να εξακολουθήσει να βασίζεται, στην εξόρυξη
πρώτων υλών από το ευρωπαϊκό υπέδαφος.

Στο 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο SDIMI 2007 συµµετείχαν 83
εισηγητές από 28 χώρες και 54 οργανισµούς και 160
σύνεδροι που εκπροσωπούν µεταλλευτικές επιχειρή-
σεις και φορείς, κυβερνητικές υπηρεσίες σχεδιασµού
και ελέγχου µεταλλευτικών δραστηριοτήτων, περι-
βαλλοντικούς οργανισµούς, επενδυτές, ερευνητικά
κέντρα και πανεπιστήµια.

Τρίτο ∆ιεθνές Συνέδριο για τον Προσδιορισµό και την Αξιολόγηση ∆ει-
κτών Βιώσιµης Ανάπτυξης στη Μεταλλευτική Βιοµηχανία (SDIMI 2007)
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ΣΜΕ και ΜΜΕ
Τα δελτία τύπου που κυκλοφόρησε το 2007 ο Σύνδε-
σµος έτυχαν σηµαντικής ανταπόκρισης από τις περισ-
σότερες των εφηµερίδων. Τα κυριότερα από αυτά
είχαν ως θέµα την εκδήλωση «Εξορυκτικός κλάδος &
Βιώσιµη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής
Ηµέρα Ορυκτών και την ηµερίδα της Θεσσαλονίκης
«Εργολαβικές σχέσεις εργασίας και ασφάλεια» . Επί-
σης δόθηκε µία συνέντευξη στο περιοδικό
ΛΑΤΟΜΕΙΟ σχετικά µε τη φυσιογνωµία του κλάδου,
το ρόλο και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει.
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ΣΜΕ & Πολιτική Ηγεσία
Δημόσια Διοίκηση

ΥΠΕΧΩ∆Ε

Ο ΣΜΕ ήλθε σε επαφή µε την πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και συνεργάστηκε στενά µε τα στελέχη του
Υπουργείου, ιδιαίτερα της ∆/νσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού και της ∆/νσης Χωροταξίας προκειµένου
να προωθήσει λύσεις σε θέµατα αδειοδοτικών προ-
βληµάτων, να συµβάλει στην ορθή ενσωµάτωση των
νέων ευρωπαϊκών οδηγιών και τέλος να συµβάλει
στην πληρέστερη ένταξη του κλάδου στο χωροταξικό
σχεδιασµό που προωθείται.

Συνάντηση Προεδρείου ΣΜΕ
µε το νέο Γ.Γ. ΥΠΕΧΩ∆Ε
κ. Ε. Μπαλτά

Το Προεδρείο του ΣΜΕ είχε συνάντηση µε τον Γ.Γ.
ΥΠΕΧΩ∆Ε κ. Ε. Μπαλτά στις 31/1/2007. Τα βασικότε-
ρα θέµατα που συζητήθηκαν ήσαν, η φυσιογνωµία
του κλάδου και οι δραστηριότητές του, το χωροταξι-
κό, τα θέµατα δικτύου Natura που αφορούν τον
κλάδο, τα βασικά προβλήµατα στην περιβαλλοντική
αδειοδότηση των εξορυκτικών έργων και η αντιµετώ-
πιση των νέων οδηγιών για το περιβάλλον της Ε.Ε.
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Χωροταξικό

Ο Σύνδεσµος, στη φάση της διαµόρφωσης των σχε-
δίων (Εθνικό, Ειδικό Τουρισµού, Ειδικό για ΑΠΕ, Ειδι-
κό βιοµηχανίας) είχε τη δυνατότητα να εκφράσει τις
θέσεις του για αυτά και αυτοδύναµα µε απ’ ευθείας
συνεργασίες µε τη ∆/νση Χωροταξίας του Υπουργείου
και µέσω της αντίστοιχης οµάδας εργασίας του ΣΕΒ.

Εθνικό Χωροταξικό

Τον Αύγουστο του 2008 τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευ-
ση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε το σχέδιο Εθνικού Χωροταξικού.
Για τον κλάδο της εξορυκτικής µεταλλουργικής βιοµη-
χανίας δίνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

- ∆ιατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις υφι-
στάµενες περιοχές εκµετάλλευσης και διασφάλιση της
δυνατότητας επέκτασης σε περιοχές, όπου εντοπίζο-
νται νέα κοιτάσµατα ή νέα ορυκτά, µε τήρηση των όρων
προστασίας του περιβάλλοντος και των προϋποθέσε-
ων λειτουργίας των γειτονικών δραστηριοτήτων.

- Πρόνοια χωρικού σχεδιασµού απαιτείται επίσης για τα
λατοµεία αδρανών υλικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη και µε µικρότερο κόστος κάλυψη των ανα-
γκών των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων και
έργων υποδοµής παράλληλα µε την ελάχιστη δυνατή
επίπτωση στο περιβάλλον. Ιδιαίτερα ενδιαφέρει: η πρό-
βλεψη χώρων εξόρυξης αδρανών σε περιοχές µε µεγάλη
ζήτηση (αστικά κέντρα, τουριστικές περιοχές, µεγάλα έργα
υποδοµής), η εξεύρεση θέσεων εκµετάλλευσης αδρανών
για την εξασφάλιση παραγωγής προϊόντων που συνδέο-
νται µε την πολιτιστική κληρονοµιά (παραδοσιακά κτί-
σµατα), υλικών µε ειδικές ιδιότητες και πρώτων υλών για
µονάδες παραγωγής τσιµέντου και ασβέστη.

- Εξασφάλιση των θεµελιωδών προϋποθέσεων για τη
λειτουργία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και
κυρίως δυνατότητα χωροθέτησης µονάδων πρωτογε-
νούς επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών καθώς και
µονάδων µεταποίησης για καθετοποίηση της παραγω-
γής στους χώρους εξόρυξης, όπως επίσης και δυνα-
τότητα εξασφάλισης θαλάσσιων διεξόδων για διακίνη-
ση των προϊόντων, όταν αυτό επιβάλλεται για τεχνικο-
οικονοµικούς λόγους ή για λόγους ασφάλειας.

- ∆ιασφάλιση των χώρων της εξορυκτικής δραστηριό-
τητας από ανταγωνιστικές χρήσεις µε κριτήρια τις επι-
πτώσεις στο περιβάλλον και τη σπανιότητα των προς
εκµετάλλευση πόρων, ειδικά στις παράκτιες ζώνες και
τις περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000.

Οι κατευθύνσεις αυτές θεωρούνται από τον κλάδο
πολύ θετικές και ότι διασφαλίζουν χωροταξικά το

παρόν και το µέλλον του.

Όταν το σχέδιο του Εθνικού Χωροταξικού, µετά τη
δηµόσια διαβούλευση τέθηκε προς γνωµοδότηση στο
Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας, έγινε µία ακόµη σηµα-
ντική παρέµβαση του ΣΜΕ, µέσω του αντιπροσώπου
του ΣΕΒ στο Συµβούλιο, µε την πρόταση προσθήκης
στο άρθρο 7 κεφ. Β της ακόλουθης διατύπωσης.

«Πρόκειται κυρίως για ορυκτούς πόρους που καλύ-
πτουν εγχώριες ανάγκες ή απευθύνονται σε διεθνείς
αγορές όπως: ο λιγνίτης στη ∆υτική Μακεδονία και την
Πελοπόννησο, ο βωξίτης στη Φωκίδα, Βοιωτία και
Φθιώτιδα, τα σιδηρονικελιούχα µεταλλεύµατα στη
Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, ∆υτική και Κεντρική Μακε-
δονία, το αργό πετρέλαιο στο νοµό Καβάλας, τα βιο-
µηχανικά ορυκτά στη ∆υτική και Κεντρική Μακεδονία,
τα µεικτά θειούχα και ο λευκόλιθος στη Χαλκιδική, οι
άστριοι και στην κεντρική Μακεδονία, ο χρυσός στην
Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, η ποζολάνη (απα-
ραίτητο υλικό για τις τσιµεντοβιοµηχανίες) ο περλίτης,
ο µπεντονίτης και γενικά τα βιοµηχανικά ορυκτά στις
Κυκλάδες και το νότιο Αιγαίο και ιδίως Μήλο, Νίσσυ-
ρο και Γυαλί, ο γύψος στην Κρήτη, τα µάρµαρα σε διά-
φορες θέσεις στον Ελλαδικό χώρο. Πρέπει να σηµειω-
θεί ότι τα µάρµαρα αποτελούν µία σηµαντική κατηγο-
ρία ορυκτών πόρων µε πολιτισµική και εµπορική
σηµασία που απαντώνται σε διάφορες θέσεις µε ποι-
κιλία µορφών και ιδιοτήτων. Οι µεγαλύτερες συγκε-
ντρώσεις εντοπίζονται στους νοµούς ∆ράµας, Καβά-
λας, Ηµαθίας, Ιωαννίνων, Αττικής, Βοιωτίας, Αργολί-
δος, Αρκαδίας και νήσων όπως η Νάξος» .

Θεωρούµε ότι η συντονισµένη προσπάθεια που έγινε
συνεχόµενα επί ενάµισυ χρόνο και η συνεχής συνερ-
γασία µε τα στελέχη της ∆/νσης Χωροταξίας του
Υπουργείου έδωσαν τα θετικά αυτά αποτελέσµατα.

Ειδικό Χωροταξικό Βιοµηχανίας

Το Μάιο του 2007 τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση το
Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τη Βιοµηχανία.

Ο Σύνδεσµος διαµόρφωσε τις τελικές του παρατηρή-
σεις επί του Σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Χωροταξικό της
Βιοµηχανίας, τις οποίες απέστειλε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Στη συνέχεια είχε συνάντηση µε στελέχη της ∆/νσης
Χωροταξίας του Υπουργείου µε τα οποία και συζήτη-
σε αναλυτικά όλες τις κατ’ άρθρο παρατηρήσεις.
Βασικός στόχος των προτάσεων του Συνδέσµου ήταν
η αναφορά για τον κλάδο και τις εγκαταστάσεις του
τόσο στα σχετικά άρθρα όσο και στο παράρτηµα 1
που αναφέρεται στις δραστηριότητες ανά νοµό.

Ο Σύνδεσµος συγκεκριµένα ζήτησε από το Υπουργείο,
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ο σηµαντικός για τη χώρα κλάδος της εξορυκτικής
βιοµηχανίας να µην αναφέρεται αποσµασµατικά και
µόνο κάτω από το πρίσµα των βιοµηχανικών του
µονάδων επεξεργασίας ή κατεργασίας των εξορυκτι-
κών προϊόντων αλλά ως ειδικός τοµέας. Το πρόβληµα
αυτό εντοπίζεται ιδιαίτερα στο Παράρτηµα Ι όπου
γίνονται αναφορές στις κατευθύνσεις για χωρική οργά-
νωση της βιοµηχανίας σε Περιφερειακό και Νοµαρχια-
κό επίπεδο, όπου άλλοτε αναφέρεται η εξορυκτική
βιοµηχανία και άλλοτε όχι (ενώ είναι σαφές ότι συνι-
στά ίδια δραστηριότητα). Επίσης στο ίδιο παράρτηµα
δεν αναφέρεται πουθενά η δραστηριότητα µονάδων
που λειτουργούν εντός των εγκριµένων λατοµικών
περιοχών παραγωγής αδρανών - δοµικών υλικών και
µαρµάρων όπως και οι διασυνδεδεµένες µε τα αδρανή,
ουσιαστικής οικονοµικής σηµασίας για τη χώρα, µονά-
δες παραγωγής τσιµέντου (π.χ. Νοµός Μαγνησίας και
Ευβοίας).

Οι περισσότερες των παρατηρήσεων έγιναν αποδε-
κτές και το αρχικό σχέδιο βελτιώθηκε σηµαντικά σε
πολλά επ ιµέρους άρθρα όπως και στο επ ίµαχο
Παράρτηµα Ι. Πρέπει να τονίσουµε και τα ιδιαίτερα
θετικά για τον κλάδο στοιχεία που περιέχονται στο
σχέδιο, στο άρθρο 5.

Ειδικό Χωροταξικό Τουρισµού

Ο Σύνδεσµος διαµόρφωσε τις τελικές του παρατηρή-
σεις επί του σχεδίου που τέθηκε τον Ιούνιο του 2007
σε δηµόσια διαβούλευση, τις οποίες και έθεσε υπόψη
του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σε επιστολή του το Προεδρείο του ΣΜΕ
προς το Υπουργείο ανέφερε τις εξής βασικές θέσεις:
«Ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων σηµειώ-
νει την απουσία αναφορών στην εξορυκτική δραστη-
ριότητα, στο ανωτέρω Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο του
Τουρισµού που δόθηκε σε δηµόσια διαβούλευση ενώ
αναφέρονται παράλληλες µε τον Τουρισµό άλλες χρή-
σεις (Άρθρο 5, Άρθρο 8).

Είναι γνωστό ότι η εξορυκτική βιοµηχανία, ιδιαίτερα
σηµαντική διαχρονικά για την οικονοµική ανάπτυξη
της Χώρας, παρουσιάζει χωρικές διαφοροποιήσεις
που ενώ δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την Τουριστική
ανάπτυξη, όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά
υπό τον αυστηρό έλεγχο του Αρµοδίου Υπουργείου
και των Αρχών, συµβάλλουν στην ανάπτυξη των
περιοχών όπου δραστηριοποιούνται.

Ως εκ τούτου και για την πληρότητα του σχετικού σχε-
δίου προτείνουµε όπως στο άρθρο 8 παράγρ. 2Α
αυτού, ακριβώς µετά την αναφορά στη βιοµηχανία, να
γίνει η εξής προσθήκη που συµπληρώνει τη Μεταλ-
λευτική δραστηριότητα:

- Ιδιαιτέρως για την εξορυκτική βιοµηχανία (µεταλλεία,

ορυχεία, λατοµεία), η δραστηριότητα της οποίας συµ-
βάλλει σηµαντικά στην Εθνική και Τοπική Οικονοµία
και Ανάπτυξη, και της οποίας το αντικείµενο συναρτά-
ται αντικειµενικά από τη φυσική χωροθέτησή του στο
χώρο, οι δραστηριότητες εξόρυξης και επεξεργασίας
πρέπει να επιτρέπονται υπό όρους και να αδειοδο-
τούνται, µε βάση τους ειδικούς περιβαλλοντικούς
όρους που εκπονούνται και εγκρίνονται από τις αρµό-
διες αρχές» .
Οι παρατηρήσεις του ΣΜΕ συζητήθηκαν εν έκταση µε
τα στελέχη της ∆/νσης Χωροταξίας και αντιµετωπίστη-
καν θετικά.

Εξειδίκευση της Οδηγίας διαχείρισης
µεταλλευτικών αποβλήτων (MWD) από
την TAC Committee µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων κρατών µελών. Συνεργασία
ΣΜΕ και ΥΠΕΧΩ∆Ε

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩ∆Ε στην επιτροπή για την
τεχνική προσαρµογή της οδηγίας MWD (TAC
Committee) έθεσε τις βάσεις οργανωµένου διαλόγου
µεταξύ των εκπροσώπων της χώρας στις ad-hoc οµά-
δες που υποστηρίζουν το έργο της επιτροπής και του
ΣΜΕ.

Έγινε ευρύτατος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων σε
όλα τα επίµαχα θέµατα των εξειδικεύσεων όπως τα
περί αδρανών αποβλήτων, χαρακτηρισµού αποβλή-
των, κατηγοριοποίηση εγκαταστάσεων αποβλήτων
και οικονοµικές εγγυήσεις µε σκοπό την όσο το δυνα-
τό πληρέστερη εκπροσώπηση των θέσεων της χώρας
στην επιτροπή αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο ΣΜΕ και
Ευρωπαϊκά Θέµατα.
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ΥΠΑΝ

Σχέδιο Νόµου « Έρευνα και εκµετάλλευση
λατοµείων και άλλες διατάξεις»

Το ΥΠΑΝ πριν προχωρήσει σε δηµοσιοποίηση του
τελικού σχεδίου κάλεσε τον ΣΜΕ για ανταλλαγή από-
ψεων επί των παρατηρήσεων που ο Σύνδεσµος είχε
κάνει επί του αρχικού σχεδίου.

Εκπρόσωποι του Υπουργείου και στελέχη του ΣΜΕ
είχαν εκτεταµένο διάλογο ανταλλάσσοντας απόψεις
κατ’ άρθρο. Σε αρκετά σηµεία υπήρξε ταύτιση από-
ψεων και έγιναν βελτιωτικές παρεµβάσεις στο αρχικό
σχέδιο.

Ο Σύνδεσµος πιστεύει ότι η όλη προσπάθεια βρίσκε-
ται σε πολύ καλό δρόµο και προτρέπει την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΑΝ να προχωρήσει άµεσα σε δηµοσιο-
ποίηση του τελικού σχεδίου και προώθησή του προς
ψήφιση από τη Βουλή. Παρ’ όλα αυτά για αδιευκρί-
νιστους λόγους µέχρι σήµερα η πολιτική ηγεσία του
ΥΠΑΝ παραµένει αδρανής στο θέµα αυτό.

Συνάντηση του Προεδρείου του ΣΜΕ µε τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Στ. Καλαφάτη

Στη συνάντηση αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις
15/11/2007 το Προεδρείο του ΣΜΕ έθεσε ως θέµατα
άµεσης προτεραιότητας για τον κλάδο τα εξής:
- Άµεση προώθηση προς ψήφιση του νοµοσχεδίου για
την έρευνα και εκµετάλλευση των λατοµείων και των
λατοµικών προϊόντα (βιοµηχανικά ορυκτά, µάρµαρα,
ασβεστολιθικά αδρανή)

- Ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας ΥΠΑΝ για την
απλοποίηση όλων των διαδικασιών αδειοδότησης
των εξορυκτικών έργων, σε συνεργασία µε τα συναρ-
µόδια Υπουργεία.

- Ενεργειακό - αξιοποίηση των εθνικών πηγών ενέρ-
γειας - αξιοποίηση του ευρωπαϊκού λιθάνθρακα.

- Ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας της Γεν.
∆ιεύθυνσης Φυσικού Πλούτου και παράλληλα αντί-
στοιχη ενίσχυση των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων.

- Εκσυγχρονισµός του Κανονισµού Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

- Ουσιαστική αντιµετώπιση των ευρωπαϊκών οδηγιών
µέσα από διάλογο µε τους ενδιαφερόµενους φορείς
και τη δηµιουργία και υποστήριξη εθνικών θέσεων
στα ευρωπαϊκά όργανα.

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων

Αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανά-
κλησης παραχώρησης δασικής έκτασης
σε περιπτώσεις µη ανανέωσης Π.Ο.

Σε σχετική εγκύκλιο που κυκλοφόρησε το Υπουργείο
µε θέµα την εφαρµογή του άρθρου 57 του Ν.
998/1979 τέθηκε το θέµα ότι «στην περίπτωση µη
ανανέωσης του χρόνου ισχύος των περιβαλλοντικών
όρων ή πράξης παραχώρησης της δασικής έκτασης
ανακαλείται...» .

Με επιστολή του ο ΣΜΕ ζήτησε διευκρίνιση εάν η
εγκύκλιος εννοεί µετά την τελική κρίση του ΥΠΕΧΩ∆Ε
για την ανανέωση ή µη των περιβαλλοντικών όρων.
Επισήµανε ότι συνηθέστατα απαιτείται χρόνος που
υπερβαίνει ακόµη και τα 2 έτη, παρά το ότι η κατάθε-
ση µελέτης για την ανανέωση των περιβαλλοντικών
όρων γίνεται τουλάχιστον έξι µήνες πριν τη λήξη
ισχύος της παλαιάς έγκρισης.

Ο Σύνδεσµος ζήτησε να διευκρινιστεί εάν στο µεσοδιά-
στηµα µέχρι την τελική απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε ισχύει
η πράξη παραχώρησης της δηµόσιας δασικής έκτασης,
προς αποφυγή τριβών µε τις τοπικές δασικές αρχές.

Επίσης ζήτησε την επίσηµη θέση του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της
νοµικής του υπηρεσίας στο ίδιο θέµα. Εξέφρασε την
άποψη ότι η πράξη παραχώρησης δεν ανακαλείται
όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: ο κύριος του
έργου έχει υποβάλλει έγκαιρα αίτηµα και µελέτη ανα-
νέωσης περιβαλλοντικών όρων, έχει καταθέσει σε
εύλογο χρόνο τυχόν πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία,
και η διαδικασία αναθεώρησης των όρων βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Η συνδροµή των παραπάνω προϋποθέσεων θα πρέ-
πει να διαπιστώνεται µέσω της αρµόδιας αδειοδοτού-
σας αρχής.

Με την άποψη αυτή συµφώνησε το ΥΠΕΧΩ∆Ε θέτο-
ντας επιπρόσθετα και το θέµα «της αρχής της χρηστής
διοίκησης» όταν οι νέοι Π.Ο. δεν εγκρίνονται έγκαιρα,
επισηµαίνοντας ότι στην περίπτωση αυτή το έργο δε
λειτουργεί ανεξέλεγκτα αλλά µε τους παλιούς περι-
βαλλοντικούς όρους.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δέχτηκε τις από-
ψεις αυτές και διευθέτησε το θέµα µε νέα διευκρινιστι-
κή εγκύκλιο.
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Οδηγία διαχείρισης µεταλλευτικών
αποβλήτων (MWD)

Συνεχίζονται οι εργασίες της Επ ιτροπής (TAC
Committee) για την τεχνική προσαρµογή της οδηγίας
στην οποία µετέχουν και έλληνες εκπρόσωποι. Η επι-
τροπή αυτή επιβλέπει και συντονίζει επιµέρους ad hoc
οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή ειδικών απ’ όλα τα
κράτη µέλη ή επιβλέπει ανατεθειµένες µελέτες σε διά-
φορους φορείς (CEN, SAFEMAMMIN, κλπ) προκειµέ-
νου να εξειδικευτούν όλα τα θέµατα τα οποία στην
κυρίως οδηγία αναφέρονται γενικά και µόνο ως κατευ-
θυντήρια λογική και γραµµή. Τα βασικότερα θέµατα µε
τα οποία ασχολούνται οι οµάδες εργασίας ή οι µελετη-
τικοί φορείς είναι: χαρακτηρισµός αποβλήτων, µέθο-
δος δειγµατοληψίας και δοκιµών, αδρανή απόβλητα -
προσδιορισµός ιδιοτήτων, ταξινόµηση εγκαταστάσεων
αποβλήτων και προσδιορισµός κριτηρίων για την
κατηγορία Α, οικονοµικές εγγυήσεις, επιθεωρήσεις
εγκαταστάσεων αποβλήτων, δηµοσιοποίηση πληρο-
φοριών και κλειστές - εγκαταλελειµµένες εγκαταστάσεις
αποβλήτων, απογραφή τους και αποκατάστασή τους.

Στόχος είναι µέχρι τέλος του α’ εξαµήνου του 2008 να
ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, να υποβληθεί στην
Commission και στη συνέχεια να ανακοινωθούν οι τελι-
κές αποφάσεις µε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, προς
πλήρη εφαρµογή της οδηγίας. Προβλέπεται µέχρι τέλος
του 2008 ότι θα ξεκινήσει η εφαρµογή της οδηγίας στο
σκέλος του σχεδιασµού, της διαχείρισης και της λει-
τουργίας νέων εγκαταστάσεων αποβλήτων και από το
2012 και µετά θα ισχύσει στο σύνολο των άρθρων της.

Ο Σύνδεσµος και µέσω της Euromines και µέσω του
εκπροσώπου του ΥΠΕΧΩ∆Ε στην TAC Committee και
των Ελλήνων ειδικών στις ad hoc οµάδες εργασίας έκανε
παρεµβάσεις στα περισσότερα των θεµάτων όπως:

- Αδρανή απόβλητα:
Παρεµβάσεις για καλύτερο και ακριβέστερο προσδιο-
ρισµό τους όπως και για τη διαδικασία και τα κριτήρια
χαρακτηρισµού ενός υλικού ως αδρανούς.

ΣΜΕ & Ευρωπαϊκά
Θέματα
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- Κατηγορία (Α) εγκαταστάσεων:
Η προτεινόµενη από τους µελετητές µεθοδολογία και τα
κριτήρια κατάταξης των εγκαταστάσεων στην (Α) κατη-
γορία είναι αρκετά ασαφή. Επίσης διέπονται από µία
λογική υπερτίµησης των πιθανών προβληµάτων κάνο-
ντας αβάσιµες συγκρίσεις των εγκαταστάσεων που λει-
τουργούν εφαρµόζοντας ΒΑΤ µε υποθετικά σενάρια
«µηδενικών επιπτώσεων» ή διαχείρισης αποβλήτων
χωρίς κανένα προληπτικό µέτρο («χείριστη διαχείρι-
ση» ) ή θεωρώντας ως κριτήριο κατάταξης την ύπαρξη
επικίνδυνων απόβλητων, ανεξάρτητα από όρια ή όγκο
εγκατάστασης. Με τέτοιου είδους κριτήρια είναι υπαρ-
κτός ο κίνδυνος, ακόµα και απλές αποθέσεις αδρανών
υλικών να κατηγοριοποιηθούν ως (Α). Αυτά οδήγησαν
το Σύνδεσµο να εκφράσει έντονα τη διαφωνία του.

- Χαρακτηρισµό αποβλήτων:
Σε συνεννόηση µε τον Έλληνα ειδικό που µετέχει στην
ad hoc οµάδα εργασία, τη σχετική µε το θέµα τέθηκαν
παρατηρήσεις σχετικά µε τη µέθοδο και τα κριτήρια
χαρακτηρισµού.

- Οικονοµικές εγγυήσεις:
Ο Σύνδεσµος πρότεινε συγκεκριµένα κριτήρια λειτουρ-
γίας τους τα κυριότερα των οποίων ήταν: α) οι οικονο-
µικές εγγυήσεις πρέπει να εφαρµοστούν µε τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν τις δυνατότητες αποκα-
τάστασης, µετά το πέρας της εξόρυξης, χωρίς να δηµι-
ουργούνται ανυπέρβλητα οικονοµικά βάρη στο φορέα
και να εγγυούνται την οικονοµικότητα της όλης εκµε-
τάλλευσης και β) να έχουν ευελιξία στον καθορισµό
ανάλογα µε το έργο, να επιβάλλονται τµηµατικά και να
επιστρέφονται οµοίως µετά την πιστοποίηση του τέλους
των εργασιών και να σταµατά έγκαιρα η ισχύος τους.
Αναλυτικές πληροφορίες για την οδηγία αυτή βρίσκο-
νται στην ιστοσελίδα του ΣΜΕ www.sme.gr

Θεµατική στρατηγική και νέα
οδηγία για τα απόβλητα και
την ανακύκλωση:

Ο ΣΜΕ σε όλα τα όργανα και τους Συνδέσµους που
µετέχει αλλά και αυτοδύναµα, πρόβαλλε έντονες
αντιρρήσεις για το σηµείο 1 του παραρτήµατος IV της
οδηγίας που αναφέρει ότι πρέπει να γίνει «χρήση
µέτρων σχεδιασµού ή άλλα οικονοµικά µέσα που να
επηρεάζουν τη διαθεσιµότητα και τις τιµές, πρωτογε-
νών υλικών» (εννοώντας µε σκοπό τη µείωση της
παραγωγής αποβλήτων), ζητώντας τη διαγραφή του.
Στην πρώτη επεξεργασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έκανε αποδεκτή τη θέση αυτή ενώ το Συµβούλιο τροπο-
ποίησε το επίµαχο σηµείο ως εξής: «τη χρήση προγραµ-
µατισµένων µέτρων ή άλλων οικονοµικών εργαλείων
ενθαρρύνοντας την αποτελεσµατική χρήση των πόρων» .
Τα δύο ευρωπαϊκά όργανα έχουν σηµαντικές διαφο-

ρές ως προς το σκοπό και τους στόχους της οδηγίας.
Πάντως γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια και από Κοινο-
βούλιο και από Συµβούλιο να συγκεκριµενοποιηθούν
όροι όπως: πρόληψη αποβλήτων, επαναχρησιµοποί-
ηση, ανάκτηση, διάθεση, παραπροϊόν, ανακύκλωση,
και προσδιορισµός κάτω από ποιες συνθήκες ένα
υλικό απόβλητο παύει να χαρακτηρίζεται ως έτσι.
Οι παρεµβάσεις του ΣΜΕ, σ’ όλα τα επίπεδα είναι
συνεχείς ώστε να µη θιγεί ο κλάδος της εκµετάλλευσης
πρώτων υλών ανεπανόρθωτα µέσα από την οδηγία
αυτή, που θέλει να αποτελέσει το βασικό πυλώνα της
«νέας ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής» .
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΣΜΕ
www.sme.gr

Σχέδιο οδηγίας πλαίσιο για την
προστασία του εδάφους

Ο ΣΜΕ πρόβαλε τις θέσεις του µέσω των Συνδέσµων που
συνεργάζεται αλλά και απ’ ευθείας στους Έλληνες
Ευρωβουλευτές και στους αντιπροσώπους της ΜΕΑ
όπως και στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. Προσπαθήσαµε να αναδείξου-
µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από το σχέδιο
αυτό. Πρώτα και κύρια δηµιουργούνται σοβαρές επικα-
λύψεις µε άλλες οδηγίες (οδηγία περί περιβαλλοντικής
ευθύνης, οδηγία διαχείρισης µεταλλευτικών αποβλήτων,
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, οδηγία IPPC και οδη-
γίες περί νερών). Έπειτα τα εδάφη ή οι συνθήκες και τα
προβλήµατα από χώρα σε χώρα διαφέρουν τόσο πολύ
που αµφισβητείται έντονα εάν και κατά πόσο η οδηγία
µπορεί να αντιµετωπίσει αυτή τη διαφορετικότητα.

Γίνεται ιδιαίτερη µνεία στις εξορυκτικές δραστηριότητες
ως ένας από τους παράγοντες «µόλυνσης του εδά-
φους» . Επίσης στην οδηγία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στις υποχρεώσεις «αποκατάστασης εδαφών» .

Το όλο θέµα κρίνεται ανακριβέστατο, όπως και όλη η
οδηγία που εστιάζειται µόνο στη «µόλυνση» και την
αποκατάσταση των εδαφών και όχι στις εδαφικές λει-
τουργίες. Το τι είναι επίσης αποκατάσταση εδαφών
αποτελεί ακόµη ένα θέµα απροσδιοριστίας. Ιδιαίτερα
για τον κλάδο µας «η αποκατάσταση εδαφών» που
πραγµατοποιούµε συνδυάζεται και µε τη βιοποικιλό-
τητα (αποκαταστάσεις βλάστησης) που φυσικά κάτι
τέτοιο δεν είναι δυνατόν να προσεγγιστεί µέσα από
ένα τόσο γενικόλογο σχέδιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14/11/2007 ενέκρινε,
στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης, το σχέδιο της οδη-
γίας αυτής. Αξιοσηµείωτο είναι ότι συµφωνήθηκε η
κατάρτιση λίστας ρυπασµένων τόπων - εδαφών εντός
της χωρών της Ε.Ε.

Το Συµβούλιο δεν προχώρησε σε πολιτική συµφωνία
και έτσι η οδηγία αυτή εκκρεµεί από πλευράς συνέχειας.
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Κανονισµός της Ε.Ε. για την κατα-
χώρηση, αξιολόγηση & αδειοδότη-
ση των χηµικών προϊόντων REACH

Οι βασικότερες υποχρεώσεις του κλάδου σχετικά µε τον
κανονισµό στο REACH είναι αυτές που προέρχονται από
την ευθύνη του ως χρήστης χηµικών ουσιών
(downstream user). Ήδη έχει ξεκινήσει η φάση της προ-
καταχώρησης των χηµικών ουσιών (prere-gistration) και
πρέπει οι προµηθευτές του κλάδου όχι µόνο να καταθέ-
σουν τους ανάλογους φακέλους για τις χηµικές ουσίες
που προµηθεύουν αλλά να συµπεριλαµβάνουν και όλες
τις εξειδικευµένες χρήσεις τους. Σε περίπτωση που κάποι-
ες χρήσεις δεν καταχωρηθούν από τους προµηθευτές,
τότε υποχρεούται να προχωρήσει σε προκαταχώρηση -
καταχώρηση ο ίδιος ο χρήστης. Για την εξορυκτική δρα-
στηριότητα που ούτως ή άλλως έχει εξειδικευµένες χρή-
σεις πρέπει το σηµείο αυτό να προσεχθεί ιδιαίτερα.

Ένα άλλο βασικό θέµα που φαινόταν µέχρι πρότινος αξε-
καθάριστο για τον κλάδο ήταν εάν τα κατεργασµένα ορυ-
κτά ή τα µεταλλευτικά συµπυκνώµατα (ore concentrates)
είναι στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού.

Μετά από αρκετό διάλογο η κατάληξη έχει ως εξής:
- Μία ουσία η οποία υπάρχει στη φύση (σε φυσική
κατάσταση) και παράγεται (εξορύσσεται), προσεγγίζει
την έννοια του φυσικού ορυκτού. Τα φυσικά αυτά
προϊόντα πρέπει να εξαιρούνται και από την καταχώ-
ρηση (registration) και από την έγκριση (Authorization)

- Ένα νέο υλικό ή ουσία που παράγεται από το πρω-
τογενές ορυκτό µε φυσικές µεθόδους, στο οποίο
υπάρχει αλλαγή στην ορυκτολογική σύσταση σε
σύγκριση µε το πρωτογενές, τότε έχουµε την περίπτω-
ση του “ore concentrate”. Τα υλικά αυτά πρέπει να
εξαιρούνται από την καταχώρηση, αξιολόγηση και
έγκριση του κανονισµού REACH.

- Εάν από το συµπύκνωµα ή το κατεργασµένο -
εµπλουτισµένο µετάλλευµα µε χηµικές µεθόδους, ή µε
θερµικές κατεργασίες ή µε θερµική διάσπαση παράγε-
ται νέα ουσία ή υλικό τότε έχουµε ένταξη του νέου υλι-
κού στο REACH εκτός και εάν το παραγόµενο υλικό
δεν έχει τη µορφή τελικού αλλά ενδιάµεσου
(intermediate) προϊόντος οπότε τότε θα εξαιρείται από
τη φάση της έγκρισης και ίσως και της καταχώρισης.
Εξαιρέθηκε της προαναφερόµενης περίπτωσης το τσι-
µέντο. ∆εν εξαιρέθηκαν τα µεταλλουργικά προϊόντα.

Μονοξείδιο του αζώτου
στους χώρους εργασίας

Μέσα στα πλαίσια της λίστας των OEL’ s (όρια ρύπων
στους χώρους εργασίας) γίνεται προσπάθεια από την

Commission να συµπεριληφθεί το ΝΟ και µάλιστα µε
όρια απίστευτα όπως το περίφηµο 0,2 ppm που ουσια-
στικά, σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα τεχνολογία,
θέτει εκτός λειτουργίας σίγουρα τις υπόγειες εργασίες
αλλά ίσως και άλλες βιοµηχανικές δραστηριότητες.

Παρά τις έντονες αµφισβητήσεις για τις συνέπειες στον
ανθρώπινο παράγοντα από την έκθεση σε ΝΟ, παρά
το ασταθές του ΝΟ το οποίο µε ανάλογη ποσότητα
αέρα µετατρέπεται σε ΝΟ2, παρά το ότι η υπάρχουσα
κοινοτική και εθνική νοµοθεσία έδινε βαρύτητα και
έβαζε αυστηρά όρια 5ppm για το ΝΟ2 το οποίο είναι
πολλαπλάσια τοξικότερο από το ΝΟ, παρά το ότι η
υπάρχουσα νοµοθεσία κρατών µελών προβλέπει
έκθεση σε ΝΟ όχι πέραν των 25 ppm, η εµµονή να
συµπεριληφθεί το ΝΟ στις λίστες OEL και µάλιστα µε
νέα όρια κάτω του 1ppm έγειρε εύλογα απορίες αλλά
και τις έντονες αντιδράσεις των φορέων του κλάδου
όπως και µερίδας εργαζοµένων σ’ αυτές.

Το ζήτηµα αυτό δεν έχει ως σήµερα προχωρήσει,
παραµένει όµως στις µελλοντικές εκκρεµότητες της
Επιτροπής. Ο ΣΜΕ ως γνωστόν, λόγω της συµµετοχής
του στην Ευρωπαϊκή Συµβουλευτική Επιτροπή Ασφά-
λειας και Υγιεινής των χώρων εργασίας παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις στο θέµα αυτό.

Βιοποικιλότητα στην Ε.Ε.

Ο ΣΜΕ προώθησε τις κοινές θέσεις του κλάδου σε Έλλη-
νες εκπροσώπους στη ΜΕΑ και στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η βασική άποψή µας συνοψίζεται στο ότι η προστασία
αυτή δεν υλοποιείται ούτε εξαρτάται µόνο από δεσµεύ-
σεις µεγάλων περιοχών ως προστατευόµενες και µε
καθολικές απαγορεύσεις διαφόρων δραστηριοτήτων,
εις βάρος της ανάπτυξης. Μόνο µε µελετηµένα σε βάθος
και συνδυασµένα µέτρα και ενέργειες, όπως και µε µελε-
τηµένες συνέργειες προστασίας περιβάλλοντος και δρα-
στηριότητας µπορεί να δοθεί λύση στο πρόβληµα. Εξ’
άλλου αποδεικνύεται ότι εξόρυξη και βιοποικιλότητα
είναι συµβατές. Σε επιτυχηµένες αποκαταστάσεις, µετά
την εκµετάλλευση, η βιοποπικιλότητα ενισχύεται και
αυτό αποδεικνύεται επιστηµονικά σε πολλές περιοχές.

Πρωτοβουλία Verheugen για τη
χάραξη νέας ευρωπαϊκής πολιτι-
κής πρώτων υλών

Στα πλαίσια της χάραξης «νέας ευρωπαϊκής πολιτι-
κής» και των εργασιών της οµάδας High Level Group
πάνω στις συνέργειες που απαιτούνται για την αντα-
γωνιστικότητα, το περιβάλλον και την ενέργεια, βασι-
κοί άξονες της πολιτικής αυτής, ο επ ίτροπος
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Verheugen ανέλαβε πρωτοβουλία για τη δηµιουργία
µίας ολοκληρωµένης πολιτικής σε σχέση µε την εξα-
σφάλιση της προµήθειας πρώτων υλών στην Ε.Ε.

Η DG Enterprise µετά από αρχική διαβούλευση µε τους
ενδιαφερόµενους φορείς κατέστρωσε 5 βασικούς άξονες
- πυλώνες για την υλοποίηση και στήριξη της πολιτικής
αυτής και συγκεκριµένα: τον εσωτερικό πυλώνα µε ενί-
σχυση της παραγωγής και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
πρώτων υλών, το διεθνή πυλώνα της ενίσχυσης της
παραγωγής των πρώτων υλών σε όλο τον κόσµο µε
εφαρµογή αρχών βιώσιµης ανάπτυξης, ο πυλώνας της
βελτίωσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και δεξιοτή-
των του ανθρώπινου δυναµικού όπως και των θεµάτων
H&S, ο πυλώνας της αποτελεσµατικότερης χρήσης των
πρώτων υλών µε εφαρµογή νεωτερισµών και προγραµ-
µάτων R&D και ο πυλώνας της ευρύτερης επένδυσης
στη γνώση (επενδυτικά προγράµµατα σε σχέση µε τη
βιώσιµη χρήση και ανάπτυξη των πρώτων υλών κλπ).

Ήδη οι ευρωπαϊκοί φορείς όπως και ο ΣΜΕ επεξεργάζο-
νται συγκεκριµένες θέσεις που θα υποστηρίξουν στη
δηµόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει, πάνω στα
βασικά σηµεία των προτάσειων της πρωτοβουλίας αυτής.

High Level Group
& συµµετοχή Προέδρου ΣΜΕ

Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Ε. Βιδάλης µαζί µε τον κ. A.
Colson (Lafarge), επ ιλέχτηκαν από τους Ευρωπαϊκούς
Συνδέσµους Βιοµηχανικών Ορυκτών, Μεταλλείων,
Τσιµέντου, Αδρανών, Ασβέστη, Οικοδοµικών Προϊό-
ντων, Κεραµεικών και ∆ιακοσµητικών Λίθων να τους
εκπροσωπήσουν, συνεισφέροντας στις εργασίες του
“High Level Group on Competitiveness, Energy and
Environment”, µε στόχο τη διαµόρφωση της Ευρω-
παϊκής πολιτικής για την αύξηση της ανταγωνιστικό-
τητας. Η συµµετοχή του κ. Ε. Βιδάλη και A. Colson
αφορούσε την ενότητα “Natural resources, secondary
raw materials and waste”.

Οι γενικές προτάσεις πολιτικής, που κατατέθηκαν και
παρουσιάστηκαν από τον κ. Βιδάλη ήταν:

• Αναθεώρηση της νοµοθεσίας, που αφορά την εξόρυξη
και εξασφάλιση καλής εφαρµογής της στα κράτη µέλη.

• Ανάπτυξη οδηγού για βελτίωση του σχεδιασµού
χρήσεων γης, αδειοδότησης και υλοποίησης µελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Αναγνώριση της σηµασίας των ορυκτών πρώτων
υλών και του εξορυκτικού κλάδου, όπως ακριβώς για
τους κλάδους γεωργίας, αλιείας και διαχείρισης υδάτων.

• Βελτίωση του σχεδιασµού ανάπτυξης ορυκτών

πόρων µε ανταλλαγή καλών πρακτικών.

• Ανάπτυξη υποδοµών µεταφοράς, λαµβάνοντας
υπόψη τη διακίνηση του µεγάλου όγκου ορυκτών
πρώτων υλών.

Επίσης ειδικότερα υποστήριξε:
• Τη χρηµατοδότηση αποκατάστασης παλιών εγκατα-
λελειµµένων ορυχείων.

• Την υποστήριξη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων της
τοπικής κοινωνίας, για την αντιµετώπιση της αδειοδό-
τησης των έργων.

• Την αναγνώριση της τεχνολογικής πλατφόρµας για
τη βιώσιµη ανάπτυξη των ορυκτών πόρων και υπο-
στήριξη των προτεινοµένων κατευθύνσεων έρευνας.

• Την ενίσχυση της εφαρµογής Ευρωπαϊκών προδια-
γραφών παραγωγής ορυκτών πόρων στις τρίτες
χώρες και χρησιµοποίηση οικονοµικών εργαλείων για
ενίσχυση εισαγωγών προϊόντων, που παράγονται
εφαρµόζοντας τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.

• Τη δηµιουργία οµάδας προώθησης των αρχών της
βιώσιµης ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, µε συνεργα-
σία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µη Κυβερνητικών
Οργανώσεων και Επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω προτάσεις έγιναν αποδεκτές σχεδόν
στο σύνολο τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
προωθούνται ήδη από τον Επίτροπο G.Verhuegen µε
τη δηµοσιοποίηση - διαβούλευση της πολιτικής, για
τις µη ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες.

Συνάντηση Προέδρου ΣΜΕ
µε Έλληνες Ευρωβουλευτές

Το Προεδρείο του ΣΜΕ συναντήθηκε µε τους Έλληνες
Ευρωβουλευτές, κ.κ. Α. Τρακατέλλη της Επιτροπής
Περιβάλλοντος του Ε.Κ., Ι. Γκλαβάκη, αναπληρωτή
στην ίδια Επιτροπή, Ν. Βακάλη της Επιτροπής Βιοµη-
χανίας και κα Μ. Παναγιωτοπούλου της Επιτροπής
Απασχόλησης, στους οποίους εξέθεσε τις θέσεις του
κλάδου σε τρέχοντα θέµατα αρµοδιοτήτων τους όπως
διαχείρισης φυσικών πόρων και προσπελασιµότητα,
σχέδιο οδηγίας περί αποβλήτων και συµφωνία αυτο-
δέσµευσης για το κρυσταλλικό πυριτικό

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Νέο τακτικό µέλος του ΣΜΕ, µετά από απόφαση του ∆.Σ.
καθίσταται η εταιρεία «Ελληνικά Λατοµεία Α.Ε.» , ανε-
βάζοντας σε 26 το σύνολο των µελών του Συνδέσµου.
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Δραστηριότητες
Επιχειρήσεων ΣΜΕ
εκτός Ελλάδος

S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

H S&B Bιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. έχει εξελιχθεί σε έναν
πολυεθνικό Όµιλο Εταιριών, µε εκτεταµένη διεθνή
παρουσία και δραστηριότητα και ηγετικές θέσεις στις
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο
επίπεδο. Σήµερα ο Όµιλος S&B διαθέτει πάνω από
100 ορυχεία, εγκαταστάσεις, κέντρα επεξεργασίας και
κέντρα διανοµής, σε πάνω από 20 χώρες, σε 5 ηπεί-
ρους και πραγµατοποιεί πωλήσεις σε περισσότερες
από 60 χώρες σε όλο τον κόσµο. Πάνω από το ήµισυ
του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών του Οµίλου
προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Οι πιο σηµαντικές εξελίξεις µέσα στο 2007 ως προς
την διεθνή δραστηριότητα του Οµίλου ήταν:

- Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 50% της CEBO
International B.V., η οποία διαθέτει παραγωγική µονά-
δα στο ΙJmuiden της Ολλανδίας και κέντρα διανοµής
στην Ολλανδία και την Αγγλία, σε στρατηγικά σηµεία
για την εξυπηρέτηση της βιοµηχανίας πετρελαίου και
αερίου στη Βόρεια Θάλασσα. Τα κύρια προϊόντα της
CEBO απευθύνονται στις γεωτρήσεις πετρελαίου και
αερίου και βασίζονται στα βιοµηχανικά ορυκτά,
κυρίως βαρυτίνη και µπεντονίτη, καθώς και σε εξειδι-
κευµένα είδη τσιµέντου και διάφορα χηµικά.

- Η εξαγορά της δραστηριότητας επεξεργασίας µπε-
ντονίτη της εταιρίας Τhe Hill & Griffith Company στις
Η.Π.Α. H δραστηριότητα αυτή αφορά το σχεδιασµό
και την παραγωγή, σε τέσσερις µονάδες επεξεργα-
σίας, εξειδικευµένων προϊόντων, βασισµένων σε µπε-
ντονίτη και άλλα προσθετικά υλικά, για χρήση ως
συνδετικό υλικό της άµµου καλουπιών σε χυτήρια
των Η.Π.Α.

- Η εξαγορά από την εταιρία ΟΜΥΑ GmbH εργοστα-
σίου επεξεργασίας µπεντονίτη στο Neuss της Γερµα-
νίας, το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή
λεπτών και υπέρλεπτων προϊόντων προστιθέµενης
αξίας λευκού µπεντονίτη, κατάλληλων για εξειδικευ-
µένες χρήσεις όπως στην παραγωγή χαρτιού, χρωµά-
των και απορρυπαντικών.

- Η απόφαση, σε συνδυασµό µε την παραπάνω εξα-
γορά για κατασκευή, στο Νador του Μαρόκου εργο-
στασίου πρώτης επεξεργασίας λευκού µπεντονίτη,
προερχόµενου από τα νέα τοπικά αποθέµατα που
έχει εντοπίσει και αναπτύσσει στη χώρα αυτή η S&B.
Yπενθυµίζεται ότι η S&B έχει αποκτήσει µεταλλευτικές
άδειες και διενεργεί έρευνες σε κοιτάσµατα µπεντονίτη
στο Μαρόκο από το 2004.

Η σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα της εξορυκτι-
κής και µεταλλουργικής βιοµηχανίας της έδωσε τη
δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγικών και εµπορικών
δραστηριοτήτων και εκτός Ελλάδος, διευρύνοντας
έτσι σε διεθνές επίπεδο την εκµετάλλευση, καθετο-
ποίηση και διάθεση ορυκτών προϊόντων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Η εταιρεία συνεχίζει την έντονη δραστηριότητα εκτός
Ελλάδος, υλοποιώντας τους στόχους της στον παρα-
γωγικό και εµπορικό τοµέα, µε σηµαντικά αποτελέ-
σµατα.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρησιακού της
σχεδίου για αύξηση της συµµετοχής της στην παγκό-
σµια παραγωγή και διανοµή µαγνησιακών προϊό-
ντων, η εταιρεία το 2007 εξαγόρασε το 50% της
Ολλανδικής εταιρείας Van Mannekus & Co BV. Το
ποσοστό αυτό αγοράστηκε από την Γερµανική εται-
ρεία Possehl Erzkontor GmbH που κατείχε το 100%
της Ολλανδικής εταιρείας. Η Van Mannekus & Co BV
δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και διανοµή
µαγνησιακών προϊότων και άλλων βιοµηχανικών
ορυκτών στις βιοµηχανίες αγροτροφών, λιπασµάτων,
χαρτοποιείας, κατασκευών καθώς και σε πολλούς
άλλους βιοµηχανικούς τοµείς. Οι συνολικές πωλήσεις
για το 2006 ανήλθαν στα 17,5 εκατ. ευρώ ενώ απα-
σχολεί 40 εργαζόµενους.

Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν κατά το 2007 και τα
οικονοµικά µεγέθη των θυγατρικών συµµετοχών που
διατηρεί η εταιρεία στο εξωτερικό, η Ισπανική
Magnesitas Navarras SA, η Αµερικανική Premier
Chemicals και η Τουρκική Akdeniz Mineral Kaynaklari
AS, παρουσίασαν σηµαντικά αυξηµένο άθροισµα
πωλήσεων σε σχέση µε το 2006 κατά 79 εκ.ευρώ
περίπου.

ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρία δραστηριοποιείται εξορυκτικά στη Φιλανδία
και τη Βουλγαρία. Στη Φιλανδία η εταιρία συµµετέχει
κατά πλειοψηφία στη λατοµική επιχείρηση Granicon
OY η οποία εκµεταλλεύεται λατοµεία γρανίτη Garmen
Red, Balmoral και Baltic Brown, ενώ στη Βουλγαρία
έχει συστήσει θυγατρική εταιρία την Dionyssomarble
Bulgaria που εκµεταλλεύεται µάρµαρο στην περιοχή
Vratsa.

Η δραστηριότητα της εταιρεία στην Vratsa αυξάνει
συνεχώς και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο
πωλήσεων.

Η επιχείρηση εξάγει µεγάλο µέρος της παραγωγής της
στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην αγορά της Κίνας,
προωθώντας κυρίως τους γρανίτες των λατοµείων
που έχει στη Φιλανδία και τα λευκά µάρµαρα των
λατοµείων που έχει στη Β. Ελλάδα και στην Αττική.

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ. Α.Ε.

Η εταιρεία στοχεύει στην απόκτηση µεταλλευτικών
δικαιωµάτων στην Αλβανία και Τουρκία. Για το σκοπό
αυτό έχει εγκατασταθεί ήδη στα Τίρανα και προωθεί
την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Αλβανία.
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Προϊότα των
Επιχειρήσεων - Μελών
του ΣΜΕ

Και για το 2007 οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν στο ίδιο
κλίµα του 2006, µεγάλη ζήτηση για πρώτες ύλες και
µεταλλουργικά προϊόντα, υψηλές τιµές, σηµαντικές
αυξήσεις πωλήσεων των εταιρειών του κλάδου διε-
θνώς. Υπήρξαν όµως και αρνητικοί παράγοντες όπως
οι υψηλές τιµές ναύλων που επηρεάζουν έντονα τις
εξαγωγές, η αύξηση κόστους της ενέργειας όπως και
οι αυξήσεις των χρησιµοποιούµενων υλικών στη
παραγωγή και τέλος η έντονα αυξηµένη ισοτιµία
ευρώ/δολαρίου που δηµιουργεί σηµαντικά προβλή-
µατα ανταγωνιστικότητας.

Οι εταιρίες µέλη του ΣΜΕ είχαν αρκετά ικανοποιητικά
οικονοµικά αποτελέσµατα ιδιαίτερα στους τοµείς των
βιοµηχανικών ορυκτών και των µεταλλουργικών
προϊόντων. Ο τοµέας των ασβεστολιθικών αδρανών
και δοµικών υλικών, παρά τη σχετική υστέρηση ένα-
ντι του 2006, λόγω της κρίσης της εσωτερικής οικο-
δοµικής αγοράς, κινήθηκε επίσης ικανοποιητικά και
σε επίπεδο πωλήσεων και σε επίπεδο κερδών.
Στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας, όσον αφορά τα
µέλη του ΣΜΕ, η ∆ΕΗ - τοµέας ορυχείων - κατόρθωσε,
παρά τις αντίξοες εξορυκτικές συνθήκες να αυξήσει
την παραγωγή λιγνίτου κατά 2.000.000 τον. έναντι
του 2006. Επίσης εκκρεµεί η τελική απόφαση του
ΥΠΑΝ για την έναρξη παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµα-
τος από τον ιδιόκτητο σταθµό του οµίλου «Μυτιλη-
ναίος» στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

ΆστριοςΑσβεστολιθικά Αδρανή
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ΑΛΟΥΜΙΝΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΒΩΞΙΤΗΣ
Το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΑτΕ) συνέχισε να
είναι ο σηµαντικότερος καταναλωτής του ελληνικού
βωξίτη, µε ετήσια απορρόφηση πλέον των 1.400.000
τον. και ο µοναδικός στην Ελλάδα παραγωγός ένυ-
δρης αλούµινας και πρωτόχυτου αλουµίνιου. Η
παραγωγή ένυδρης αλούµινας ανήλθε σε 789.000
τον. και η παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου σε
168.000 τον. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής
και των δύο προϊόντων εξήχθη στις διεθνείς αγορές.
Το 2007 εµφανίζεται σηµαντική αύξηση του κύκλου
εργασιών έναντι του 2006 λόγω της ευνοϊκότερης
συγκυρίας των πρώτων υλών στην παγκόσµιο
αγορά (υψηλή ζήτηση, σηµαντική αύξηση τιµών).
Εκκρεµεί από το ΥΠΑΝ η τελική έγκριση της άδειας
συµπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από τους εγκρι-
µένους σταθµούς που η εταιρεία έχει ή πρόκειται να
εγκαταστήσει στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
Στον τοµέα του βωξίτη όπου δραστηριοποιούνται οι
εταιρείες S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., ∆ΕΛΦΟΙ
∆ΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε. και ΕΛΜΙΝ Α.Ε. η συνολική παρα-
γωγή του 2007 ανήλθε στους 2.128.000 τον. περί-
που, µένοντας στα ίδια επίπεδα του 2006.
Από τη συνολική εγχώρια παραγωγή περί τους
730.000 τον. διοχετεύθηκαν στις διεθνείς αγορές και
κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βόρειο
Αµερική και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Από πλευράς εφαρµογών ο ελληνικός βωξίτης χρησι-
µοποιήθηκε κατά 65% στην παραγωγή αλούµινας, 19%
στην παραγωγή αλουµινούχων τσιµέντων, 9% στην
παραγωγή χάλυβα, 4% στην παραγωγή τσιµέντων, 3%
στην παραγωγή πετροβάµβακα και το υπόλοιπο ποσο-
στό σε διάφορες άλλες εφαρµογές όπως λειαντικά κλπ.
Κυρίαρχη εταιρεία και στην παραγωγή και στις εξαγωγές
ελληνικού βωξίτη παραµένει η S&B Βιοµηχανικά Ορυ-
κτά. Σηµειώνεται ότι στα τέλη Ιουνίου 2007 εκδόθηκε
σχετική απόφαση του ΣτΕ, µε την οποία επιτρέπεται η
συνέχιση της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων βωξίτη της
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά σύµφωνα µε τους περιβαλλο-
ντικούς όρους που είχαν εγκριθεί µε την προσβληθείσα
ΚΥΑ, εκτός από ορισµένα, περιοριστικώς καθοριζόµενα,
κοιτάσµατα. Με την απόφαση αυτή αίρονται οι περιορι-
σµοί στην παραγωγή του 2006 και 2007 και αναµένεται
σηµαντική αύξηση, σ’ όλα τα µεγέθη το 2008

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ - ΤΑΛΚΗΣ - ∆ΟΛΟΜΙΤΗΣ
Στον τοµέα αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία
ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε. µε έδρα το Αργοστόλι Κεφαλλη-
νίας, παράγοντας κύρια προϊόντα ανθρακικού ασβε-
στίου και τάλκη προηγµένης τεχνολογίας καθώς και
κοκκοδών προϊόντων δολοµίτη.
Στο - αντικείµενο των προϊόντων ανθρακικού ασβε-
στίου δραστηριοποιείται από το 2001 και η ΙΟΝΙΑΝ
ΚΑΛΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. όπου, στη µονάδα
που έχει εγκαταστήσει στη Σίνδο παράγει λεπτόκοκ-
κα υδρόφιλα και υδρόφοβα προϊόντα από κρυσταλ-
λικό και µικροκρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο.
Ολοκληρώθηκε το 2007 η κατασκευή του νέου εργοστα-
σίου της ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε στη Μάνδρα Αττικής όπου
ξεκίνησε η παραγωγή προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου,
παρόµοιων µε αυτά του εργοστασίου της Σίνδου.
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε. κατέχοντας ήδη την
πρώτη θέση διεθνώς στην εν ξηρώ παραγωγή ΙΟΚΑL
ULTRA FINE ®ανθρακικού ασβεστίου, προχωρά και
επενδύει στην παραγωγή του IOKAL NANOCARB ®
µε d50≤0,4 µm και d98≤2 µm και 100%≤3 µm.
Η εταιρεία έχει ως άµεσο µελλοντικό στόχο την ίδρυ-
ση εργοστασίων σε χώρες του εξωτερικού.

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ Α∆ΡΑΝΗ
Το 2007 στο ΣΜΕ ανήκαν επτά εταιρείες του τοµέα
αυτού, η 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.
Παρήχθησαν από τις εταιρείες αυτές ασβεστολιθικά προϊ-
όντα, είτε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τσιµέντων,
είτε ως δοµικά υλικά 33 εκ. τον. περίπου. Η συνολική
παραγωγή του 2007 για όλη τη χώρα εκτιµάται ότι ανήλ-
θε στους 90 εκ. τον. εµφανίζοντας σχετική κάµψη έναντι
του 2006, κάτι που αναµένεται να ξεπεραστεί το 2008.

ΑΣΤΡΙΟΙ
Συνεχίστηκε η παραγωγή αστρίων από τη ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ
Α.Ε. σε δύο διαφορετικές ποιότητες Α και Β, ανάλογα
µε την περιεκτικότητα νατρίου και σιδήρου. Η παρα-
γωγή καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας βιοµηχανίας
ειδών υγιεινής και του συνόλου σχεδόν της υαλουρ-

Βωξίτης Τάλκης
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γίας ενώ οι εξαγωγές κατευθύνονται κυρίως προς την
Ιταλία, Γερµανία και Αυστρία. Το 2007 παράχθηκαν
και διατέθηκαν περί τους 38.400 τον. από τους οποί-
ους 13.400 τον. ήταν ποιότητα Α και 25.000 τον. ποι-
ότητα Β. Οι εξαγωγές ανήλθαν περί τους 6.000 τον.
Η εταιρεία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην αξιο-
ποίηση νέων κοιτασµάτων εντείνοντας το ερευνητικό
της πρόγραµµα, ενώ στοχεύει στην παραγωγή
αστριακών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας
(πούδρα), εκσυγχρονίζοντας παράλληλα το εργο-
στάσιο επεξεργασίας που διαθέτει.

ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ
Το 2007, το οποίο ήταν το τρίτο έτος πλήρους παρα-
γωγής του εργοστασίου της “ΓΕΩΕΛΛΑΣ” Α.Μ.Μ.Α.Ε.,
η εταιρεία σταθεροποίησε τη θέση της στην αγορά βιο-
µηχανικών αργιλικών προϊόντων, ενώ παράλληλα
επεκτάθηκε και σε παραγωγή νέων τύπων.
Από τα τρία λειτουργούντα λατοµεία στους νοµούς
Γρεβενών και Κοζάνης τροφοδοτήθηκαν προς παρα-
γωγή στο Εργοστάσιο περίπου 7.000 τον. πρώτης
ύλης. Για το έτος 2008 διαγράφονται ιδιαίτερα αισιό-
δοξες προοπτικές για τη βελτίωση της θέσης της Εται-
ρείας και την επέκτασή της σε νέες αγορές, µέσω της
ανάπτυξης καινούργιων προϊόντων.
Τα κοιτάσµατα ατταπουλγίτη και σαπωνίτη της
ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι υψηλής ποιότητας, τα µοναδικά
τέτοιου µεγέθους στην Ευρώπη και από τα µεγαλύτε-
ρα παγκοσµίως. Τα προϊόντα της εταιρείας προορί-
ζονται κυρίως για χρήσεις που εκµεταλλεύονται τις
απορροφητικές και θιξοτροπικές τους ιδιότητες. Το
µεγαλύτερο τµήµα της παραγωγής προορίζεται για
εξαγωγή, ενώ αξιόλογες είναι και οι ποσότητες που
διατίθενται στην εγχώρια αγορά.
Ήδη τα επεξεργασµένα στη σύγχρονη µονάδα προι-

όντα ατταπουλγίτη καλύπτουν ανάγκες της χηµικής,
κατασκευαστικής βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας
ζωοτροφών, ως συνεκτικό υλικό για χρήση σε µορια-
κά φίλτρα, βοηθητικό ροής/anti-caking agents και
άλλες εφαρµογές. Επίσης επεξεργασµένα προιόντα
ατταπουλγίτη χρησιµοποιούνται ως αποχρωστικές
γαίες σπορελαίων και λιπαρών, παραφινών και
λιπαντικών, καλύπτοντας ανάγκες ραφιναριών και
διυλυστηρίων. Άλλες χρήσεις απορροφητικών προι-

όντων ατταπουλγίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι ως φορείς
κοκκοδών αγροχηµικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
βιοµηχανικά απορροφητικά, άµµοι υγιεινής και άλλα.
Τέλος έχουν αναπτυχθεί προιόντα gel και thickeners,
όπως βοηθητικά αιωρηµάτων και ελέγχου θιξοτροπίας.

ΓΥΨΟΣ
Η συνολική παραγωγή του κλάδου διατηρείται σε ίδια
περίπου επίπεδα, κατά τι αυξηµένη έναντι του 2006.
Καλύπτει κύρια τις ανάγκες της τσιµεντοβιοµηχανίας
και των µονάδων παραγωγής γυψοσανίδας και γυψο-
κονιαµάτων ενώ πραγµατοποιεί και περιορισµένης
κλίµακος εξαγωγές.
Tα βασικά παραγωγικά κέντρα της γύψου είναι στην
Κρήτη (νοµό Σητείας και Χανίων) και στην Αµφιλοχία
και το Αιτωλικό.
Οι εταιρείες µέλη του ΣΜΕ που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα αυτό είναι η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Α.Ε. του οµίλου ΤΙΤΑΝ και η ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε. του οµί-
λου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Αλτσί της Σητείας και η εταιρεία
ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Α.Ε. στο Αιτωλικό και τη Ζάκυνθο.

ΚΑΟΛΙΝΗΣ
Η παραγωγή του 2007 έφτασε περί τους 40.000 τον.
Το µεγαλύτερο µέρος χρησιµοποιήθηκε για την παρα-
γωγή λευκού τσιµέντου και το υπόλοιπο για την κερα-
µουργεία και την παραγωγή πληρωτικών στις βιοµη-
χανίες ελαστικών, χρωµάτων και φυτοφαρµάκων.
Στον καολίνη δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο η
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. µε δύο ορυχεία
στη Μήλο. Ο εγχώριος καολίνης είναι µικρής περιε-
κτικότητας σε αργίλιο, περιορίζοντας έτσι το πεδίο
εφαρµογής του.
Αυτή είναι και η κύρια αιτία αύξησης των εισαγωγών
σε καολίνη υψηλού αργιλίου.

ΚΙΣΣΗΡΙΣ
Η παραγωγή εγχώριας ελαφρόπετρας κατά το 2007
έφτασε τους 838.000 τον. αυξηµένη κατά τι έναντι
του 2006. Παρά τα υψηλά θαλάσσια ναύλα, την
µικρή σχετικά τιµή του ορυκτού και την ιδιαίτερα
αυξηµένη ισοτιµία ευρώ/δολαρίου οι εξαγωγές του
προϊόντος αυξήθηκαν έναντι του 2006.
Η κίσσηρις παράγεται εξ ολοκλήρου στο ορυχείο της
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νησίδος Γυαλί που εκµεταλλεύεται η εταιρεία µέλος,
του ΣΜΕ, ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε. η οποία και παραµένει επί
σειρά ετών η πρώτη εξαγωγική εταιρεία ελαφρόπε-
τρας παγκόσµια. Το 2008 η εταιρεία αναµένει προώ-
θηση του προϊόντος της και σε νέες αγορές.

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ
Η διεθνής αγορά των µαγνησιακών προϊόντων βιώνει
µία έντονη ζήτηση, ιδιαίτερα από το τελευταίο τρίµη-
νο του 2007. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη
παγκόσµια αύξηση της παραγωγής χάλυβα, µε πρω-
τοπόρο την Κίνα η οποία απορροφά όλο και µεγα-
λύτερες ποσότητες πυριµάχων.
Έτσι η Κινέζικη µαγνησία που κάποτε κατά κύριο λόγο
εξαγόταν από τη χώρα, τώρα αντίστροφα καταναλώ-
νεται εντός αυτής επηρεάζοντας τη διεθνή ζήτηση.
Η κατάσταση αυτή είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και
τα επόµενα χρόνια, αυξάνοντας σηµαντικά τη ζήτηση
των µαγνησιακών προϊόντων.
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. η
µοναδική παραγωγός λευκολιθικών προϊόντων στη
χώρα αποτέλεσε και για το 2007 τη µεγαλύτερη εξα-
γωγική επιχείρηση µαγνησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το 2007 η εγχώρια παραγωγή λευκολίθου υπερέβη
τους 350.000 τον. µε έντονη διαφοροποίηση στα
καθετοποιηµένα προϊόντα υπέρ των πυρίµαχων
µαζών. Αυτό είχε ως φυσική συνέπεια την σχετική
µείωση της παραγωγής ωµού λευκολίθου, καυστικής
και διπύρου µαγνησίας. Μετά την ολοκλήρωση της
αντίστοιχης επένδυσης συνεχίζεται η σηµαντική αξιο-
ποίηση του λεπτόκοκκου λευκολίθου, µειώνοντας
τις στείρες αποθέσεις και αυξάνοντας την αποδοτικό-
τητα της πρώτης ύλης.

ΛΙΓΝΙΤΗΣ
Το 2007 η εγχώρια παραγωγή λιγνίτη αυξήθηκε κατά
δύο εκατοµµύρια τόνους περίπου έναντι του 2006
φθάνοντας τις 66,1 εκατ. τον. (συµπεριλαµβανοµένης
και της προµήθειας λιγνίτη από ιδιωτικά ορυχεία).
Ειδικότερα οι 49,3 εκ. τόνοι παράχθηκαν από τα τέσ-
σερα ορυχειακά συγκροτήµατα - Κύριο Πεδίο, Νότιο
Πεδίο, Πεδίο Καρδιάς και Πεδίο Αµυνταίου (συµπερι-
λαµβανοµένων και των ορυχείων στη Φλώρινα) - τα
οποία συνιστούν το Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακε-

δονίας και 14,1 εκ. τόνοι στο ορυχειακό συγκρότηµα
το οποίο συνιστά το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.
Μικρό τµήµα του παραγόµενου λιγνίτη (~0,4%) χρη-
σιµοποιήθηκε για την παραγωγή λιγνιτοπλίνθων και
ξηρού λιγνίτη στο Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων (ΕΛΠ),
που ανήκει στο Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας.
Η παραγωγή αυτή επέτρεψε στη ∆ΕΗ ΑΕ να διατηρή-
σει τις υψηλές θέσεις που κατείχε τα τελευταία χρόνια
µεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών χωρών (2η θέση στην
Ε.Ε. και στη 5η παγκόσµια).
Κατά το 2007 τροφοδοτήθηκε µε επάρκεια το ενεργειακό
δυναµικό των Ατµοηλεκτρικών Σταθµών της χώρας, συνο-
λικής ισχύος 4.438 MW στην περιοχή της ∆υτικής Μακε-
δονίας και 850 MW στην περιοχή Μεγαλόπολης. Με τις
παρούσες συνθήκες η συµµετοχή του λιγνίτη στο ενεργει-
ακό µίγµα καυσίµου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη χώρα και στο διασυνδεδεµένο δίκτυο, ανήλθε
στο 59,8% έναντι 25,4% του φυσικού αερίου, 6,3% του
πετρελαίου, 6,0% των υδροηλεκτρικών και 2,5% των
αιολικών και άλλων πηγών. Επισηµαίνεται ότι το κόστος
λιγνιτικής παραγωγής ανά kwh είναι σηµαντικά χαµηλότε-
ρο έναντι οποιουδήποτε άλλου καυσίµου, σηµαντική
παράµετρος για την εθνική οικονοµία. Επίσης αξίζει να
σηµειωθεί ότι µε βάση την παρούσα σύνθεση µίγµατος
καυσίµων - µε έµφαση στη λιγνιτική παραγωγή - τα τιµο-
λόγια οικιακής κατανάλωσης είναι από τα χαµηλότερα
έναντι των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Χωρών και κάτω
από το µέσο όρο όσον αφορά στο βιοµηχανικό ρεύµα.
Μέσα στο 2007 οι ενέργειες που προγραµµατίστηκαν
από την Επιχειρησιακή Μονάδα Ορυχείων της ∆ΕΗ
ΑΕ στόχευαν κυρίως στη βελτίωση των παραµέτρων
του καυσίµου και τη βέλτιστη αξιοποίησή του.
Συγκεκριµένα:
- Στο πλαίσιο της διαµόρφωσης µακροχρόνιου σχεδια-
σµού της ∆ΕΗ ΑΕ, επαναπροσδιορίστηκε η προοπτική
µίγµατος καυσίµων καθώς και οι στρατηγικές παραγω-
γής. Αυτές συµπεριλαµβάνουν νέες Μονάδες, αναβαθ-
µίσεις, αποσύρσεις παλαιών, περιβαλλοντικούς
περιορισµούς, εκποµπές CO2 κ.τ.λ.. Στο υπόψη στρα-
τηγικό πλάνο εντάσσονται και επενδύσεις για την
καλύτερη διαχείριση των ποιοτήτων του εξορυσσόµε-
νου λιγνίτη και την αύξηση του βαθµού απόδοσης των
θερµοηλεκτρικών µονάδων, παράγοντες που θα οδη-
γήσουν στη µείωση της εκποµπής των αέριων ρύπων.

Λευκόλιθος Λιγνίτης
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- Πραγµατοποιήθηκε έργο επαναξιολόγησης των
εκµεταλλεύσιµων κοιτασµάτων της ∆υτικής Μακεδο-
νίας προϊόν του οποίου ήταν η εξαγγελία νέας Μονά-
δας στην Πτολεµαΐδα, γεγονός το οποίο µέχρι σήµε-
ρα θεωρούνταν ανέφικτο.
- Προχώρησαν τα έργα ανάπτυξης νέου Ορυχείου µε
την ονοµασία «Υψηλάντη» , το οποίο θα αντικατα-
στήσει το υπό εξόφληση Ορυχείο Καρδιάς/Ν∆.Πεδί-
ου, στη ∆. Μακεδονία. Το νέο Ορυχείο θα είναι συν-
δυασµός νέου και υφιστάµενου εξοπλισµού µε γνώ-
µονα την ελαχιστοποίηση του κόστους.
- Η εταιρεία προχώρησε στον εκσυγχρονισµό του
ελέγχου των ταινιοδρόµων µε την αναβάθµιση και
αντικατάσταση του υφιστάµενου ηλεκτρονικού εξο-
πλισµού, έργο που συνέβαλε τα µέγιστα στη βελτίω-
ση της αποτελεσµατικότερης ανταπόκρισης του εξο-
πλισµού των ορυχείων στην παραγωγική διαδικασία.

ΜΑΡΜΑΡΑ
Το ελληνικό µάρµαρο φαίνεται ότι σταθεροποιείται την
τελευταία διετία, διατηρώντας τα µεγέθη παραγωγής,
πωλήσεων και εξαγωγών του. Η ελληνική παραγωγή
ογκοµαρµάρων διατηρείται περί τα 160.000 κ.µ., οι
πωλήσεις ογκοµαρµάρων περί τα 50 εκ. ευρώ και οι
αντίστοιχες εξαγωγές περί τα 25 εκ.€. Επίσης φαίνεται
να σταθεροποιείται και ο αριθµός των λειτουργούντων
λατοµείων περί τα 200 από τα οποία τα 75 βρίσκονται
στους νοµούς ∆ράµας και Καβάλας που παράγουν και
το 70% της ετήσιας παραγωγής ογκοµαρµάρων.
Ο ΣΜΕ έχει ως µέλος του την εταιρεία Α.Ε. Β.Ε.
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ η
οποία δραστηριοποιείται στο ∆ιόνυσο Αττικής, εντός
της εσωτερικής περιοχής της µαρµαροφόρου ζώνης
του Πεντελικού όρους, στα νησιά του Αιγαίου, στη Β.
Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό. Στο λατοµείο της
εταιρείας στο ∆ιόνυσο Αττικής εξορύσσεται το διε-
θνούς φήµης µάρµαρο ∆ιονύσου.
Η παραγωγή του 2007 ανήλθε σε 6.200 κ.µ. Το λατο-
µείο ∆ιονύσου είναι ο µοναδικός προµηθευτής πρώ-
της ύλης του έργου της αναστύλωσης του Παρθενώ-
να, διαθέτοντας όγκους µαρµάρου υψηλής ποιότητας
και ειδικών διαστάσεων για αυτό το σκοπό.
Από το έτος 1990 λειτουργούν τα µοναδικά στην
Ελλάδα υπόγεια λατοµεία µαρµάρου. Με την υπόγεια

εκµετάλλευση επιτυγχάνεται η αξιοποίηση του εθνι-
κού πλούτου, ο οποίος σε διαφορετική περίπτωση
θα έµενε ανεκµετάλλευτος και επιτυγχάνεται η ελάχι-
στη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, αφού δε διε-
νεργείται καµία επέµβαση στο φυσικό ανάγλυφο.
Σηµαντική δραστηριότητα για την εταιρεία αποτελεί η
εκµετάλλευση του λευκού µαρµάρου που εξορύσσε-
ται στο λατοµείο της περιοχής Βώλακα ∆ράµας, το
οποίο εξάγεται κατά κύριο λόγο στις αγορές της Άπω
Ανατολής. Το 2007 εξορύχτηκαν από το λατοµείο
αυτό 9.500 κ.µ. Από το Νοέµβριο του 2007 άρχισε
και εκεί η υπόγεια εξόρυξη µαρµάρου, προκειµένου
να αποληφθούν αρίστης ποιότητας µάρµαρα, µη
προσπελάσιµα επιφανειακά.

ΜΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ
Συνεχίστηκε µε µεγαλύτερη ένταση η παραγωγή µει-
κτών θειούχων µεταλλευµάτων (µολύβδου, ψευδαρ-
γύρου) στο µεταλλείο Μαύρων Πετρών, στην περιο-
χή Στρατονίκης της Χαλκιδικής µε σηµαντικές εξαγω-
γές, δίνοντας στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
µέλος του ΣΜΕ που δραστηριοποιείται στο αντικείµε-
νο αυτό, υψηλή θέση στην Ελληνική Μεταλλεία. Κατά
το 2007 εξορύχθηκαν 214.000 τόννοι µεταλλεύµατος
από τον εµπλουτισµό των οποίων παρήχθησαν
24.000 τόννοι συµπυκνώµατος µολύβδου και 40.000
τόννοι συµπυκνώµατος ψευδαργύρου οι οποίοι απέ-
δωσαν πωλήσεις της τάξεως των 50 εκ. €.
Η εταιρεία απασχολεί 356 άτοµα και έχει ως άµεσο
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
και σ’ άλλα κοιτάσµατα. Εντός του 2007 υλοποιήθη-
καν µεγάλες επενδύσεις για την αναβάθµιση των
εγκαταστάσεων. Επιλεκτικά αναφέρονται η ολοκλή-
ρωση της νέας προσπελαστικής στοάς των «Μαύ-
ρων Πετρών» µήκους 1900 m και διατοµής 34 m2 και
η εγκατάσταση φιλτροπρεσσών για την αφύγρανση
των στερεών καταλοίπων που παράγονται από τον
εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος.

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ
Η συνολική παραγωγή εξορυγµένου ορυκτού στον
κλάδο του µπεντονίτη υπερβαίνει τους 1.300.000
τον. Η εξόρυξη πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο
στα ορυχεία της νήσου Μήλου (S&B Βιοµηχανικά
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Ορυκτά Α.Ε.) και σε µικρές ποσότητες στη νήσο Κίµω-
λο (ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Α.Ε.).
Το εξορυγµένο υλικό και από τις δύο περιοχές είναι
µοναδικής για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα ποιότητας και
από τις καλύτερες στο κόσµο. Επίσης και το µέγεθος
της εγχώριας παραγωγής του υλικού βρίσκεται στις
πρώτες θέσεις της παγκόσµιας κατάταξης.
Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. αποτελεί τη µεγαλύ-
τερη παραγωγό µπεντονίτη στην Ευρώπη καθώς και
τη µεγαλύτερη εξαγωγό εταιρεία στον κόσµο.
Οι πωλήσεις µπεντονίτη κατευθύνονται κατά κύριο
λόγο στο εξωτερικό, καλύπτοντας όλη την Ευρωπαϊ-
κή αγορά καθώς και σηµαντικές αγορές της Αµερικής
(ΗΠΑ, Καναδά, Βραζιλία), της Ρωσίας και των χωρών
της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα µικρότερο µέρος
καλύπτει και τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς.

ΝΙΚΕΛΙΟ
Στον τοµέα αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία ΛΑΡΚΟ
Γ.Μ.Μ. Α.Ε. µία από τις µεγαλύτερες µεταλλουργικές
και εξορυκτικές βιοµηχανίες της χώρας και από τις
µεγαλύτερες του είδους στην Ευρώπη. Το 2007 η
παραγωγή νικελίου ανήλθε στους 18.667 τον. βελτιω-
µένη κατά 8% έναντι του 2006. Βασικός στόχος για την
εταιρεία αποτελεί η αναβάθµιση της τροφοδοτούµενης
ποιότητας µεταλλεύµατος γι’ αυτό συνεχίζονται εισα-
γωγές από Τουρκία ενώ γίνονται δοκιµές µε µετάλλευ-
µα από Ινδονησία. Έτσι το 2007 καταναλώθηκαν
175.000 τον. µεταλλεύµατος από Τουρκία και 54.100
τον. µεταλλεύµατος από Ινδονησία ενώ εξορύχθηκαν
από τα µεταλλεία Ευβοίας, Αγ. Ιωάννη και Καστοριάς
1.100.000 τον., 890.000 τον. και 377.000 τον. αντί-
στοιχα. Το λιγνιτωρυχείο Σερβίων σηµείωσε παραγω-
γή λιγνίτη - ξυλίτη 325.000 τον. από τους οποίους
15.000 στάλθηκαν στο µεταλλουργικό εργοστάσιο και
300.000 διατέθηκαν στη ∆ΕΗ (ΑΗΣ Πτολεµαϊδας).
Στον ερευνητικό τοµέα συνεχίστηκε η µεταλλευτική
έρευνα µε 186 γεωτρήσεις δειγµατοληψίας συνολικού
µήκους 16.607 µέτρων σε διάφορες περιοχές των
Νοµών Ευβοίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Καστοριάς
ενώ πραγµατοποιούνται γεωλογικές-κοιτασµατολογι-
κές µελέτες σε πολλές ορυκτοπιθανές περιοχές της
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερε-
άς Ελλάδας και Εύβοιας. Σκοπός η ανεύρεση αποθε-

µάτων καλύτερης ποιότητας για την πυροµεταλλουρ-
γία όπως και η ανεύρεση αποθεµάτων κατάλληλων
για την υδροµεταλλουργική παραγωγή νικελίου.
Βασικός στόχος στην προοπτική ανάπτυξης της εται-
ρείας αποτελεί η διεύρυνση της δυναµικότητας του
λιµένα της Λάρυµνας ώστε να µπορεί να δεχθεί πλοία
χωρητικότητας 100.000 τον.
Στα πλαίσια της αξιοποίησης των µεταλλευτικών (ασβε-
στόλιθος, σπηλίτης) και µεταλλουργικών παραπροϊό-
ντων (σκωρία), συστάθηκε προς το τέλος του έτους νέα
εταιρεία µε την επωνυµία «ΛΑΡΚΟ∆ΟΜΗ» µε συµµετο-
χή της ΛΑΡΚΟ κατά 51% των «ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ» κατά 40% και της «GEMACO» κατά 9% µε
αντικείµενο την περαιτέρω αξιοποίηση των παραπροϊ-
όντων αυτών και την προώθησή τους στην αγορά. Κατά
το 2007 διατέθηκαν περί τους 700.000 τόνους ασβε-
στόλιθου για την παραγωγή τσιµέντου και άλλοι 60.000
τόνοι για την παραγωγή αδρανών υλικών (άµµος, ψηφί-
δα, χαλίκι και 3Α). Παράλληλα πωλήθηκαν στο εξωτε-
ρικό 89.000 τόνοι σκωρίας υψηλού ειδικού βάρους (το
σύνολο της παραγωγής), και 395.000 τόνοι σκωρίας
χαµηλού ειδικού βάρους για παραγωγή υλικού αµµο-
βολής στην εγχώρια αγορά.
Στον τοµέα της ενέργειας η ΛΑΡΚΟ προχώρησε εντός
του 2007 στην ίδρυση της πρώτης θυγατρικής της, την
ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Η εταιρεία στοχεύει να εξελι-
χθεί, στην απελευθερωµένη αγορά ενέργειας, σε αντα-
γωνιστική εταιρία ως ανεξάρτητος παραγωγός και
σκοπεύει να υλοποιήσει τους στόχους της τόσο µέσω
οργανικής ανάπτυξης, όσο και µέσω εξαγορών ή/και
συνεργασιών σε άλλα ενεργειακά έργα. Η εταιρεία έχει
ήδη αρχίσει να αναπτύσσει έργα και συνεργασίες τόσο
στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (αιολι-
κά και φωτοβολταϊκά πάρκα) σε περιοχές που της
ανήκουν ή που έχει δικαιώµατα όπως στις µεταλλευτι-
κές παραχωρήσεις, όσο και σε άλλες περιοχές καθώς
επίσης και στον τοµέα των συµβατικών καυσίµων µε τη
δηµιουργία στρατηγικών συνεργασιών.

ΟΛΙΒΙΝΗΣ
Ο Ολιβίνης είναι άνυδρη πυριτική ένωση Fe** και
Mg**. Αποτελεί ισόµορφο παράµειξη του φορστερί-
τη (Mg2SiO4) και του φαϋλίτη (Fe2Sio4). Είναι το κύριο
συστατικό του ∆ουνίτη >90% και του χαρζαβουργίτη

Νικέλιο Ολιβίνης
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>80%. Το πολύ υψηλό σηµείο τήξης 1800 C, η µεγά-
λη σκληρότητα (6,5 - 7 Mohs), το µεγάλο ειδικό
βάρος 3,3, ο κογχώδης θραυσµός, η ευκολία αντί-
δρασης σε όξινο περιβάλλον και η έλλειψη από το
πλέγµα αποπλύσεων τοξικών µετάλλων σε επιφα-
νειακές συνθήκες, προσδίδουν στον ολιβίνη ένα
ευρύ πεδίο βιοµηχανικών εφαρµογών στους κλά-
δους των πυριµάχων, των λειαντικών/αποξεστικών,
της χαλυβουργίας, της διαχείρισης οξίνων αποβλή-
των, εδαφών, λιµνών κ.α.
Στο αντικείµενο αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία
ΟΛΙΒΙΝΙΤΕΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Π.Ε. και στην περιοχή
της Σκούµτσας Γρεβενών όπου πραγµατοποιεί εξόρυ-
ξη και επεξεργασία. Η παραγωγή της το 2007 έφτασε
τους 40.000 τον. πρωτογενούς υλικού από τους
οποίους παράχθηκαν 32.000 τον. κατεργασµένου µε
ξηρά θραύση και ταξινόµηση σε διάφορα κλάσµατα.

ΠΕΡΛΙΤΗΣ
Κατά το 2007, η ελληνική δραστηριότητα της S&B στον
κατεργασµένο αδιόγκωτο περλίτη, παρέµεινε σταθερή
στα επίπεδα του προηγούµενου έτους. Αντίστοιχα και
οι συνολικές πωλήσεις του ελληνικού κατεργασµένου
αδιόγκωτου περλίτη διατηρήθηκαν στα επίπεδα του
2006. Η κατανοµή των πωλήσεων ανά τοµέα τελικών
χρήσεων διαµορφώθηκε ως εξής: το 58% κατευθύν-
θηκε στις οικοδοµικές εφαρµογές (δοµικά υλικά και
επιχρίσµατα), το 20% στις γεωργικές χρήσεις και το
υπόλοιπο σε άλλες εφαρµογές, όπως κρυογενικές
µονώσεις, χυτήρια και ως διηθητικά µέσα.
Στον τοµέα αυτό λειτουργούν δύο εταιρείες µέλη του
Συνδέσµου η S&B Bιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.που απο-
τελεί το σηµαντικότερο παραγωγό περλίτη στον Ελλα-
δικό χώρο, µε κέντρο παραγωγής στη Μήλο, καθώς
και το µεγαλύτερο προµηθευτή αδιόγκωτου διαβαθµι-
σµένου περλίτη παγκοσµίως και η ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.Ε. που δραστηριοποιείται στη νησίδα Γυαλί.
Συνολικά σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής εξορύχθη-
καν περί τους 1.100.000 τον. ορυκτού περλίτη και παρά-
χθηκαν περί τους 650.000 τον. κατεργασµένου υλικού.

ΠΟΖΟΛΑΝΗ
Η εγχώρια παραγωγή ποζολάνης διατηρήθηκε στα
ίδια επίπεδα και το 2007, φτάνοντας τους 1.520.000

τον. Το σύνολο της παραγωγής απορροφήθηκε από
την Ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία.
Οι περιορισµοί που θεσµοθετήθηκαν στην Ε.Ε. για τις
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, έδωσαν σηµαντική
ώθηση στην παραγωγή ποζολανικών τσιµέντων τα
οποία στην Ελλάδα παράγονται από τη φυσική ποζο-
λάνη και την ιπτάµενη τέφρα των σταθµών ηλεκτροπα-
ραγωγής που χρησιµοποιούν ως καύσιµο το λιγνίτη.
Τα ενεργά ορυχεία ποζολάνης βρίσκονται στη Μήλο, την
Κίµωλο και τη Σκύδρα του Νοµού Πέλλης. Στον κλάδο
της ποζολάνης δραστηριοποιούνται οι εταιρείες µέλη του
ΣΜΕ ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε., ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Α.Ε. & ΜΠΕΝΤΟΜΑΪΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΑΖΙΑΣ
Από τα τέλη του 2007 η εταιρεία ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ. συγχω-
νεύθηκε µε την εταιρεία ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. µε απορρόφηση
από τη δεύτερη. Η ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. είναι πλέον ο
µοναδικός φορέας εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων
αστρίων και χαλαζιών στο Ελλαδικό χώρο. Από τα
µέσα του 2006 το πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών
της εταιρείας ανήκει στην Ολλανδική εταιρεία
Ankerpport N.V. θυγατρική του οµίλου SIBELCO.
Τα υπό εκµετάλλευση κοιτάσµατα βρίσκονται στους
Νοµούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής, ενώ
ενδιαφέρον παρουσιάζουν νέα κοιτάσµατα στους
Νοµούς Κοζάνης, Τρικάλων καθώς και στη Νήσο Ίο.
Το 2007 παράχθηκαν και διατέθηκαν 15.000 τον.
περίπου χαλαζιακών προϊόντων από τους οποίους
1.500 τον. διοχετεύθηκαν σε αγορές του εξωτερικού.
Συνεχίζει η πολύ σηµαντική λειτουργία της µονάδας
αξιοποίησης των απορριµµάτων των παλαιότερων
εκµεταλλεύσεων µε τη µέθοδο της υδροτριβής και η
λειτουργία της µονάδας παραγωγής υπέρλεπτου
χαλαζία (super fine quartz) για ειδικές χρήσεις. Οι
µονάδες αυτές ανήκουν πλέον στη νέα εταιρική
µορφή της ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ

ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ
Το υλικό που διατίθεται στην αγορά είναι µίγµα χου-
ντίτη - υδροµαγνησίτου σε ποσοστό 60% και 40%
αντίστοιχα, µε κύριες χρήσεις ως πληρωτικό (filler) στα
πολυµερή, ως επιβραδυντικό πυρός (flame retarder),
ως εκτατικό (extender) του TiO2 στις βιοµηχανίες χρω-

Περλίτης Ποζολάνη
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µάτων και ως υλικό επικάλυψης στη χαρτοποιΐα.
Στην παραγωγή ορυκτού χουντίτη δραστηριοποιείται
η µοναδική εταιρεία και µέλος του ΣΜΕ, ΛΕΥΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. θυγατρική του οµίλου Ankerpoort.
Η εταιρεία επεξεργάζεται και παράγει αργό και τελικό
προϊόν το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εξάγονται.
Η εξόρυξη πρωτογενούς υλικού ανήλθε το 2007 σε
15.250 τον. αντικείµενο αποκλειστικό της ΛΕΥΚΑ
ΟΡΥΚΤΑ. Η παραγωγή κατεργασµένων υλικών,
αθροιστικά και µε την άλλη εταιρεία που δραστηριο-
ποιείται στην κατεργασία χουντίτη, ανέρχεται σε
7.400 τον. ενώ οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου
υπερέβησαν τα 2,65 εκ. €.

ΧΡΥΣΟΣ - ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υπάρχουν τρία σχέδια ανάπτυξης του ελληνικού
χρυσού των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ,
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ και ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ υπέβαλε πλήρες
σχέδιο ανάπτυξης των µεταλλείων Κασσάνδρας Χαλ-
κιδικής, µέρος του οποίου αποτελεί και η ανάπτυξη
εκµετάλλευσης του χρυσού που περιέχεται στα κοι-
τάσµατα των µικτών θειούχων της περιοχής, απο-
σπώντας την καταρχήν έγκριση του Υπουργείου. Το
επιχειρησιακό σχέδιο για τη µεταλλουργία χρυσού
προβλέπει επενδύσεις άνω των 800 εκ, ευρώ και
απασχόληση 1500 ατόµων.
Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. έχει υποβάλει

Μ.Π.Ε. για τα κοιτάσµατα χρυσού της περιοχής
Σαπών του νοµού Ροδόπης και συγκεκριµένα στις
θέσεις Αγίου ∆ηµητρίου και Οχιάς.
Η εταιρεία ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. θυγατρική
της Καναδικής Frontier Pacific Mining Corporation
πρόκειται να αναπτύξει το έργο χρυσού στην περιο-
χή Περάµατος που βρίσκεται στα όρια των νοµών
Ροδόπης και Έβρου. Το κοίτασµα είναι οξειδωµένο
µετάλλευµα επιθερµικού χρυσού, υψηλής περιεκτι-
κότητας σε χρυσό και άργυρο, µε αποθέµατα που
υπερβαίνουν τους 11 εκ. τον. Η αρχική επένδυση για
την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 80 εκ. ευρώ
ενώ άλλα 158 εκ, ευρώ θα απαιτηθούν για το λει-
τουργικό κόστος του. Θα απασχολεί περί τους 200
εργαζόµενους.
Η µέθοδος παραγωγής χρυσού που θα εφαρµοστεί
είναι υδροµεταλλουργική εκχύλιση µε χρήση κυανιού-
χου νατρίου και είναι πλαισιωµένη µε τη διεθνώς κατα-
ξιωµένη µέθοδο αδρανοποίησης κυανιόντων INCO. Η
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία “Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές
BAΤ” θεωρεί την απόληψη χρυσού µε τη χρήση του
κυανιούχου νατρίου Βέλτιστη ∆ιαθέσιµη Τεχνική.
Η ανάπτυξη του έργου Περάµατος θα γίνει µε τα υψη-
λότερα διεθνή πρότυπα σχεδιασµού, υπερκαλύπτο-
ντας τις νοµοθετικές, περιβαλλοντικές και κατασκευα-
στικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί για ανάλογα έργα σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσµίως.
Για το σχέδιο αυτό αναµένεται ακόµη η έκδοση ΚΥΑ
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Χουντίτης Χρυσός

Κίσσηρης
Χαλαζίας
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Παραγωγές - Πωλήσεις - Εξαγωγές
του ΣΜΕ
Παραγωγές
Μεταλλευµάτων,Βιοµηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας - Εµπλουτισµού, Μεταλλουργικών
Προϊόντων και Μαρµάρων (σε χιλ. τόνους)

ΠΡΟΪΟΝ 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1. Αλουµίνα ένυδρη 750 763 786 782 780 789
2. Αλουµίνιο 165 166 166 165 164,5 168
3. Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης- ∆ολοµίτης 160 170* 181 200 250 250
4. Ασβεστολιθικά αδρανή τσιµεν/βιοµηχ. & Λάρκο - - 26.000 31.317 30.500 33.000
5. Άστριοι (Τελικά προϊόντα) 85 81 79 99 56 38
6. Ατταπουλγίτης - - 4 7 7 7
7. Βωξίτης 2.492 2.418 2.444 2.495 2.194 2.128
8. Γύψος 890 933 912 915 900 940
9. ∆ίπυρος µαγνησία 46 44 46 67 51 42
10. Καολίνης 41 40 44 44 40 40
11. Καυστική µαγνησία 105 97 86 73 69 72
12. Κίσσηρις 870 893 835 852 801 838
13. Λευκόλιθος 480 390 413 410 373 350
14. Λιγνίτης 70.550 69.340 71.900 69.064 64.100 66.100
15. Μάρµαρα προϊόντα από εξόρυξη 1.897 2.158 1.738 1.500 1.650* 1.600*
16. Μάρµαρα όγκοι 468 583 362 398 420* 450*
17. Μικτά θειούχα - - - - 180 214
18. Μικτά θειούχα συµπυκνώµατα - - - - 69 144
19. Μπεντονίτης (ορυκτός) 1.057 1.157 1.100 1.125 1.166 1.342
20. Μπεντονίτης ενεργοποιηµένος 825 842 856 880 962 1.113
21. Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα) 19 18 18 19 18 18,67
22. Νικελιούχα σιδ/τα 2.657 2.632 2.485 2.776 2.320 2.367
23. Ολιβίνης - - - - 35 40
24. Περλίτης (ορυκτός) 838 1.053 1.067 1.075 1.049 1.100
25. Περλίτης κατεργασµένος 570 580 630 600 700 650
26. Ποζολάνη 1300 1.383 1.268 1.459 1.525 1.520
27. Πυρίµαχες µάζες - - 24 26 30 31
28. Πυριτικό 188 134 93 113 110 52
29. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 14 16 16 15 14 15
30. Χουντίτης - Υδροµαγνησίτης 18 20 13 9 25,7 15

* τάξη µεγέθους
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Πωλήσεις
Μεταλλευµάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας - Εµπλουτισµού, Μεταλλουργικών Προϊόντων
και Μαρµάρων (σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2003 2004 2005 2006
1. Αλουµίνα 70.401 90.997 99.372 123.000
2. Αλουµίνιο 243.676 261.607 278.962 348.000
3. Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης - ∆ολοµίτης 17.000 19.000 22.000 23.000
4. Άστριοι εµπλουτισµένοι 2.395 2.019 1.576 1.373
5. Ατταπουλγίτης - - 4 6
6. Βωξίτης 59.700 70.724 79.172 74.832
7. Γύψος 4.385 4.560 4.600 4.550
8. ∆ίπυρος µαγνησία 7.617 8.712 12.048 11.811
9. Καολίνης 630 660 704 640
10. Καυστική µαγνησία 13.000 11.952 8.933 8.759
11. Κίσσηρις 7.256 5.989 6.495 6.613
12. Λευκόλιθος 1.488 1.568 1.533 1.394
13. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) 5.952 7.500 6.026 5.100
14. Μάρµαρα όγκοι 62.200 37.600 47.427 50.700*
15. Μικτά θειούχα συµπυκνώµατα - - 40.000 41.125
16. Μπεντονίτης (ορυκτός) 1.174 1.100 1.100 800
17. Μπεντονίτης ενεργοποιηµένος 51.000 58.000 58.500 60.900
18. Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα) 159.097 216.256 287.185 324.717
19. Ολιβίνης - - - 1157
20. Περλίτης (ορυκτός) 1.810 1.800 2.100 2.100
21. Περλίτης κατεργασµένος 25.200 29.610 33.010 35.500
22. Ποζολάνη 4.120 5.544 6.465 5.293
23. Πυρίµαχες µάζες - 5.258 6.404 7.346
24. Πυριτικό 1.150 901 1.008 1.000
25. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 1.293 1.129 1.406 1.207
26. Χουντίτης - Υδροµαγνησίτης 2.223 1.540 2.198 3.181
ΣΥΝΟΛΟ 742.767 838.768 956.292 1.145.102

* Στοιχείο κατ’ εκτίµηση

Πωλήσεις Ορυκών (σε χιλ. €)

Εγχώριες 26%

Εξαγωγές 74%
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Εξαγωγές
Μεταλλευµάτων Βιοµηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας - Εµπλουτισµού, Μεταλλουργικών
Προϊόντων και Μαρµάρων (σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2002 2003 2004 2005 2006
1. Αλουµίνα 77.260 68.995 89.887 97.952 120.000
2. Αλουµίνιο 110.374 95.034 99.946 109.815 153.000
3. Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης- ∆ολοµίτης 11.000 12.000 13.000 14.000 14.400
4. Άστριοι 1.202 922 858 187 189
5. Ατταπουλγίτης - - - 3 3
6. Βωξίτης 28.400 25.700 36.051 41.887 36.872
7. Γύψος 252 650 640 425 660
8. ∆ίπυρος µαγνησία 7.900 6.650 7.775 10.818 10.674
9. Καολίνης 50 - - - -
10. Καυστική µαγνησία 15.538 12.244 11.046 8.327 8.019
11. Κίσσηρις 5.367 5.385 4.099 4.400 3.839
12. Λευκόλιθος 1.260 985 1.151 1.164 1.000
13. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) 1.609 3.026 3.400 2.515 2.500
14. Μάρµαρα όγκοι 17.491 24.107 21.093 20.789 27.470
15. Μικτά θειούχα συµπυκνώµατα - - - 40.000 41.125
16. Μπεντονίτης (ορυκτός) 550 1.094 1.000 1.000 700
17. Μπεντονίτης ενεργοποιηµένος 51.000 49.900 56.300 57.500 59.800
18. Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα) 149.800 159.097 216.256 287.185 324.717
19. Ολιβίνης - - - - -
20. Περλίτης (ορυκτός) 1.800 1.810 1.800 2.100 2.100
21. Περλίτης κατεργασµένος 23.761 24.600 26.040 27.010 29.500
22. Ποζολάνη 135 56 - - -
23. Πυρίµαχες µάζες - - 5.014 6.162 6.812
24. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 660 414 483 445 262
25. Χουντίτης- Υδροµαγνησίτης 1.937 2.118 1.528 1.476 1.960
ΣΥΝΟΛΟ 507.446 494.787 592.352 688.998 845.602

* Στοιχείο κατ’ εκτίµηση
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ΑΓΕΤ
141 23, 210-2898111, 2817778
faidrose@aget.gr • http://www.aget.gr
Ασβεστόλιθος

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 16 Μαρούσι, Αθήνα 151 25,
210-3693000, 3693115
contactas@alhellas.gr • http://www.alhellas.gr
Αλουµίνιο, Αλουµίνα

ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΕ
Αιτωλικό 30 400, 26320-22216, 22201
info@biogyps-karvelis.gr
Γύψος

S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Μεταξά 15, Κηφισιά, Αθήνα 145 64,
210-6296000, 6296080
postmaster@sandb.com • http://www.sandb.gr
Μπεντονίτης, Περλίτης, Καολίνης, Βαρύτης, Βωξίτης, Ζεόλιθος

ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Ζεφείρου 60 & Συγγρού, Αθήνα 175 64
210 9490100, 9490283 • nsyrio@geohellas.com
Αταπουλγίτης, Σαπονίτης

∆.Ε.Η. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
∆υρραχίου 89 & Κηφισού Αθήνα 104 43
210-5123999, 5125999 • bu@hellasnet.gr • http://www.dei.gr
Λιγνίτης

∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Λ. Κηφισίας 16 Μαρούσι, Αθήνα 151 25, 210-3693320, 3693315
manthos.Konstantinidis@alhellas.gr • http://www.alhellas.gr
Βωξίτης

ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε.Β.Ε.
Μητροπόλεως 77, Θεσσαλονίκη 546 22
2310-224133, 232504 • elbior@spark.net.gr
Χαλαζίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Ερµού 25, Νέα Κηφισιά, Αθήνα 145 64
210-8184350, 8184351
vlambos@aktor.gr • http://www.aktor.gr
∆οµικά Υλικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
Μιχαλακοπούλου 45, Αθήνα 115 28
210-7240446, 7249711
grecmagn@hol.gr • http://www.grecianmagnesite.com
Λευκόλιθος, ∆ίπυρος & Καυστική Μαγνησία, Πυρίµαχα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
Ερµού 25, Νέα Κηφισιά, Αθήνα 145 64
210-8184550, 8184551
pstratoudakis@aktor.gr • http://www.aktor.gr
Μικτά Θειούχα, �Ερευνα Χρυσού

ΕΛΜΙΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οιτύλου 11, Αθήνα 115 23, 210-6985340, 6981509
elmin.admin@elmin.gr • http://elmin.gr
Βωξίτης

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Χαλκίδος 22Α, Αθήνα 111 43, 210-2591111, 2591574
saltas@titan.gr • http://www.titan-cement.com
Ποζολάνη, Γύψος, Καολίνης, ∆οµικά Υλικά

ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε.
Αργοστόλι 29100, 26710-41534, 41773
iokal@otenet.gr
Ανθρακικό ασβέστιο, Τάλκης, ∆ολοµίτης.

ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε.
Σοφ. Βενιζέλου 49-51, Αθήνα 141 23,
210-2898111, 2817778
faidrose@aget.gr • http://www.lava.gr
Κίσσηρη, Ποζολάνη, Γύψος

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 81-83 Αθήνα 151 24,
210-6170100, 6170200
emmfro@larco.gr • http://www.larco.gr
Νικέλιο, Λιγνίτης

LAFARGE BETON
Γ. Παπανδρέου 141, Μεταµόρφωση Αθήνα 144 52
210-2885500, 2885561 • ChrissovelidouD@aget.gr
∆οµικά Υλικά

ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
77, Θεσσαλονίκη 54622, 2310-224133, 232504
whitemin@spark.net.gr
Χουντίτης,Υδροµαγνησίτης

ΜΑΡΜΑΡA ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ A.E.B.E.
Κηφισίας 364 & ∆ελφών 1, Αθήνα 152 33
210-6211400, 6211408
info@dionyssomarble.gr • http://www.dionyssomarble.gr
Μάρµαρα

ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.
Μητροπόλεως 77, Θεσσαλονίκη 546 22,
2310-224133, 232504
whitemin@spark.net.gr • http://www.mevior.gr
Άστριοι, Χαλαζίας

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Φιλελλήνων 26, 105 58, 210-3318170, 3318171
dcc@hol.gr
Έρευνα Χρυσού

ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
Αγίου Σπυρίδωνος 23, Πειραιάς 185 35
210-4134152, 210-4112177 • bke@shipmine.gr
Μπεντονίτη, Ποζολάνη

ΟΛΙΒΙΝΙΤΕΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.
Καραϊσκάκη 4 Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκη 546 42
2310-232290, 2310-237545 • therlith@otenet.gr
Ολιβίνης

ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑIΟΥ Α.Ε.
Κάνιγγος 9, Αθήνα 106 77, 210-3808401, 3808402
info@aegean-perlites.com • http://www.aegean-perlites.com
Περλίτης.

ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
Κεραµιδέζα Μάνδρα Αττική 196 00,
210-5556221, 5556224
quarry@halyps.gr • http://www.halyps.co
∆οµικά Υλικά

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Οµήρου 27, Αθήνα 106 72, 210-3633930, 3633383
tgm@tgm.gr • http:///www.tgm.gr
Έρευνα Χρυσού

Επιχειρήσεις - Μέλη ΣΜΕ
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μάιος 2007 - Μάιος 2009

Ευθύµιος Βιδάλης Πρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Κωνσταντίνος Σάλτας Αντιπρόεδρος
∆ιευθυντής Λατοµικών Προϊόντων ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

Σταµάτης Γιαννακόπουλος Γενικός Γραµµατέας
Γενικός Γραµµατέας ∆ιοίκησης Οµίλου Μυτιληναίου

Παντελής Βετούλας Ταµίας
∆/νση Μάρκετινγκ & πωλήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Ελευθέριος Φαίδρος Αναπλ. Ταµίας
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε.

Νικόλαος ∆ηµαρέλης Μέλος
Γενικός ∆ιευθυντής ΜΕΒΙΟΡ ΑΕ

Ματθαίος Κωνσταντινίδης Μέλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

Βασίλειος Λάµπος Μέλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Κωνσταντίνος Μελάς Μέλος
Γενικός ∆ιευθυντής Ορυχείων ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕKΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

Γρηγόριος Μπάκας Μέλος
Γενικός ∆ιευθυντής Μεταλλείων & Εργοστασίων ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Μιχάλης Στεφανάκης Μέλος
∆ιευθυντής Περιβάλλοντος - Υγιεινής & Ασφάλειας S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Νικόλαος Συριόπουλος Μέλος
Γενικός ∆ιευθυντής ΓΕΩΕΛΛΑΣ

Εµµανουήλ Φρογουδάκης Μέλος
Σύµβουλος ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

Χρήστος Καβαλόπουλος
Γενικός ∆ιευθυντής Σ.Μ.Ε.

Ελένη Μπαρτσώκα, ∆έσποινα Βασταρδή
Γραµµατεία

Σωτήρης Ζλατάνος
Σύµβουλος Επικοινωνίας,
∆ηµοσιογράφος

Η Υπηρεσία του ΣΜΕ
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βασ. Γεωργίου 10 Β’& Ρηγίλλης, 106 74 Αθήνα,
10th Vassileos Georgiou B’ & Rigillis Str., 106 74 Athens, Greece

T: (+30) 210 7215900-902 • F: (+30) 210 7215950

e-mail: sme@hol.gr

www.sme.gr
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