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Το 2008 ήταν µια κρίσιµη χρονιά για τον

εξορυκτικό κλάδο, καθώς σηµαδεύτηκε από

την απότοµη και ευρεία µεταβλητότητα ζή-

τησης, τιµών και κόστους, αλλά και από την

υιοθέτηση µιας νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής

για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης

της Ευρώπης σε ορυκτές πρώτες ύλες.

Το πρώτο 9µηνο εκσφενδονίστηκαν οι τιµές

του πετρελαίου, των ναύλων, και πάρα πολ-

λών υλικών (π.χ. χάλυβας και αλουµίνιο),

ενώ, παράλληλα, η ζήτηση και οι τιµές προ-

ϊόντων του κλάδου παρέµεναν ιδιαίτερα

υψηλές. Εξαίρεση ήταν η αγορά των ορυ-

κτών πόρων που τροφοδοτούν τις κατα-

σκευές, η οποία είχε αρχίσει να

επιβραδύνεται ήδη από το 2007. Το τέταρτο

τρίµηνο, όµως, όλα γύρισαν ανάποδα. Οι

ναύλοι, το πετρέλαιο, οι τιµές των µετάλλων

κατρακύλησαν σε ιστορικά χαµηλά, αλλά

και η ζήτηση για προϊόντα του κλάδου µει-

ώθηκε απότοµα.

Έτσι, στο 9άµηνο, οι πωλήσεις διατηρούνταν

σε ψηλά επίπεδα, ενώ, τα περιθώρια κέρ-

δους πιέζονταν εξαιτίας του υψηλού κό-

στους. Το τέταρτο τρίµηνο, αντίθετα, οι

πωλήσεις και οι τιµές (ιδιαίτερα των commo-

dities) ακολούθησαν έντονα πτωτική πορεία,

ενώ οι επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να πω-

λούν προϊόντα τα οποία είχαν παραχθεί µε

το υψηλό κόστος των προηγούµενων

µηνών, οδηγώντας σε ακόµη µεγαλύτερη

επίδραση στην κερδοφορία.

Η οξεία κρίση που έπληξε το Σεπτέµβριο το

διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και οι

επιπτώσεις της στις διατραπεζικές συναλλα-

γές και στην πιστοληπτική ικανότητα των

επιχειρήσεων επέδρασαν πολύ αρνητικά

στο διεθνές εµπόριο, οδηγώντας πολλές

εταιρείες, που είτε παράγουν είτε στηρίζον-

ται σε ορυκτές πρώτες ύλες, αν φρενάρουν

απότοµα την παραγωγή τους, επιδιώκοντας

τη µείωση των αποθεµάτων τους και την ενί-

σχυση των χρηµατοροών τους.

Η κρίση του τελευταίου τριµήνου του 2008

συνεχίζεται και µέσα στο 2009 µε την ίδια ή

και αυξανόµενη ένταση. Οι επιχειρήσεις δια-

θέτουν ακόµη αποθέµατα, ενώ οι γενικότερες

εξελίξεις έχουν επηρεάσει τους καταναλωτές

µε αποτέλεσµα τη σοβαρή περιστολή της κα-

τανάλωσης. Έτσι, οι πωλήσεις προϊόντων του

κλάδου, ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται µε

χαλυβουργία, ναυπηγεία, αυτοκινητοβιοµη-

χανία, οικοδοµή και κατασκευές γενικότερα,

βρίσκονται σε συνεχή πτώση. Οι τιµές πολ-

λών µετάλλων, όπως του αλουµινίου και του

νικελίου διατηρούνται σε ιστορικά χαµηλά

επηρεάζοντας την εγχώρια παραγωγή τους

και κατ’ επέκταση την παραγωγή των αντί-

στοιχων µεταλλευµάτων. Ως γνωστόν ο ελ-

ληνικός εξορυκτικός κλάδος είναι έντονα

εξωστρεφής, µε πάνω από το 65% των πω-

λήσεών του σε εξαγωγές και µε αρκετές από

τις επιχειρήσεις να έχουν αναπτύξει σηµαν-

τική διεθνή δραστηριότητα οπότε επηρεάζε-

ται πολύ από τις διεθνείς συνθήκες.

Το παγκόσµιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται

από πολύ µεγάλη αστάθεια και αβεβαιότητα.

Ουδείς είναι σε θέση να εκτιµήσει το χρονικό

σηµείο εξόδου ή άµβλυνσης της κρίσης, οι

εκτιµήσεις για τους αναπτυξιακούς δείκτες των

οικονοµιών ανά τον κόσµο αναθεωρούνται

διαρκώς, οι καταναλωτικές δαπάνες συρρι-

κνώνονται και η χρηµατοπιστωτική αγορά δεν

έχει ακόµη ισορροπήσει. Επίσης, διαφαίνεται

ότι η ανάκαµψη, όταν έρθει, θα είναι σταδιακή

και αργή και όχι άµεση. Σε τέτοιες συνθήκες

δεν είναι δυνατόν να προβλέψει κανείς την

πορεία των αγορών που εξυπηρετούν οι επι-

χειρήσεις του κλάδου µας, τόσο στο εσωτε-

ρικό όσο και στο εξωτερικό.

Μεσοπρόθεσµα, οι πρωτοφανείς συνθήκες

που παρατηρούνται στις αγορές θα συνεχί-
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σουν να επηρεάζουν τις επιχειρήσεις του

κλάδου. Η κρίση, όµως, που βιώνουµε

αργά ή γρήγορα θα ξεπεραστεί και οι φυσι-

κοί πόροι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για

ευνοϊκή πορεία στη φάση της ανάκαµψης,

καθόσον εξυπηρετούν τοµείς που αναµένε-

ται να είναι από τους πρώτους στους οποί-

ους θα δοθεί ώθηση. Παράδειγµα είναι οι

δηµόσιες επενδύσεις σε υποδοµές, όπου

πολλές χώρες αναµένεται να δαπανήσουν

πολύ σηµαντικά κονδύλια, αφενός γιατί στη

φάση ανάπτυξης που βρίσκονται τους είναι

πολύ αναγκαίες (π.χ. στην Κίνα) και αφετέ-

ρου γιατί τα έργα αυτά αποτελούν τον αµε-

σότερο τρόπο άσκησης αναπτυξιακής

δηµοσιονοµικής πολιτικής. Επίσης, οι µεγά-

λες ανάγκες των ταχύτατα αναπτυσσόµενων

χωρών για νέες κατασκευές, αυτοκίνητα, πε-

ρισσότερα και καλλίτερα προϊόντα, προβλέ-

πεται να ευνοήσουν την ανάκαµψη της

διεθνούς ζήτησης για ορυκτές πρώτες ύλες.

Αυτό όµως σηµαίνει ότι και οι προσπάθειες

για βελτίωση της προσβασιµότητας σε ορυ-

κτούς πόρους πρέπει να συνεχιστεί, γιατί αλ-

λιώς κινδυνεύουµε η ζήτηση να επανέλθει

αλλά οι επιχειρήσεις να µην είναι σε θέση να

ανταποκριθούν.

Από αυτή την άποψη, το έτος 2008 ήταν µια

σηµαδιακή χρονιά για τον κλάδο µας,

καθώς µε πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γκίντερ Φερχόιγ-

κεν, υιοθετήθηκε τον περασµένο Νοέµβριο

νέα ευρωπαϊκή πολιτική µε τίτλο: «Πρωτο-

βουλία για τις Πρώτες Ύλες - κάλυψη των

ουσιωδών αναγκών µας για ανάπτυξη και

απασχόληση στην Ευρώπη». Η νέα αυτή ευ-

ρωπαϊκή στρατηγική, αναγνωρίζοντας τη

σηµασία των ορυκτών πρώτων υλών για τη

βιωσιµότητα της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας

και την ποιότητα ζωής των πολιτών της,

προτείνει µέτρα διασφάλισης της πρόσβα-

σης στους αναγκαίους φυσικούς πόρους. Ει-

δικότερα, η Πρωτοβουλία Φερχόιγκεν

προβάλλει την επιτακτική ανάγκη για εκλο-

γίκευση και απλούστευση του σηµερινού

περίπλοκου, δυσλειτουργικού και αντι-ανα-

πτυξιακού καθεστώτος αδειοδότησης και

κανονιστικών ρυθµίσεων που διέπουν την

εξορυκτική δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Όµως είναι θέµα των επιµέρους κρατών-

µελών πόσο γρήγορα και αποτελεσµατικά

θα δράσουν νοµοθετικά προς αυτή την κα-

τεύθυνση. Και εδώ θα κριθεί η ταχύτητα

προσαρµογής και η αποτελεσµατικότητα της

Ελλάδας, η οποία, από τη µία µεριά διαθέτει

έναν πολύ σηµαντικό εξορυκτικό κλάδο και

αξιόλογο ορυκτό πλούτο και από την άλλη,

ένα από τα πλέον πολύπλοκα και γραφει-

οκρατικά θεσµικά πλαίσια που υπάρχουν

στην Ε.Ε.

Θα ήταν πραγµατικά κρίµα να µην εκµεταλ-

λευτεί η Ελλάδα την «ανάσα» που της προ-

σφέρει η παρούσα κρίση για να προχωρήσει

στις απαραίτητες θεσµικές πρωτοβουλίες και

µεταρρυθµίσεις, ώστε η όλη αδειοδοτική

διαδικασία να γίνει στιβαρή, µε προδιαγρα-

φές, µε κριτήρια, µε τακτές και σαφείς προ-

θεσµίες, που να προστατεύουν το

περιβάλλον και την αποκατάστασή του

αλλά και η οποία θα προσφέρει, παράλ-

ληλα, προβλεψιµότητα και ξεκάθαρες απαν-

τήσεις στις επιχειρήσεις του ελληνικού

εξορυκτικού κλάδου.

Η Πρωτοβουλία Φερχόιγκεν επισηµαίνει,

επίσης, την άγνοια της σηµασίας των ορυ-

κτών πόρων από το ευρύ κοινό και καλεί τις

επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στην

ευρύτερη ενηµέρωσή του. Ανταποκρινόµε-

νος ο ΣΜΕ, σχεδίασε και εγκαινίασε, τον πε-

ρασµένο ∆εκέµβριο, ευρύ πρόγραµµα

ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του κοι-

νού - µικρών και µεγάλων - µε τίτλο:

“Γύρω - γύρω όλα

τα ορυκτά αγκαλιάζουν τη ζωή µας”.

Το βασικό µήνυµα της καµπάνιας είναι ότι,

τα ορυκτά βρίσκονται παντού γύρω µας,

«κρυµµένα» µέσα σε αντικείµενα που χρη-

σιµοποιούµε καθηµερινά. Κι αν δεν συνει-

δητοποιήσουµε την εξάρτησή µας από

ορυκτές πρώτες ύλες, δε θα είµαστε σε θέση

να επανεξετάσουµε τις σηµερινές µας συµ-

περιφορές και συνήθειες, οι οποίες οδηγούν

στην κατασπατάληση των διαθέσιµων φυσι-

κών πόρων.

Είναι προφανές ότι µέσα στη δίνη της πα-

ρούσας κρίσης θα δοκιµαστούν οι οικονο-

µικές αποδόσεις όλων των εταιριών του

µεταλλευτικού και µεταλλουργικού τοµέα,

τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ποιοι,

που και πως θα επιβιώσουν είναι βεβαίως το

µεγάλο διακύβευµα αυτής της διαδικασίας.

Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε

αυτή τη φάση, οι χρόνιες δυσλειτουργίες και

στρεβλώσεις που χαρακτηρίζουν το εγχώ-

ριο επιχειρηµατικό περιβάλλον να µη δυ-

σκολέψουν ακόµη περισσότερο τα

πράγµατα για τις ελληνικές εταιρίες, διακιν-

δυνεύοντας την περαιτέρω αποβιοµηχάνιση

της Ελληνικής οικονοµίας. Απαιτείται συντο-

νισµός και συνεργασία ώστε και οι επιχειρή-

σεις του κλάδου να συνεχίσουν να τιµούν

και να λογοδοτούν για τις δεσµεύσεις που

έχουν αναλάβει για εφαρµογή των αρχών

της βιώσιµης ανάπτυξης - µε τη συνεχή και

συνεπή δηµοσιοποίηση των σχετικών δει-

κτών και τις πρακτικές τους - αλλά και µη

επιδείνωση των αναπόφευκτων επιπτώσεων

της παρούσας αρνητικής συγκυρίας από τις

πιέσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος. Σε

αυτήν υπάρχουν αναµφίβολα πολλές προ-

κλήσεις, αλλά κατά τη φάση της ανάκαµψης

µας επιφυλάσσονται και κάποιες πολύ ση-

µαντικές ευκαιρίες. Η µεγάλη πρόκληση

είναι να ετοιµαστούµε για να τις αξιοποι-

ήσουµε και να µην τις χάσουµε.

Ευθύµιος Ο. Βιδάλης
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Ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) είναι το
επαγγελµατικό σωµατείο των ελληνικών
εξορυκτικών επιχειρήσεων από το 1924, µε
έδρα την Αθήνα.

Βασικός σκοπός του είναι η ισχυροποίηση
και η προώθηση του ελληνικού
εξορυκτικού κλάδου, ως πυρήνα
περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης και
διεθνούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας
και η καλλιέργεια σχέσεων µε τους
εργαζόµενους και τις τοπικές κοινωνίες των
περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται
οι επιχειρήσεις - µέλη του.

Για την υλοποίηση των στόχων του
επεξεργάζεται και προωθεί θέσεις και
απόψεις επί θεµάτων που άπτονται της
εξορυκτικής δραστηριότητας, προτείνει
λύσεις ή µεθοδεύσει την επίλυση
προβληµάτων του κλάδου, µεταφέροντας
τις απόψεις του στα ευρωπαϊκά όργανα,

στην πολιτεία και τη δηµόσια διοίκηση,
στις τοπικές κοινωνίες και γενικότερα στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Για το σκοπό αυτό έχει συνεχή διάλογο και
συνεργασίες µε τους εκπροσώπους της
ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και των
ευρωπαϊκών οργάνων µε κοινωνικούς
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 µεταξύ των
επιχειρήσεων - µελών του, και παράλληλα
αναπτύσσει συνεργασίες µε άλλους φορείς
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ υποστηρίζεται από
ένα επιτελείο µόνιµων στελεχών
(Υπηρεσίες 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 περιφερειακή
ανάπτυξη καθώς και στις εξαγωγές.

• Αναγνώριση της συµβολής του κλάδου
στη βιώσιµη ανάπτυξη.

• Στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της
εξορυκτικής - µεταλλουργικής βιοµηχανίας
από την πολιτική ηγεσία και τη δηµόσια
διοίκηση σε ελληνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.

• Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση,
κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
αδειοδότησης και λειτουργίας των
εξορυκτικών έργων. Βελτίωση του Νόµου
3010/2002 και των συνοδευτικών του
ΚΥΑ. Στόχος είναι η δηµιουργία ενός
ευέλικτου σχήµατος διοικητικών
εγκρίσεων και η ταχύτερη αδειοδότηση
των αναπτυξιακών έργων του κλάδου από
τα συναρµόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες
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 εξορυκτικής βιοµηχανίας εντός
περιοχών δικτύου Natura.

• Αξιοποίηση της πρωτοβουλίας Ver-
heugen για «ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική
προς εξασφάλιση των πρώτων υλών και
την κάλυψη ουσιωδών αναγκών της Ε.Ε.
για ανάπτυξη και απασχόληση.
Εξειδίκευσή της από τη χώρας µας στην
κατεύθυνση της αξιοποίησης του εθνικού
µας ορυκτού πλούτου.

• Άµεση επίλυση µε κατάλληλο
κανονιστικό τρόπο της παράτασης των
µισθώσεως και των αδειών εκµετάλλευσης
λειτουργούντων µεταλλείων.

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

• Ολοκλήρωση της επεξεργασίας νέου
λατοµικού νοµοσχεδίου που να
κωδικοποιεί και να εκσυγχρονίζει την
υπάρχουσα διάσπαρτη και εν πολλοίς
ξεπερασµένη νοµοθεσία.

• 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 και της
γεωθερµίας για παραγωγή φθηνής
ηλεκτρικής ενέργειας, µε παράλληλη
εφαρµογή µέτρων για δραστικό
περιορισµό του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος και των ρύπων.

• Ενσωµάτωση των νέων ευρωπαϊκών
οδηγιών στο εθνικό δίκαιο κατόπιν
ουσιαστικού διαλόγου µε τους
εµπλεκόµενους φορείς, χωρίς
αλληλεπικαλύψεις, πρόσθετα διοικητικά
βάρη και κανονιστικές περιπλοκές.

Θέσεις και βασικά αιτήµατα του ΣΜΕ



Φυσιογνωµία
του κλάδου
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
ενδιαφέρον και µεγάλη ποικιλία
εφαρµογών. Υπάρχουν στο ελληνικό
υπέδαφος και άλλα υλικά που περιµένουν
να «ανακαλυφθούν» και να αξιοποιηθούν
όπως επίσης αποτελεί ανοικτό αντικείµενο
η καλύτερη αξιοποίηση (νέες εφαρµογές)
των ήδη γνωστών ορυκτών πόρων.
Ο ελληνικός εξορυκτικός - µεταλλουργικός
κλάδος τον οποίο εκπροσωπεί ο ΣΜΕ
αποτελεί σηµαντικό τοµέα οικονοµικής
δραστηριότητας της χώρας µας ο οποίος
τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα υλικά -
πρώτες ύλες µία σειρά σηµαντικών
κλάδων 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 65% των πωλήσεών του, κατέχοντας
ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή αλλά και
στην παγκόσµια αγορά, ενώ η µεγάλη

εµπειρία και η προηγµένη τεχνολογία των
ελληνικών µεταλλευτικών - εξορυκτικών
επιχειρήσεων έχει οδηγήσει αρκετές από
αυτές στην επέκταση της παραγωγικής τους
δραστηριότητας και εκτός Ελλάδος, από
Αµερική µέχρι Ασία.
Η Ελληνική Μεταλλεία, χάρη στη
σηµαντική δραστηριότητα που έχει
αναπτύξει σε σχέση µε το µέγεθος και την
οικονοµία της χώρας, έχει κερδίσει την
ευρωπαϊκή αναγνώριση και έχει
κατορθώσει να έχει ισχυρή παρουσία και
επιρροή στους συνδέσµους του κλάδου,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παρά τη σηµερινή οικονοµική κρίση που
ως είναι φυσικό, έχει επηρεάσει και τον
εξορυκτικό - µεταλλουργικό κλάδο, είναι
απολύτως βέβαιο ότι λίαν προσεχώς η
ζήτηση των πρώτων υλών και των
ορυκτών πόρων θα φθάσει πάλι σε τέτοια
ύψη που η διαθεσιµότητά τους θα
καθίσταται ολοένα και πιο ανασφαλής. ∆εν
είναι τυχαία εν µέσω της οικονοµικής
κρίσης, η πρωτοβουλία του αντιπροέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής G. Veurheugen,
µε τη δηµοσιοποίηση στις 4-11-2008 ανα-
κοίνωσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο µε θέµα «Πρωτοβουλία
για τις πρώτες ύλες - κάλυψη ουσιωδών
αναγκών µας για ανάπτυξη και απασχό-
ληση στην Ευρώπη».
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Με βάση αυτά οι ευκαιρίες που δηµιουργούνται για τον ελληνικό
εξορυκτικό κλάδο είναι σηµαντικές. Αν αυτές αξιοποιηθούν θα
µπορέσουν να προσελκύσουν επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, αξίας
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ και να δηµιουργήσουν εκατον-
τάδες νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στη περιφέρεια, συµβάλλον-
τας σηµαντικά στην ανάπτυξή της.
Η εθνική όµως αξιοποίηση του ορυκτού µας πλούτου εξαρτάται κυ-
ρίως από την επίλυση των χρόνιων προβληµάτων τα οποία ταλαι-
πωρούν τον εξορυκτικό κλάδο, όπως η έλλειψη ολοκληρωµένου
χωροταξικού σχεδιασµού, οι δυσκολίες πρόσβασης σε φυσικούς
πόρους καθώς και οι χρονοβόρες και πολύπλοκες, πολλές φορές
απρόβλεπτες διαδικασίες αδειοδότησης. Επίσης σηµαντικό πρό-
βληµα του κλάδου παραµένει η µεταστροφή της κοινής γνώµης θε-
τικά γι’ αυτόν και η κοινωνική αποδοχή της εξορυκτικής
δραστηριότητας, παράγοντες που λίγο υπάρχουν σήµερα και που
µαζί µε τα χρόνια προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και των
ελλείψεών του, οδηγούν σηµαντικές δραστηριότητες του κλάδου
σε αναπόφευκτη στασιµότητα ή και συρρίκνωση (π.χ. ο κλάδος του
µαρµάρου), εµποδίζοντας την ανάπτυξη νέων κοιτασµάτων ορυ-
κτών πόρων, αποθαρρύνοντας ελληνικές και ξένες επενδύσεις και
υποθηκεύοντας έτσι το µέλλον της ελληνικής εξορυκτικής - µεταλ-
λουργικής βιοµηχανίας.
Από τη φύση της η εξορυκτική βιοµηχανία αναπτύσσεται εκεί όπου
έδωσε η φύση τα αποθέµατα των ορυκτών πόρων. Η δηµιουργία
πολλαπλών εµποδίων στην προσβασιµότητα προς αυτά οδηγεί σε
απαξία τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Είναι σηµαντικό και ο πολιτι-
κός και ο νοµοθέτης και ο απλός πολίτης να γνωρίζουν πόσο ένας
κλάδος επηρεάζει την ποιότητα ζωής του, πριν κρίνει την απόρριψή
του. Γι’ αυτό οι εταιρείες µέλη του Συνδέσµου ξεκινούν ένα αγώνα
ενηµέρωσης του ευρύτερου κοινού για τη χρησιµότητα και ανα-
γκαιότητα των ορυκτών πρώτων υλών στην καθηµερινή µας ζωή.

Η δραστηριότητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας είναι από τη φύση
της άρρηκτα συνδεδεµένη µε την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης
καθώς αφ’ ενός εκµεταλλεύεται µη ανανεώσιµους φυσικούς πό-
ρους και αφ’ ετέρου πρέπει να εξασφαλίσει την προµήθεια ανα-
γκαίων προς την κοινωνία υλικών και σε βάθος χρόνου, µε
κατάλληλη διασφάλιση αποθεµάτων για την κάλυψη των σηµερι-
νών αλλά και των µελλοντικών αναγκών της.
Αυτό απαιτεί ορθολογική διαχείριση των υπαρχόντων αποθεµάτων
αλλά και έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας µε στόχο αποδοτικότε-
ρους τρόπους εξόρυξης και επεξεργασίας, ανακάλυψη νέων κοιτασµά-
των αλλά και νέων ορυκτών προϊόντων που σταδιακά αντικαθιστούν
παλαιότερη ή νέων χρήσεων στα ήδη γνωστά προϊόντα.
Εκτός αυτού για να είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου οικονοµικά
βιώσιµες σε βάθος χρόνου, πρέπει να αγωνίζονται και για να εξα-
σφαλίζουν την «κοινωνική άδεια» που θα τους επιτρέπει να λει-
τουργούν. Αυτό σηµαίνει ότι και το περιβάλλον πρέπει να
περιφρουρούν, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωµα
των δραστηριοτήτων τους και µε τις τοπικές κοινωνίες να αναπτύσ-
σουν σχέσεις βασισµένες στο αµοιβαίο και συλλογικό συµφέρον.
Με αυτά τα δεδοµένα οι επιχειρήσεις του Συνδέσµου Μεταλλευτι-
κών Επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10
Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση
των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κοινω-
νικό τοµέα, απεικονίζοντας την εφαρµογή τους µε αντίστοιχους µε-
τρήσιµους δείκτες που θα δηµοσιοποιούνται σε κάθε ετήσιο
απολογισµό του Συνδέσµου.
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Όπως αποφασίστηκε στη Γ.Σ. του 2006,
όλες οι εταιρείες µέλη του ΣΜΕ, κάθε
χρόνο, θα αναφέρονται σε κάποιες ιδιαίτε-
ρης σηµασίας, «καλές πρακτικές» στα
πλαίσια της εφαρµογής των αρχών Βιώσι-
µης Ανάπτυξης.
Παραθέτουµε τις κυριότερες από αυτές:

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
- Περιβάλλον
Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί η δεύτερη
φιλτρόπεσσα για την αφυδάτωση των κα-
ταλοίπων του βωξίτη. Η µείωση της απορ-
ριπτόµενης ποσότητας καταλοίπων βωξίτη
στη θάλασσα, στο τέλος του 2009, αναµέ-
νεται να φτάσει στο 65% της συνολικής

ποσότητας.
Εκπονήθηκε µελέτη αφαλάτωσης θαλασσι-
νού νερού ώστε να µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί σε βιοµηχανικές ανάγκες µειώνοντας
έτσι τις ποσότητες νερού που χρησιµοποι-
ούνται σήµερα.

- Ασφάλεια
∆ηµιουργήθηκαν δύο νέα εκπαιδευτικά σε-
µινάρια ασφάλειας για την εργασία στα
ικριώµατα και τα γραφεία και άρχισε η
εφαρµογή του στο προσωπικό. Επίσης µε
οπτικοακουστικά µέσα παρουσιάστηκε σ’
όλο το προσωπικό ένα ατύχηµα που συ-
νέβη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου,
στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης του
προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας.

...ότι µας δίνει η φύση είναι
δώρο

...ότι έχει ιστορία έχει και
µέλλον

Κοινωνία και περιβάλλον
είναι υπόθεση

όλων µας!

...ότι κάνει
τη ζωή µας καλύτερη

θέλει φροντίδα
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Γενικεύθηκε η χρήση της αναγνώρισης κινδύνου σ’ όλο το προσωπικό.
Ολοκληρώθηκε η εφαρµογή ειδικού προγράµµατος καταγραφής
και ανάλυσης δεδοµένων ασφάλειας (ατυχηµατικά συµβάντα, παρα-
τηρήσεις, οδηγίες, σχέδια δράσης κλπ) ανά τοµέα δραστηριότητας.

ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Α.Ε.
- Περιβάλλον
Εκτεταµένες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης φυτευµένων
τµηµάτων στα λατοµεία Ζακύνθου και Αιτωλικού. Εγκατάσταση συ-
στηµάτων αυτόµατης άρδευσης στις περιοχές αυτές.

- Τοπικές κοινωνίες
Χορηγίες σε αθλητικά σωµατεία και συλλόγους των περιοχών που
δραστηριοποιείται η εταιρεία.

S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
- Τοπικές Κοινωνίες
Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., στο πλαίσιο της ανάπτυξης πρότυ-
πων µοντέλων θεσµοθετηµένης συνεργασίας µε τις τοπικές κοινω-
νίες όπου δραστηριοποιείται, το φθινόπωρο του 2007 ίδρυσε από
κοινού µε το ∆ήµο Μήλου, µέσω της ∆ηµοτικής Αναπτυξιακής Επι-
χείρησής του, την αναπτυξιακή εταιρία Πρωτοβουλία ΜΗΛΟΣ Α.Ε.
Σκοπός της εταιρίας είναι να δρα συµπληρωµατικά και υποστηρι-
κτικά προς άλλες, ήδη υφιστάµενες αναπτυξιακές δοµές, προάγον-
τας µε κάθε τρόπο τη βιώσιµη ανάπτυξη στη Μήλο, µε έµφαση στην
ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τον πολιτισµό και
την ποιότητα ζωής. Η Πρωτοβουλία ΜΗΛΟΣ Α.Ε. στοχεύει, µεταξύ
άλλων, στον εντοπισµό, στο σχεδιασµό, στην ωρίµανση και επιλε-
κτική υλοποίηση έργων βελτίωσης των υποδοµών της Μήλου,
καθώς και στην παροχή συµβουλευτικών και µελετητικών υπηρε-
σιών για το σχεδιασµό και τη διαχείριση δράσεων γενικότερου κοι-
νωνικού και κοινωφελούς ενδιαφέροντος. Το πρώτο έργο που
ανέλαβε η Πρωτοβουλία ΜΗΛΟΣ είναι η κατασκευή Εργοστασίου
Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων, µε χρηµατοδότηση από την S&B,
το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην κοινωνία της Μήλου
στο τέλος του 2008. Η ολοκλήρωση του σηµαντικού αυτού έργου
υποδοµής για το νησί σηµατοδοτεί την ουσιαστική ενεργοποίηση της
αναπτυξιακής εταιρίας Πρωτοβουλία ΜΗΛΟΣ Α.Ε. και επιλύει, µε τη
χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, το µακροχρόνια υφιστά-
µενο πρόβληµα επεξεργασίας των αστικών λυµάτων του νησιού.

- Περιβάλλον
Μελέτες βάσης
H ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέ-
ουν από την εξορυκτική δραστηριότητα προϋποθέτει πρωτίστως
γνώση της χλωρίδας και της πανίδας στη θιγόµενη αλλά και ευρύ-
τερη περιοχή. Η στρατηγική προστασίας της βιοποικιλότητας της
S&B εµπεριέχει την πολιτική εκπόνησης επικαιροποιηµένων µελε-
τών βάσης στις περιοχές δραστηριοποίησής της για την αναγνώριση
του προστατευτέου αντικειµένου και σχεδιασµό των αναγκαίων µέ-
τρων προστασίας. Παράδειγµα της πρακτικής αυτής είναι η χρηµα-
τοδότηση διετούς ερευνητικού προγράµµατος (2005-2007) που
υλοποιήθηκε από το Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και

Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε
σκοπό την καταγραφή της πανίδας στην ευρύτερη περιοχή της
Γκιώνας, όπου λειτουργούν τα µεταλλεία βωξίτη της Εταιρίας.

- Ασφάλεια
Παρ’ ολίγον ατυχήµατα
Τα παρ’ ολίγον ατυχήµατα διαφέρουν κατά κλάσµα δευτερολέπτου
ή χιλιοστού από ένα ατύχηµα. Η καταγραφή και η διάγνωσή τους
προσφέρει την ευκαιρία αξιοποίησής τους και λήψης διορθωτικών
µέτρων για να αποφευχθούν µελλοντικά συµβάντα. Στην S&B εν-
θαρρύνεται η αναφορά παρ’ ολίγον συµβάντων µε εκπαίδευση των
εργαζοµένων στη σπουδαιότητα της κοινοποίησής τους και µε την
έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου, που έχει µεταφραστεί σε 11
γλώσσες και έχει µοιραστεί σε όλους τους εργαζόµενους της S&B.
Το σύνθηµα είναι: Φρόντισε την ασφάλειά σου και αυτήν των συνα-
δέλφων σου - ∆ήλωσε τα “παρ’ ολίγον ατυχήµατα”.

ΓΕΩΕΛΛΑΣ
- Εκπαίδευση
Η εταιρεία χρηµατοδοτεί το µεταπτυχιακό πρόγραµµα ενός χηµικού
µηχανικού.

- Τοπική κοινωνία
Έγιναν επισκέψεις στους χώρους δουλειάς µαθητών και φοιτητών
και δόθηκαν χορηγίες σε συλλόγους της περιοχής.

∆ΕΗ
- Περιβάλλον
Εντός του 2008 φυτεύτηκαν για ανάγκες αποκατάστασης περιβάλ-
λοντος 500.000 δενδρύλλια.
Ξεκίνησε πειραµατικά η χρησιµοποίηση γαλακτωµάτων από φυτικές
ίνες (υλικά φιλικά µε το περιβάλλον) προκειµένου, µε τη διαβροχή
των χωµατικών δρόµων και των σωρών, εκεί όπου υπάρχει κίνηση
οχηµάτων, να περιορίζεται η εκποµπή σκόνης και η ανάγκη συχνής
διαβροχής του οδοστρώµατος.
Βρίσκεται σε πλήρη εφαρµογή, στο Λιγνιτικό κέντρο ∆. Μακεδονίας
ηλεκτρικό σύστηµα on line συνεχούς παρακολούθησης της ποιότη-
τας και της ποσότητας επιφανειακών και υπογείων υδάτων εντός ή
πλησίον της εκµετάλλευσης.
Στο ορυχείο Αµυνταίου βρίσκεται πλέον σε φάση πλήρους αξιοποί-
ησης το υδροµαστευτικό έργο που δηµιουργήθηκε για την αξιοποί-
ηση του νερού που συγκεντρώνεται στον πυθµένα του ορυχείου.
Το έργο αυτό δίδει πλέον σηµαντικές ποσότητες νερού που όχι
µόνο υπερκαλύπτουν τις ανάγκες της εκµετάλλευσης αλλά και διο-
χετεύονται για κάλυψη αναγκών άρδευσης της γύρω περιοχής.

- Τοπικές κοινωνίες
Η ∆ΕΗ πραγµατοποίησε και το 2008 εκτεταµένα έργα υποστήριξης
των ∆ήµων των περιοχών που δραστηριοποιείται όπως, έργα αγρο-
τικής οδοποιίας, εξυγίανσης χωµατερών, κατασκευής αρδευτικών
δικτύων, διαµόρφωσης ζωνών πυρασφάλειας, καθαρισµού υδατο-
ρεµάτων, δενδροφυτεύσεων, διευθετήσεων κοίτης υδατορεµάτων
και χωµατουργικών έργων υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών.
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Επίσης προχώρησε σε ολοκληρωµένη µε-
λέτη και στη συνέχεια κατασκευή του ειδι-
κού θεµατικού πάρκου «Μνήµες Λιγνίτη»
στη βόρειο είσοδο της πόλης της Πτολε-
µαΐδας.

∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε.
- Περιβάλλον
Το Φεβρουάριο του 2008 η εταιρία πιστο-
ποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ σύµφωνα µε το
Πρότυπο ISO 14001:2004. Καθιερώθηκε
(παράλληλα µε τον οµαδικό διαγωνισµό
ασφαλείας) και ο διαγωνισµός για το ερ-
γοτάξιο µε τα καλύτερα περιβαλλοντικά
αποτελέσµατα.
Τοποθετήθηκε, πιλοτικά στα εργοτάξια
της Αγ. Άννας, σύστηµα φίλτρων για τον
καθαρισµό του νερού που προκύπτει
κατά το φυσικό διαχωρισµό λαδιών και
νερού, στη ράµπα των συνεργείων. Οι χη-
µικές αναλύσεις του νερού αυτού έδειξαν
ότι είναι κατάλληλο για άρδευση.
Σε πλατεία εξοφληµένου µεταλλείου έγινε
διαµόρφωση χώρου, τοποθετήθηκε
στρώση αργίλου και πλαστική µεµβράνη.
Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκε µια
λιµνοδεξαµενή χωρητικότητας περίπου
6.000 m3, στην οποία θα συγκεντρώνον-
ται το χειµώνα τα όµβρια ύδατα, για αξιο-
ποίησή τους κατά τους θερινούς µήνες
(ανάγκες εργοταξίων, αποκατάσταση περι-
βάλλοντος, διαβροχή δρόµων).
Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού (ερ-
γαζοµένων και εργολάβων) σε περιβαλ-
λοντικά θέµατα αποδεικνύεται από την
αύξηση, χρόνο µε χρόνο, της ποσότητας
των αποβλήτων που συλλέγονται στην
πηγή και κατόπιν διατίθενται σε πιστοποι-
ηµένους φορείς, παρά το γεγονός ότι η
παραγωγή παραµένει στα ίδια επίπεδα.

- Ασφάλεια
Η εταιρεία στις 31.12.2008 συµπλήρωσε 826
ηµέρες χωρίς ατύχηµα µε διακοπή εργασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
- Περιβάλλον
Η εταιρεία αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση
των περιβαλλοντικών της επιδόσεων εξο-
πλίζοντας κατάλληλα τα λατοµεία της. Στο
πλαίσιο αυτό στο λατοµείο του Αράξου,
στο Νοµό Αχαΐας το συγκρότηµα θραύσης

- ταξινόµησης, καλύφθηκε µε µεταλλικά
σκέπαστρα, εγκαταστάθηκαν συστήµατα
διαβροχής και σακόφιλτρα για την κατα-
στολή της σκόνης ενώ πραγµατοποιήθη-
καν δενδροφυτεύσεις µε κατάλληλα είδη
φυτών συµβατά µε τα είδη της ευρύτερης
περιοχής. Παρόµοιες δράσεις έχουν προ-
γραµµατιστεί για τις δραστηριότητες της
εταιρείας στα λατοµεία της Θεσσαλίας και
του Νοµού Ιωαννίνων.

- Τοπικές κοινωνίες
Η εταιρεία συνεισφέρει ενεργά στην ανά-
πτυξη και ενίσχυση των τοπικών κοινω-
νιών στις οποίες δραστηριοποιείται.
Κατά το έτος 2008 προσέφερε οικονοµική
ενίσχυση στο Νοµό Αχαΐας προκειµένου
να εξοπλιστεί το κινητό κέντρο επιχειρή-
σεων του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας
για την άµεση επέµβαση και προστασία
του Νοµού από φυσικές καταστροφές.
Επίσης, συνείσφερε µε ιδία µέσα (µηχανή-
µατα και προσωπικό) στην άρση των κα-
τολισθήσεων του δρόµου Πατρών -
Πύργου, αποτέλεσµα του σεισµού στην
Πάτρα αλλά και στην κατάσβεση της πυρ-
καγιάς του ∆άσους της Στροφυλίας.
Ακόµη, συµµετείχε οικονοµικά στη διορ-
γάνωση της 22ης Αµφικτιονίας Συλλόγων
Εθελοντών Αιµοδοτών, η οποία πραγµα-
τοποιήθηκε στην Πάτρα καθώς επίσης και
στη διοργάνωση της ηµερίδας µε θέµα
«Οι µη καταστροφικές µέθοδοι - εργαλείο
για τον έλεγχο ποιότητας των έργων», του
Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλι-
κών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
- Περιβάλλον
Συνεχίστηκε και το 2008 η προσπάθεια
µείωσης των εκπεµπόµενων ρύπων των
περιστροφικών κλιβάνων του µεταλλείου
Γερακινής µε υλοποίηση επένδυσης συ-
νολικού ύψους 100.000 ευρώ. Η συγκε-
κριµένη επένδυση αποβλέπει επίσης και
στην αξιοποίηση των θερµών απαερίων
των κλιβάνων για την ξήρανση ωµού
λευκολίθου, επιβοηθητική της υπάρχου-
σας εγκατάστασης ξηραντηρίων.

- Τοπικές κοινωνίες
Η εταιρεία και το 2008 συνέχισε την κοι-

Πρωτοβουλία ΜΗΛΟΣ Α.Ε.
εγκαίνια εργοστασίου επεξερ-
γασίας αστικών λυµάτων



νωνική της προσφορά ενισχύοντας οικονοµικά τοπικούς φορείς,
βοηθώντας στην κατασκευή δηµοτικών έργων και προσφέροντας
δωροεπιταγές τα Χριστούγεννα και το Πάσχα στους συνταξιούχους,
παλαιούς εργαζοµένους σ’αυτήν.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
- Περιβάλλον:
Μονάδα εξουδετέρωσης όξινων νερών
Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος της
όξινης απορροής, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ αποφάσισε την κατα-
σκευή µίας δεύτερης µονάδας εξουδετέρωσης όξινων νερών στην
περιοχή του Μάντεµ Λάκκου. Με τη νέα µονάδα στο Μάντεµ Λάκκο
το πρόβληµα µετατίθεται στην πηγή του και µειώνεται ο κίνδυνος
µίας ενδεχόµενης διαρροής στο δίκτυο ή µίας υπερχείλισης όξινων
νερών σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινοµένων. Η νέα µονάδα
αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2009.

- Τοπικές κοινωνίες
Σύστηµα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού
Ύστερα από αίτηµα της τοπικής κοινωνίας, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
ανέθεσε το 2008 σε µελετητική εταιρεία την εκπόνηση ειδικής µελέ-
της για την κατασκευή ενός συστήµατος αποχέτευσης στο Στρατώνι
και ενός συστήµατος βιολογικού καθαρισµού που θα καλύπτει τις
ανάγκες των τριών χωριών Στρατώνι, Στρατονίκη και Στάγειρα. Η
µελέτη είναι απαραίτητη για τη χρηµατοδότηση του έργου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Η µελέτη έχει υποβληθεί στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες και ανα-
µένεται η έγκρισή της µέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2009.

Μελέτη κατασκευής ξενώνα και ΚΑΠΗ οικισµού Στρατονίκης
Μέσα στο 2008 ολοκληρώθηκε η µελέτη για την κατασκευή ενός
ξενώνα οχτώ δωµατίων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη Στρατονίκη.
Ως ανταποδοτικό όφελος προς την τοπική κοινωνία, θα στεγαστεί
στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου η αίθουσα του ΚΑΠΗ του χωριού. Οι
εργασίες για την κατασκευή του κτιρίου θα ξεκινήσουν την άνοιξη
του 2009. Την χρηµατοδότηση του έργου θα αναλάβει αποκλει-
στικά η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
Με την κατασκευή του ξενώνα η εταιρεία υπογραµµίζει την υποστή-
ριξή της στην περαιτέρω ανάπτυξη της Στρατονίκης. Επίσης, αποδει-
κνύει εµπράκτως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τη µεταλλευτική
δραστηριότητα κάτω από το χωριό. Ο ξενώνας θα κατασκευαστεί σε
σηµείο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το µεταλλείο.

Μελέτη για την ίδρυση ενός Μεταλλευτικού Πάρκου
Μέσα στο 2008 η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ανέθεσε στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης την εκπόνηση µελέτης για την ίδρυση
ενός µεταλλευτικού πάρκου στην περιοχή του Στρατωνίου / Στρατο-
νίκης. Σκοπός του θεµατικού πάρκου είναι η ανάδειξη της µεταλ-
λευτικής κληρονοµιάς της περιοχής και η προσέλκυση επισκεπτών
από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσµο.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει ανάβει τη δέσµευση να χρηµατοδοτήσει
την επένδυση υπό την προϋπόθεση της παράλληλης υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. Για τη διαχείριση του θεµατι-
κού πάρκου θα συσταθεί ειδική εταιρεία στην οποία θα συµµετέχει η

τοπική αυτοδιοίκηση και άλλοι ενδιαφερόµενοι φορείς, όπως οι
Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

ΕΛΜΙΝ
- Περιβάλλον
Η ΕΛΜΙΝ εφαρµόζει αρχές βιώσιµης ανάπτυξης στις εκµεταλλεύ-
σεις της.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε συνεργασία µε την Περι-
φερειακή ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας
και τα συντονιστικά όργανα των Νοµαρχιών Φθιώτιδας και Φωκίδας,
ανακοίνωνε εβδοµαδιαίως τον Μηχανικό Υπηρεσίας, ο οποίος θα
ήταν υπεύθυνος για την άµεση διάθεση µηχανολογικού εξοπλισµού
καθώς και εξειδικευµένων χειριστών, σε περίπτωση εκδήλωσης
πυρκαγιάς, ενώ συµµετείχε ενεργά στην κατάσβεση πυρκαγιών που
εκδηλώθηκαν στους νοµούς Φθιώτιδας και Φωκίδας.

- Τοπικές Κοινωνίες
Κατά το 2008 η εταιρεία, προέβη στην προµήθεια ειδικού οχήµα-
τος, για τον καθαρισµό δρόµων, το οποίο έθεσε στη διάθεση δηµο-
τικών διαµερισµάτων, στα οποία δραστηριοποιείται.
Επίσης στήριξε ενεργά τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες της Φθιώτιδας,
ενώ οργάνωσε τη συνάντησή τους µε αντίστοιχη Γαλλική εταιρεία
εξόρυξης βωξίτη, η οποία απασχολεί Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες,
υπογραµµίζοντας το γεγονός ότι τα άτοµα αυτά δε θα πρέπει να
αποκλείονται από κανενός είδους δραστηριότητα.
Οι εργαζόµενοι της ΕΛΜΙΝ προετοίµασαν dvd, το οποίο µοιράστηκε
στις τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Φθιώτιδας, όπου παρουσιά-
στηκε µε εύληπτο τρόπο η εξόρυξη του βωξίτη, υπογραµµίζοντας
τις διαφορές µεταξύ υπόγειων και επιφανειακών εκµεταλλεύσεων.

ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε.
- Τοπικές κοινωνίες
Χορηγίες σε εκδηλώσεις ∆ήµων και σε τοπικούς συλλόγους, συµ-
µετοχή σε έργα ∆ήµων.

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ
- Τοπικές Κοινωνίες
Οµάδες Επείγουσας Ανταπόκρισης
Ο εθελοντισµός και η ανταπόκριση των υπαλλήλων σε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης αποτελεί µακροχρόνια παράδοση στον όµιλο
ΤΙΤΑΝ. Μια νέα, πολλά υποσχόµενη πρωτοβουλία, υιοθετήθηκε
από τη διοίκηση και την κοινωνική επιχειρηµατική οµάδα, η οργά-
νωση οµάδων επείγουσας ανταπόκρισης αποτελούµενη από εθε-
λοντές υπαλλήλους, προκειµένου να βοηθούν τις τοπικές αρχές και
κοινότητες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι σεισµοί,
οι πληµµύρες, οι πυρκαγιές και άλλες θεοµηνίες. Μετά τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές που µάστισαν τη χώρα το προηγούµενο καλο-
καίρι, και µε δεδοµένα τα δύσκολα σενάρια ανταπόκρισης, θα
καταρτιστούν εθελοντές υπάλληλοι και θα είναι έτοιµοι να παρέ-
χουν υποστηρικτικές υπηρεσίες ανταπόκρισης. Σε συνεργασία µε
την Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης, µια πρώτη οµάδα καταρτίστηκε
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στο πλαίσιο ενός εξειδικευµένου προ-
γράµµατος διάρκειας τριών µηνών εντός
του 2008. Ήδη επιµέρους οµάδες έχουν
ενεργήσει παρέχοντας συνεχή υποστήριξη
σε κάποιες έκτακτες περιστάσεις.

1ο Φόρουµ Ενδιαφερόµενων Πολιτών
Η συνάντηση του πρώτου Φόρουµ Ενδια-
φεροµένων Πολιτών (First Stakeholders’
Forum), σε εθνικό επίπεδο πραγµατοποι-
ήθηκε το 2008 στις εγκαταστάσεις του ΤΙ-
ΤΑΝΑ µε τη συµµετοχή πελατών,
εργαζοµένων, προµηθευτών, µετόχων και
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδη-
µαϊκής κοινότητας.
Το πρώτο Φόρουµ αποτελεί νέα και καινο-
τόµο προσπάθεια του ΤΙΤΑΝΑ στο πλαίσιο
της ανάπτυξης του διαλόγου µε τα ενδια-
φερόµενα µέρη για θέµατα που αφορούν
το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Στόχοι της συνάντησης, πέραν της ενηµέ-
ρωσης των Ενδιαφεροµένων Πολιτών σχε-
τικά µε τις προτεραιότητες και τις πρακτικές
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσι-
µης Ανάπτυξης που εφαρµόζει ο ΤΙΤΑΝ,
ήταν η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων
για περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων.
Στους συµµετέχοντες είχε αποσταλεί σχε-
τικό ενηµερωτικό υλικό για τις θέσεις και
επιδιώξεις της τελευταίας τριετίας, ενώ κατά
τη διάρκεια της συνάντησης, εκπρόσωποι
της ∆ιοίκησης και στελέχη του ΤΙΤΑΝ πα-
ρουσίασαν συµπληρωµατική εικόνα των
πρωτοβουλιών και δράσεων του Οµίλου.
Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση και ανταλ-
λαγή απόψεων που συγκέντρωσαν το µε-
γαλύτερο ενδιαφέρον των συµµετεχόντων
αλλά και οδήγησαν σε συµπεράσµατα και
προτάσεις γενικής αποδοχής.

- Υγιεινή και Ασφάλεια
Εκπαιδευτικό DVD για εργολαβικό προ-
σωπικό
Σε µια προσπάθεια να συστηµατοποιηθεί η
όλη διαδικασία και να διευκολυνθεί το
έργο του Τεχνικού Ασφαλείας µε τους ερ-
γαζοµένους των εργολαβικών συνεργείων,
οι οποίοι αλλάζουν συχνά, προετοιµάστη-
καν 5 DVD (ένα για κάθε εργοστάσιο τσι-
µέντου και ένα για την Ιντερµπετόν). Τα
DVD καλωσορίζουν το νέο εργαζόµενο,
εξηγούν συνοπτικά την παραγωγική διαδι-
κασία, και δίνουν τις βασικές αρχές υγεινής
και ασφάλειας της εταιρείας.

Ενεργειακή διαχείριση υγείας & διατροφής
Σε αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου που
παίζει η διατροφή και ο τρόπος ζωής στην
υγεία των εργαζοµένων, οργανώθηκε το ∆ε-
κέµβριο στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονί-
κης από έναν διαπρεπή διαιτολόγο σχετική
παρουσίαση. Περισσότεροι από 70 εργαζό-
µενοι παρακολούθησαν την οµιλία και εξέ-
φρασαν ενδιαφέρον στο να έχουν
περισσότερη υποστήριξη στις προσπάθειές
τους να βελτιώσουν τη διατροφή τους. Με
την ευκαιρία αυτή η εταιρεία οργάνωσε στο
χώρο του εργοστασίου βιοµετρικούς και λι-
ποµετρικούς ελέγχους µε σκοπό την παροχή
κοινωνικής υποστήριξης σε εκείνους που
επιθυµούν να βελτιώσουν την υγεία τους.

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε.
- Περιβάλλον
Η συµµετοχή της ΛΑΡΚΟ σε ευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράµµατα (ένα σε εξέλιξη
και δύο προς έγκριση από την Ε.Ε.), που
διεξάγονται σε συνεργασία µε αναγνωρι-
σµένου κύρους εταιρείες, πανεπιστήµια
και ερευνητικά ιδρύµατα στην Ευρώπη,
στοχεύει στην υποστήριξη των στρατηγι-
κών της στόχων στα πλαίσια της εξυπηρέ-
τησης των αρχών της Βιώσιµης
Ανάπτυξης. Ειδικότερα εστιάζεται στην
ανάπτυξη τεχνολογιών και παραγωγικών
διαδικασιών φιλικότερων περιβαλλοντικά
και χαµηλού λειτουργικού κόστους, στην
εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς
και στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων
της εταιρείας µε την αναζήτηση νέων χρή-
σεων, δηµιουργώντας προϊόντα υψηλής
προστιθέµενης αξίας.
Για την εκτίµηση και παρακολούθηση των
επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον από τις δραστηριότητες των
µεταλλείων, η εταιρεία έχει προχωρήσει,
κατόπιν σχετικής µελέτης, στο σχεδιασµό
προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακο-
λούθησης (Enviromental Monitoring Pro-
gram) το οποίο καλύπτει την άµεση και
ευρύτερη περιοχή των µεταλλείων.

- Τοπικές Κοινωνίες
Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης των επιχειρήσεων η ΛΑΡΚΟ σαν
µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου προσφέρει
σηµαντικό έργο στις τοπικές κοινωνίες
όπου δραστηριοποιείται. Το 2008, προσέ-
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φερε υποτροφίες σε τέκνα εργαζοµένων καθώς και σε µαθητές και
σπουδαστές των δήµων και κοινοτήτων των περιοχών της. Επίσης
προσέφερε σηµαντική οικονοµική και πρακτική βοήθεια σε πυρό-
πληκτες περιοχές κυρίως του Ν. Ευβοίας. Παράλληλα συνέδραµε
µε χορηγίες σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις Ο.Τ.Α.

ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
-Τοπικές κοινωνίες
Η εταιρεία είναι βασικός χορηγός των πολιτιστικών εκδηλώσεων
«∆ΙΟΝΥΣΙΑ» που διοργανώνονται ετησίως από την κοινότητα ∆ιο-
νύσου. Οι εκδηλώσει περιλαµβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συ-
ναυλίες και εκθέσεις έργων τέχνης.
Η εταιρεία προσλαµβάνει ετησίως 4 φοιτητές πολυτεχνικών και πανε-
πιστηµιακών σχολών για χρονικό διάστηµα από ένα έως τέσσερις
µήνες, προκειµένου να συµβάλλει στην απόκτηση εργασιακής εµπει-
ρίας του µελλοντικού στελεχιακού δυναµικού της ελληνικής αγοράς,
ενώ παράλληλα το επιστηµονικό προσωπικό της εταιρίας συνδράµει
στην εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών τελειόφοιτων φοιτητών.
Στη διάρκεια του έτους πλήθος ελληνικών και ξένων ακαδηµαϊκών
ιδρυµάτων επισκέπτονται για εκπαιδευτικούς λόγους τις εγκαταστά-
σεις της εταιρείας.
Η εταιρεία συνδράµει σε µηνιαία βάση στην οικονοµική ενίσχυση
του φιλόπτωχου ταµείου ∆ιονύσου, ενώ χρηµατοδοτεί εξωραϊστι-
κούς συλλόγους, µονές, σχολεία και τον τοπικό αθλητικό σύλλογο.
Η εταιρεία συνέβαλλε σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση
στον καθαρισµό του Πεντελικού δάσους από ξερά κλαδιά, τα οποία
θα µπορούσαν να αποτελέσουν αιτία πυρκαγιάς, ενώ συµµετείχε
ενεργά στην κατάσβεση δύο πυρκαγιών, µία στη Σταµάτα και µία
στον Άγιο Πέτρο,τροφοδοτώντας µε τις υδροφόρες της πυροσβε-
στικά οχήµατα.

ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.
- Περιβάλλον
Συνεχίστηκε το έργο των αποκαταστάσεων στα υπό εξόφληση λα-
τοµεία του Νοµού Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε η αποκατά-
σταση σε δύο λατοµικούς χώρους του Νοµού Χαλκιδικής.

- Υγιεινή και Ασφάλεια
Η εταιρεία θέσπισε κίνητρα για τους εργαζόµενους που µε συνέπεια
χρησιµοποιούν τα ατοµικά τους είδη προστασίας, ενώ συνεχίστηκε
η περιοδική εξέταση του προσωπικού από ειδικό πνευµονολόγο.

- Τοπικές Κοινωνίες
Έλαβαν χώρα δύο χορηγίες της εταιρείας στους ∆ήµους Μεγάλης
Παναγιάς και Ασσήρου συνολικού ύψους 12.000€, ενώ τα µηχανή-
µατα της εταιρείας παρείχαν χωµατουργικό έργο (επιχωµατώσεις,
διανοίξεις) στο ∆ήµο Λαχανά.

ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
- Περιβάλλον
Το 2008 εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια διάθεσης µη εξορυκτικών
αποβλήτων, µε συλλογή τους από την πηγή και προώθησή τους

προς πιστοποιηµένους φορείς διαχείρισης - ανακύκλωσής τους.
Ανατέθηκαν µελέτες θεµάτων που σχετίζονται µε την προστασία και
τη διατήρηση του βιολογικού πλούτου της Κιµώλου σε κρατικούς
και ιδιωτικούς φορείς.

-Τοπικές Κοινωνίες
Η εταιρεία συνεισφέρει σε πάγιες ανάγκες και σε εξοπλισµό του ∆η-
µοσίου σχολείου και του Γυµνασίου Κιµώλου. Επίσης προσφέρει
µηχανήµατα και έργο για τη διάνοιξη και συντήρηση δρόµων, για
αναπλάσεις, δενδροφυτεύσεις χώρων, για συντήρηση των ζωνών
πυρασφάλειας και τέλος για κάλυψη αναγκών των τοπικών κοινω-
νιών (παροχή υδροφόρων οχηµάτων, φορτηγών κλπ).

ΟΛΙΒΙΝΙΤΕΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.
- Τοπικές Κοινωνίες
Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει άριστες σχέσεις µε τους όµορους ∆ή-
µους (Βεντσίων, Αιανής, ∆εσκάτης). ∆ιαθέτει συνεχώς το προσω-
πικό και το µηχανολογικό εξοπλισµό της για εργασίες όπως η
διάνοιξη - συντήρηση - αποχιονισµός µη ασφαλτοστρωµένων δρό-
µων, µεταφορά άµµου και χαλικιού για διάφορες δηµοτικές χρή-
σεις και για εργασίες που αφορούν τις κτηνοτροφικές µονάδες της
περιοχής.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ - LAFARGE
ΑΓΕΤ
- Εταιρική Ευθύνη
∆είκτης ΟΤΙFIC
Το ΟΤΙFIC είναι ένας δείκτης εσωτερικής απόδοσης που µετρά την
ποιότητα των παραδόσεων στους πελάτες. Τα αρχικά του σηµαί-
νουν: On Time, στο σωστό χρόνο, In Full, ολοκληρωµένα σε ποσό-
τητα και ποιότητα και Invoices Correctly, σωστή τιµολόγηση. Για
παράδειγµα, OTIFIC 78% σηµαίνει ότι το 78% των παραδόσεων
έγιναν στο σωστό χρόνο, µε τη σωστή ποσότητα - ποιότητα και δεν
είχαν προβλήµατα τιµολόγησης.
Το OTIFIC στοχεύει στο να είναι κάτι περισσότερο από απλά ένας δεί-
κτης εσωτερικής απόδοσης. Πίσω από αυτόν υπάρχει η µέτρηση, η
ανάλυση των αιτιών και προβληµάτων και η υποχρέωση για συνεχή
βελτίωση ποιότητας παραγωγής και προσφερόµενων υπηρεσιών.

- Ασφάλεια
Εκστρατεία για τα γυαλιά ασφαλείας
Για να επιτευχθεί η χρησιµοποίηση των γυαλιών ασφαλείας σ’ όλο
το προσωπικό, ξεκίνησε µία πρωτοποριακή επικοινωνιακή εκστρα-
τεία κατά την οποία κάθε διευθυντής εργοστασίου συναντήθηκε µε
τους υφισταµένους του όπου συζήτησε το θέµα και αυτοί µε τη
σειρά τους µε τις δικές τους οµάδες, µε σκοπό την ενηµέρωση και
την προώθηση του αντίστοιχου διαφηµιστικού υλικού της εκστρα-
τείας. Παράλληλα µε την προσπάθεια ενηµέρωσης και προβολής
του θέµατος κυκλοφόρησαν 5 διαφορετικοί τύποι γυαλιών ώστε
ανεµπόδιστα κάποιος τύπος γυαλιών να πηγαίνει σε κάθε εργαζό-
µενο ενώ µε κάθε ζευγάρι γυαλιών προσφέρεται καιένα σετ φροντί-
δας για τη σωστή διατήρησή τους.
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ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε.
- Τοπικές κοινωνίες
Το 2008 όπως κάθε χρόνο ενίσχυσε πολι-
τιστικές εκδηλώσεις στις περιοχές όπου
δραστηριοποιείται και πρόσφερε υποτρο-
φίες σε σπουδαστές της Νισύρου.

LAFARGE BETON
- Περιβάλλον
Η εταιρεία ανάπτυξε ολοκληρωµένο σύ-
στηµα διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις
παραγωγικές µονάδες. Στο πλαίσιο αυτό
έγιναν συµβάσεις συνεργασίας µε πιστο-
ποιηµένους φορείς εναλλακτικής διαχείρι-
σης αποβλήτων για τη διαχείριση των
χρησιµοποιούµενων συσσωρευτών µολύ-
βδου - οξέος, τα µεταχειρισµένα ελαστικά
και τα χρησιµοποιηµένα λάδια - λιπαν-
τικά. Επίσης µέσω εγκαταστηµένων δεξα-
µενών καθίζησης η εταιρεία ανακυκλώνει
σηµαντικές ποσότητες νερού είτε για δια-
βροχή χώρων και δρόµων εργοταξίων
είτε για πότισµα φυτών σε αποκαταστηµέ-
νους χώρους.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ITALCEMENTI -
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- Κοινωνία
Όλες οι δραστηριότητες του Οµίλου Ιtal-
cementi στην Ελλάδα, διέπονται από τις
αρχές και αξίες της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης σε όλο το φάσµα των καθηµερι-
νών λειτουργιών τους.
Στο πλαίσιο της πολιτικής ΕΚΕ πιστεύεται
ότι η προώθηση της ισότητας µεταξύ αν-
δρών και γυναικών αποτελεί σηµαντικό
εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης και
γενικότερα της βιώσιµης ανάπτυξης του
οργανισµού µας.
Για το λόγο αυτό η εταιρεία ΧΑΛΥΨ Α.Ε
συµµετείχε σε ένα πρωτοποριακό πρό-
γραµµα της Πολιτείας για την ενίσχυση της
ισότητας στον εργασιακό χώρο. Το πρό-
γραµµα «Θετικές δράσεις για την ισότητα
των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναι-
κών στις µικροµεσαίες και µεγάλες επιχει-
ρήσεις» αναφέρεται στην ανάπτυξη
θετικών δράσεων για την ισότητα των δύο
φύλων από τις επιχειρήσεις, αναπτύχθηκε
από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας, του
Υπουργείου Εσωτερικών και εντάσσεται
στο µέτρο 1 του Άξονα 5 του επιχειρησια-
κού προγράµµατος «Απασχόληση και

επαγγελµατική κατάρτιση».
Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν στο πλαί-
σιο του Σχεδίου Ισότητας της ΧΑΛΥΨ και
εντάσσονται στους στόχους του προγράµ-
µατος είναι:
Εφαρµογή Προτύπου Κοινωνικής Υπευθυ-
νότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο SA
8000, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε
θέµατα σχετικά µε την κοινωνική υπευθυ-
νότητα και την ισότητα των δύο φύλων,
προώθηση της ισότητας όλων στην εργα-
σία όσο και ευρύτερα και η παροχή συµ-
βουλευτικής υποστήριξης και ψυχικής
ενδυνάµωσης των εργαζόµενων γυναικών
της εταιρείας. Στόχοι των ενεργειών αυτών
ήταν η αντιµετώπιση θεµάτων ανισότητας,
η υποστήριξη της ισορροπίας µεταξύ της
εργασίας και της προσωπικής / οικογενει-
ακής ζωής (work-life balance) και η κα-
τάρτιση σε θεµατικά πεδία που συνάδουν
µε το αντικείµενο της εταιρείας και µε τις
ανάγκες των εργαζοµένων γυναικών της
επιχείρησης ώστε µέσω αυτών να ανα-
πτυχθούν οι δεξιότητές τους και να βελ-
τιωθούν οι όροι και οι συνθήκες για την
αναβάθµισή τους στην εργασία.

ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
- Περιβάλλον
Η φάση της λειοτρίβησης και της διαβάθ-
µισης των προϊόντων µεθοδεύτηκε και γί-
νεται αποκλειστικά µε υψηλή ποσότητα
υγρασίας προκειµένου να µη δηµιουργεί-
ται αιωρούµενη σκόνη η οποία έχει επι-
πτώσεις στο περιβάλλον. Συγχρόνως η
συγκεκριµένη πρακτική συνδράµει ση-
µαντικά στη βελτίωση των συνθηκών ερ-
γασίας των εργαζοµένων.
Η ξήρανση των προϊόντων περλίτη διε-
νεργείται µε φυσικό τρόπο εντός του απο-
θηκευτικού χώρου όπου εναποτίθενται τα
προϊόντα. Ο αποθηκευτικός χώρος δηµι-
ουργήθηκε µε εκσκαφή εντός βραχώδους
περλίτη ο οποίος καλύπτεται µε πολυκαρ-
βωνικά φύλλα.
Με αυτές τις πρακτικές που εφαρµόσθηκαν
από την εταιρεία αντιµετωπίζεται το θέµα
της αιωρούµενης σκόνης και εποµένως και
η επιβάρυνση του περιβάλλοντα χώρου.

Ασφάλεια
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2006 2007 2008
1. Απασχόληση
1α. Μέσος όρος άµεσα απασχολούµενου προσωπικού 9.722 10.392 10.950
1β. Μέσος όρος έµµεσα απασχολούµενου προσωπικού, σε ισοδύναµο οκταώρου

(περιλαµβάνει εργολάβους και ∆Χ) 3.866 4.193 4.244
1γ. Συνολικός αριθµός ωρών εργασίας (αφορά 1,2 παραπάνω) 25.155.306 26.569.519 28.587.046
2. Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων
2α. Συνολικός αριθµός ωρών εκπαίδευσης 132.318 118.743 108.127
3. Ασφάλεια - Υγιεινή Εργαζοµένων
3α. Συνολικός αριθµός απωλεσθεισών ωρών εργασίας λόγω ατυχηµάτων 29.209 34.504 28.487
3β. Συνολικός αριθµός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια – Υγιεινή» 42.150 43.810 46.048
3γ. Συνολικός αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων 4 3 5
3δ. ∆είκτης συχνότητας (συντ. 106 ) απασχολούµενου προσωπικού

για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης 5,77 5,8 4.40
3ε. ∆είκτης σοβαρότητας (συντ. 106 ) απασχολούµενου προσωπικού

για το οποίο υπάρχει ευθύνη επίβλεψης 145,14 165,67 144.43
3ζ. Αριθµός εργαζοµένων που παρακολουθούνται περιοδικά

µε ιατρικές εξετάσεις 4.794 4.936 4.430
4. Συνολικός κύκλος εργασιών & παραγωγή
4α. Συνολικός κύκλος εργασιών (€) 2.155.975.065 2.109.971.507 2.034.285.126
4β. Παραγωγή εµπορεύσιµου προιόντος (τον.) 95.893.657 96.766.686 99.437.966
5. ∆απάνες έρευνας κοιτασµάτων
5α. Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασµάτων (€) 6.754.673 7.759.293 8.937.686
6. Επικοινωνία µε Κοινωνία
6α. Αριθµός ανοικτών εκδηλώσεων 88 82 58
6β. Αριθµός επισκέψεων σχολείων / Πανεπιστηµίων 254 236 240
6γ. Αριθµός εκπαιδευοµένων σπουδαστών 221 332 257
6δ. Πόροι που διατίθενται στην τοπική κοινωνία

(έργα, υποστήριξη συλλόγων, υποτροφίες / βραβεία, άλλα) (€) 23.032.975 25.552.762 27.070.750
6ε. Πόροι που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία

(έργα, υποστήριξη συλλόγων, υποτροφίες / βραβεία, άλλα) (€) 1.525.498 1.449.100 1.662975
7. Απαιτήσεις σε ενέργεια
7α. Συνολική κατανάλωση ενέργειας (MJ) 27.558.960.469 28.520.808.634 27.498.784.859
8. Απαιτήσεις σε νερό
8α. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού. (m3) 10.476.229 11.896.545 12.675.417
8β. Κατανάλωση νερού στην παραγωγική διαδικασία (m3) 12.487.316 12.890.396 15.247.277
8γ. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος (m3) 281.295 325.774 365.564
9. Απαιτήσεις σε γή - Αποκατάσταση περιβάλλοντος
9α. Συνολική επιφάνεια γης σε χρήση γιά εκµετάλλευση κοιτασµάτων, στο τέλος του

ηµερολογιακού έτους (η αποκαταστηµένη επιφάνεια δεν περιλαµβάνεται) (στρέµµατα) 160.005 154.742 152.835
9β. Συνολική νέα επιφάνεια γης για εκµετάλλευση κοιτασµάτων το τρέχον έτος (στρέµµατα) 5.354,86 4.026 5.100
9γ. Απόβλητα (στείρα) εξορυκτικής διαδικασίας το τρέχον έτος (τον) 345.058.333 360.794.730 324.354.499
9δ. Απόβλητα (στείρα) εξορυκτικής διαδικασίας για γέµισµα εκσκαφών (τον) 253.259.323 255.954.998 230.127.075
9ε. Συνολική επιφάνεια γης που επαναφέρεται σε επωφελή χρήση ή που αποκαθίσταται

µε την ολοκλήρωση του σταδίου της φύτευσης δενδρυλλίων (στρέµµατα) 3.044,68 2.042 381.813
9ζ. Αριθµός φυτευθέντων δενδρυλλίων 416.130 156.048 560.552
9η. ∆απάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος (€) 8.486.836 11.280.096 11.498.067
10. Χρησιµοποίηση επικινδύνων ουσιών
10α.Ποσότητα ταξινοµηµένων επικινδύνων ουσιών που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία

παραγωγής (τα λιπαντικά δεν περιλαµβάνονται), σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/EEC (τον) 6.520,88 6.600 6.287



18 <ΣΜΕ>

Η εξορυκτική δραστηριότητα και η µεταλλουργία που στηρίζεται
από αυτήν βρίσκονται εξ ολοκλήρου στη περιφέρεια, συµβάλλον-
τας ουσιαστικά στην ανάπτυξή της. Τα σύνολο των απασχολουµέ-
νων στην περιφέρεια, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στα
µεταλλεία, λατοµεία (συµπεριλαµβανοµένων και των λατοµείων
µαρµάρου) και στις βασικές µεταλλουργίες της χώρας, Αλουµίνιον
της Ελλάδος και ΛΑΡΚΟ, που καθετοποιούν ελληνικής παραγωγής
µεταλλεύµατα, ανέρχεται σε 22.000 περίπου εργαζόµενους.
Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι από αυτή τη δραστηριότητα και την
άµεση απασχόληση εξαρτώνται πάνω από 90.000 περίπου άλλες
θέσεις εργασίας που εξυπηρετούν ή σχετίζονται µε την εξορυκτική -
µεταλλουργική βιοµηχανία και φυσικά ή πλειοψηφία τους ανήκει
στην περιφέρεια.
Τα βασικότερα στοιχεία που περιγράφουν τη δραστηριότητα της
εξορυκτικής - µεταλλουργικής βιοµηχανίας στην περιφέρεια είναι:

Ασβεστολιθικά αδρανή - δοµικά υλικά
Λειτουργούν σ’ όλη την περιφέρεια περί τις 70 εγκριµένες λατοµι-
κές περιοχές (ζώνες) µε 150 περίπου λατοµεία εξόρυξης, µαζί µε τις
µονάδες επεξεργασίας των προϊόντων τους και συνολική ετήσια πα-
ραγωγή που υπερβαίνει τους 90.000 εκατ. τόνους. Βρίσκονται σε
κάθε νοµό, διάσπαρτα σ’ όλη τη χώρα. Στηρίζουν κατά κύριο λόγο
την περιφερειακή οικοδοµική ανάπτυξη, τα περιφερειακά έργα και
την ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία που και αυτή δραστηριοποιείται
στην περιφέρεια.

Λατοµεία µαρµάρου
Λειτουργούν 210 περίπου λατοµεία, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, πα-
ράγοντας ετησίως 2.5 εκ. τον. µαρµαρικών προϊόντων. Κύρια η δρα-
στηριότητα αυτή εντοπίζεται στους νοµούς ∆ράµας, Καβάλας,
Κοζάνης, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Αργολίδος, Αρ-
καδίας, Κυκλάδων, Λακωνίας. Η δραστηριότητα αυτή καλύπτει τις
ανάγκες της εγχώριας οικοδοµικής δραστηριότητας και πραγµατο-

ποιεί σηµαντικού ύψους εξαγωγές που υπερβαίνουν τα 25 εκ. ευρώ.

Μεταλλεύµατα
Είτε ως πρωτογενή υλικά είτε ως καθετοποιηµένα προϊόντα, άµεσα
συνδεδεµένα µε τις ανάγκες της διεθνούς και ελληνικής βιοµηχα-
νίας και µεταλλουργίας παράγονται: άστριοι, βωξίτης, λευκόλιθος,
καυστική και δίπυρος µαγνησία, λατερίτης ως πρώτη ύλη σιδηρονι-
κελίου και µικτά θειούχα µε ειδικά συµπυκνώµατα µολύβδου και
ψευδαργύρου.
Η συνολική ετήσια παραγωγή των υλικών αυτών ανέρχεται σε 5,5
εκατ. τον. Η δραστηριότητα αυτή εντοπίζεται στους νοµούς Θεσσα-
λονίκης, Φωκίδος, Βοιωτίας, Φθιώτιδος, Ευβοίας και Χαλκιδικής.

Βιοµηχανικά Ορυκτά
Έχουν σηµαντικές βιοµηχανικές εφαρµογές και καλύπτουν τις ανάγ-
κες τις εγχώριας βιοµηχανίας και της διεθνούς ζήτησης. Πολλά από
αυτά τα προϊόντα σε σηµασία και ύψος παραγωγής είναι από τα ση-
µαντικότερα στον κόσµο (περλίτης, µπεντονίτης, κίσσηρις, ανθρα-
κικό ασβέστιο κλπ). Η δραστηριότητα αυτή κατανέµεται στους
νοµούς Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Ζακύν-
θου, Κεφαλληνίας, Λαρίσης, Χαλκιδικής όπως και στις περιφέρειες
Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Η συνολική ετήσια παραγωγή των υλικών αυτών ανέρχεται σε 6 εκ.
τον. περίπου,

Ενεργειακά Ορυκτά (λιγνίτης)
Ουσιαστικά στηρίζουν την ενεργειακή παραγωγή της χώρας. Εξο-
ρύσσονται ετησίως περί τους 65 εκατ. τον. Η δραστηριότητα αυτή
κατανέµεται στους νοµούς Κοζάνης, Φλωρίνης και Αρκαδίας. Εκτι-
µάται ότι οι περιφέρειες αυτές έχουν ως πρόσοδο από αυτή τη δρα-
στηριότητα (µισθοί, προµήθειες, εργολαβίες, έµµεση απασχόληση,
υπηρεσίες, κοινωνικά ανταποδοτικά έργα και είσπραξη τέλους ανά-
πτυξης) πλέον των 380 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Επισηµάνσεις επί των δεικτών βιώσιµης ανάπτυξης:
Με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλονται σε χρονικές συγκυρίες (όπως στο 9 (ε) όπου συνέπεσε το 2008 µαζική επαναφορά γης για επωφελή
χρήση κύρια από τη ∆ΕΗ) εµφανίζονται µικρές διακυµάνσεις µεγεθών τα τελευταία τρία έτη, γεγονός που αποδεικνύει σταθερότητα στη λει-
τουργική συµπεριφορά των εταιρειών µελών.

Εξορυκτική - µεταλλουργική βιοµηχανία, περιφερειακή
ανάπτυξη και απασχόληση



19 <ΣΜΕ>

Στατιστικά στοιχεία
ασφάλειας
Το 2008 και για όλες τις εταιρείες µέλη του
ΣΜΕ (εκτός ΑτΕ) τα στατιστικά στοιχεία των
ατυχηµάτων που αφορούν την παραγωγή
και τις υποστηρικτικές προς αυτήν
δραστηριότητες και για το σύνολο των
απασχολουµένων έχουν ως εξής:
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 1/2.900
Για το 2007: α) ∆είκτης Συχνότητος 5.56, β)
∆είκτης Σοβαρότητος 184.45 γ) ∆είκτης
Θανατοφόρων 1/4.341 άτοµα.
Για το 2008: α) ∆είκτης Συχνότητος 5.35, β)
∆είκτης Σοβαρότητος 1483, γ) ∆είκτης Θα-
νατηφόρων 1/3.322 άτοµα.
(Οι δείκτες υπολογίζονται όπως προβλέπει
ο ΚΜΛΕ).
Συνολικά το 2008 συνέβησαν 2332 ατυχή-
µατα απο τα οποία τα 39 (ποσοστό 30%)
αφορούσαν εργολαβικό προσωπικό.
Παρά τη σχετική βελτίωση των δεικτών, τα
αποτελέσµατα αυτά δε µας ικανοποιούν
επειδή είµαστε µακράν του πρώτου στόχου
µας για το συνεχή µηδενισµό των θανατη-
φόρων ατυχηµάτων και του δεύτερου στό-
χου µαε που είναι ο συνολικός µηδενισµός
των ατυχηµάτων. Και οι δύο στόχοι είναι κι
επιτεύξιµοι και πραγµατικοί. Η εντινόµενη
προσπάθεια όλων µας αποτελεί και τη βά-
σιµη ελπίδα για την πραγµατοποίηση των
όσων αναφέραµε.

Επεξεργασία «καλών
πρακτικών» που αφορούν
την ασφάλεια του
εργολαβικού προσωπικού
στις εξορυκτικές
δραστηριότητες
Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να συµφω-
νηθούν από τις εταιρείες µέλη ενιαίες «καλές
πρακτικές» που θα αφορούν τη διαχείριση
των θεµάτων ασφάλειας σε σχέση µε το ερ-
γολαβικό προσωπικό. Η εργασία αυτή υλο-
ποιήθηκε από την Οµάδα Ασφάλειας του
ΣΜΕ και περιείχε την ανάλυση κατά φάση της
εµπλοκής του εργολαβικού προσωπικού στο
έργο και καλές πρακτικές για πρόληψη ατυ-
χηµάτων και αντιµετώπιση θεµάτων ασφά-
λειας. Το σύνολο των καλών πρακτικών που
συναποφασίστηκαν τέθηκαν υπόψη του ∆.Σ.
του Συνδέσµου προς έγκριση, µε στόχο τη
δηµιουργία κατευθυντήριας οδηγίας προς
όλες τις επιχειρήσεις µέλη.

Κρυσταλλικό πυριτικό
Το 2006 υπογράφηκε σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο η συµφωνία µεταξύ εργοδοτών
και εργαζοµένων για την αντιµετώπιση του
κρυσταλλικού πυριτικού στους χώρους ερ-
γασίας. Η συµφωνία έχει δηµοσιευθεί στην
εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
2006/C279/02 και είναι διαθέσιµη στο site
www.nepsi.eu
Με βάση τη συµφωνία και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από αυτήν, υποβλήθηκε
έκθεση του Συνδέσµου µας και των εται-
ρειών µελών προς την Euromines, που
αναφερόταν στην εφαρµογή των συµφω-
νηθέντων (µετρήσεις στο εργασιακό περι-
βάλλον και εφαρµογή καλών πρακτικών
σε περιπτώσεις εντοπισµού προβληµατι-
κών συγκεντρώσεων).

2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008

Ατυχήματα προσωπικού που καθοδηγείται από τις εταιρείες - μέλη
Εργολαβικό προσωπικό
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Οι βασικοί άξονες των δράσεων του Συνδέ-

σµου τη χρονιά που πέρασε ήταν οι επαφές

και η επικοινωνία µε την πολιτική ηγεσία

των συναρµόδιων, για τον κλάδο Υπουρ-

γείων, η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας

µε τα στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η

επεξεργασία και προώθηση θέσεων για τον

εκσυγχρονισµό της κειµένης λατοµικής νο-

µοθεσίας και την επίλυση σοβαρών προ-

βληµάτων του λατοµικού κλάδου, οι

παρεµβάσεις σε νέες κανονιστικές διατάξεις

που αφορούν την εξορυκτική - µεταλλουρ-

γική βιοµηχανία (Εθνικό Χωροταξικό, Ει-

δικά Χωροταξικά, εναρµονίσεις µε οδηγία

περιβαλλοντικής ευθύνης, και οδηγία δια-

χείρισης µεταλλευτικών αποβλήτων), πα-

ρεµβάσεις στην κοινοτική νοµοθεσία, και

τις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τις πρώτες

ύλες, επικοινωνιακές δράσεις µε στόχο την

ανάδειξη της χρησιµότητας των ορυκτών

στην καθηµερινή ζωή και το διάλογο σε θέ-

µατα Υ&Α και περιβαλλοντικής προστασίας

και τέλος οι προσπάθειες εφαρµογής του

Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης και της

συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων στα

αντίστοιχα επιµέρους θέµατα.
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To 19o ∆ιεθνές Συνέδριο Βιοµηχανικών Ορυκτών
Πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα µεταξύ 30/3/2008 και 2/4/2008 µε
µεγάλη συµµετοχή και πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.
Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Ε. Βιδάλης ήταν ένας από τους κύριους οµι-
λητές της εναρκτήριας συνεδρίασης παρουσιάζοντας το θέµα «Ευκαι-
ρίες και προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις
βιοµηχανικών ορυκτών στο σηµερινό κόσµο».
Εκτός των άλλων αναφέρθηκε στις παγκόσµιες συνθήκες που καθορί-
ζουν τον κλάδο της εξόρυξης, στην ευρωπαϊκή πολιτική για τις πρώ-
τες ύλες, στην ελληνική πραγµατικότητα και τέλος παρουσίασε
απόψεις, προτάσεις και καλές πρακτικές συµβατότητας εξόρυξης, πε-
ριβάλλοντος και εφαρµογής αρχών βιώσιµης ανάπτυξης.

Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΣΜΕ
στα πλαίσια του 19ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου
Βιοµηχανικών Ορυκτών
Εκτός των διεθνών εξελίξεων ο Πρόεδρος του ΣΜΕ τόνισε ότι για
να διασφαλισθεί η βιωσιµότητα του κλάδου και να συνεχιστεί η
πορεία του στο µέλλον είναι αναγκαίο:
- Να αντιµετωπιστούν τα γνωστά θέµατα νοµοθεσίας και γραφειοκρατίας.
- Να διασφαλίζεται η προσβασιµότητα των φυσικών πρώτων υλών
και η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας κοντά στους
χώρους εκµετάλλευσης.
- Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα δίκτυα µεταφορών (λιµάνια,
σταθµούς κλπ).
- Να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης εξορυκτικής δρα-
στηριότητας σε προστατευόµενες περιοχές.
- Να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασµός σε επίπεδο περιφέ-
ρειας µε στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη και τους βέλτιστους συνδυα-
σµούς συνύπαρξης του εξορυκτικού κλάδου µαζί µε άλλους.
- Να ενισχυθεί το στελεχικό δυναµικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει στις µεγάλες απαιτήσεις του αδει-
οδοτικού και ελεγκτικού της έργου.

Τακτική Γενική Συνέλευση
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγµατοποιήθηκε στα γρα-
φεία του Συνδέσµου, στις 30/5/2008. Εγκρίθηκαν οµόφωνα η Έκ-
θεση πεπραγµένων του ∆.Σ. για το 2007, ο οικονοµικός
απολογισµός του 2007 και ο προϋπολογισµός του 2008, η έκθεση
της ελεγκτικής επιτροπής και το επικοινωνιακό πρόγραµµα για το
2008 του ΣΜΕ, σχετικά µε την ανάδειξη στο ευρύ κοινό της χρησι-
µότητας των ορυκτών στην καθηµερινή ζωή.

Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Ε. Βιδάλης, εκτός των άλλων έκανε εκτε-
ταµένη αναφορά στο χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας και στην
πρωτοβουλία Veurheugen για τη δηµιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής
πολιτικής που θα αφορά τις πρώτες ύλες και την εξασφάλισή τους
προς κάλυψη των αναγκών της Ε.Ε., τονίζοντας την ιδιαίτερη σηµα-
σία τους για τον κλάδο.

Επίσης αναφέρθηκε στην ουσιαστική συµµετοχή του ΣΜΕ σ’ αυτά
(παρεµβάσεις, δηµόσιες διαβουλεύσεις κλπ).
Ακολούθησε η βράβευση του πρώτου σε βαθµολογία σπουδαστή
που απεφοίτησε το 2007 από µεταλλευτική σχολή.

Επικοινωνιακές δράσεις
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Ο ΣΜΕ οργάνωσε εσωτερική µερίδα στις

30/6/2008, στις εγκαταστάσεις της ΓΕΩΕΛ-

ΛΑΣ Α.Ε. στα Γρεβενά, µε θέµα «Ρύποι -

προστασία περιβάλλοντος και εργαζοµέ-

νων».

Σκοπός της ηµερίδας αυτής ήταν η ανταλ-

λαγή απόψεων και καλών πρακτικών, η

βελτίωση επιδόσεων των εταιρειών

µελών στα θέµατα αυτά καθώς και η ενη-

µέρωση σε αντίστοιχα θέµατα ιατρικής ερ-

γασίας και κανονιστικού πλαισίου.

Είχε µεγάλη συµµετοχή στελεχών απ’
όλες τις επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ όπως

και συµµετοχή στελεχών των Επιθεωρή-

σεων Μεταλλείων, της Γεν. ∆/νσης Φυσι-

κού Πλούτου του ΥΠΑΝ, του καθηγητή

επαγγελµατικής βιοµηχανικής υγιεινής και

εκπροσώπου του ΕΛΙΝΥΑΕ κ. Β. Μακρό-

πουλου και του ιατρού εργασίας κ. Α.

Αγιοµαµίτη συνεργάτη της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ.

Η ηµερίδα περιελάµβανε τις εξής βασικές

παρουσιάσεις:

- Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του ΣΜΕ

σχετικά µε τις προσπάθειες βελτίωσης των

επιδόσεων των εταιρειών µελών σ’ όλα

τα θέµατα Y&A και περιβάλλοντος.

- «Έλεγχος περιβαλλοντικής απόδοσης,

υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και επερχό-

µενες κανονιστικές εξελίξεις» από την εκ-

πρόσωπο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κα

Έµυ Γαζέα.

- «Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας σήµερα,

στα πλαίσια της προστασίας των εργαζο-

µένων και της προαγωγής του εργασια-

κού περιβάλλοντος σε θέµατα Υγιεινής

και Ασφάλειας» από τον ιατρό εργασίας κ.

Αλ. Αγιοµαµίτη συνεργάτη της ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ.

Τοπική Ηµερίδα στα Γρεβενά µε θέµα «Ρύποι - προστασία
περιβάλλοντος και εργαζοµένων»

Εξουδετέρωση ρύπων
σε νερά µεταλλείου
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Οι βασικές επισηµάνσεις του Προέδρου του ΣΜΕ Κ.

Ε. Βιδάλη από την εισαγωγική του οµιλία:

- Ο ΣΜΕ συνεπής στην εφαρµογή του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης
Ανάπτυξης για τέταρτη συνεχή εσωτερική ηµερίδα καταπιάνεται µε
βασικά θέµατα εφαρµογής του στην πράξη, προσπαθώντας να ανε-
βάσει τον πήχη της ποιότητας ψηλότερα και να οµογενοποιήσει τις
προσπάθειες των µελών του προς την κατεύθυνση της υλοποίησης.

- Το σηµερινό θέµα της ηµερίδας «ρύποι προστασία περιβάλλοντος
και εργαζοµένων» δίνει το στίγµα της προσπάθειας του ΣΜΕ για
βελτίωση των επιδόσεων και στους τρεις πυλώνες της βιώσιµης
ανάπτυξης.

- Στο θέµα αυτό ήδη οι επιχειρήσεις µέλη µας είναι ευαισθητοποι-
ηµένες και έχουν να αναδείξουν σηµαντικές «καλές πρακτικές». Το
µοίρασµα αυτής της πολύτιµης εµπειρίας και οι παραπέρα βελ-
τίωση όλων µας είναι το µεγάλο ζητούµενο αυτής της ηµερίδας.

- Είναι η πρώτη φορά που στην προσπάθειά µας για αυτοβελτίωση
επιστρατεύουµε συνεργάτες και ειδικούς επιστήµονες όχι άµεσα
σχετικών µε την εξόρυξη όπως οι γιατροί εργασίας, προκειµένου να
µας βοηθήσουν µε τη δική τους εµπειρία και εξειδικευµένη γνώση
στη βέλτιστη προστασία των εργαζοµένων µας.

- Ως ∆.Σ. του ΣΜΕ θα αξιοποιήσουµε στο έπακρο τους προβληµατι-
σµούς και τα συµπεράσµατα της ηµερίδας αυτής ώστε να επιτευχθεί
ο στόχος της αυτοβελτίωσης και στο θέµα των ρύπων.

Περιβαλλοντικές µετρήσεις

Μετρήσεις ρύπων στο χώρο εργασίας

- «Κίνδυνοι για την υγεία των εργαζοµένων στα ορυχεία» από τον

καθηγητή επαγγελµατικής και βιοµηχανικής υγιεινής Εθνικής Σχο-

λής ∆ηµόσιας Υγείας και εκπρόσωπο του ΕΛΙΝΥΑΕ κ. Β. Μακρό-

πουλο.

- «Εφαρµογή της συµφωνίας στην πράξη για το κρυσταλλικό πυρι-

τικό και οφέλη για τον κλάδο της εξορυκτικής - µεταλλουργικής

βιοµηχανίας» από τον προϊστάµενο H&S του ΤΙΤΑΝ κ. Ε. Αναστα-

σάκη.

- «Η πορεία προς το περιβαλλοντικό I.S.O. 14000, το χρήσιµο

βήµα για την αντιµετώπιση των ρύπων» από τον εκπρόσωπο της

∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟ κ. Κ. Φαρέα.

- «Μεταλλουργική βιοµηχανία: Παρακολούθηση ρύπων - προστα-

σία περιβάλλοντος - Ασφάλεια & Υγιεινή» από την εκπρόσωπο της

ΛΑΡΚΟ κα Γ. Μπουµπουκιώτη.

- «Βιοποικιλότητα και εξορυκτική δραστηριότητα» από τον εκπρό-

σωπο της LAFARGE BETON κ. Κ. Κουµενίδη.



Επικοινωνιακή καµπάνια του ΣΜΕ µε στόχο την ανάδειξη
στο ευρύ κοινό της σηµασίας των ορυκτών στην
καθηµερινή ζωή
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Το ∆.Σ. και οι εταιρείες µέλη του Συνδέ-
σµου, λαµβάνοντας υπόψη την περιορι-
σµένη γνώση του ευρύτερου κοινού
σχετικά µε τη µεταλλεία, τη φύση των
ορυκτών και των µεταλλευµάτων και τη
χρησιµότητά τους στην καθηµερινή ζωή,
αλλά και ορισµένους αρνητικούς συνειρ-
µούς που έχουν δηµιουργηθεί στην κοινή
γνώµη σχετικά µε την εξορυκτική δραστη-
ριότητα, έλαβαν την απόφαση στην τελευ-
ταία Γενική Συνέλευση (30/5/2008) να
προχωρήσουν στην υλοποίηση ενός εξει-
δικευµένου προγράµµατος επικοινωνίας.
Βασικός σκοπός η ανάδειξη στο ευρύ
κοινό της σηµασίας των ορυκτών στην κα-
θηµερινή ζωή.
Ως κύριοι στόχοι του προγράµµατος τέθη-
καν:
- Η ενηµέρωση της κοινής γνώµης για τη
φύση και τη χρησιµότητα των ορυκτών
και των µεταλλευµάτων.
- Η πρόκληση του ενδιαφέροντος της κοι-
νής γνώµης.
- Η επιλογή οµάδων κοινού µε στόχο την
εξοικείωσή τους µε τα ορυκτά.
- Η προβολή του εύρους χρήσης των
ορυκτών στην καθηµερινότητα όλων.
Σ’ αυτό το πλαίσιο το ∆.Σ. του ΣΜΕ απο-
φάσισε να προχωρήσει στη δηµιουργία

ενός branded προγράµµατος επικοινω-
νίας, σε συνεργασία µε την εταιρεία V+O,
µε υλοποίηση σε δύο φάσεις, η πρώτη
εντός του 2008 και η δεύτερη εντός του
2009.
Βασικό µήνυµα του προγράµµατος είναι
«Τα ορυκτά αγκαλιάζουν την καθηµερι-
νότητά µας και βρίσκονται παντού και σ’
όλα γύρω µας».

Για την αποτελεσµατικότερη επικοινω-
νιακή χρήση και προβολή του branded
προγράµµατος και των µηνυµάτων του
πραγµατοποιήθηκαν πολλαπλές συναντή-
σεις οµάδας µελών του ∆.Σ. και της οµά-
δας επικοινωνίας του ΣΜΕ µε την εταιρεία
που ανέλαβε το πρόγραµµα. Έτσι το δηµι-
ουργικό που προέκυψε από τη διεργασία
αυτή εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο
τρόπο, τους σκοπούς και τους στόχους
της καµπάνιας.
Τα εργαλεία που τελικά δηµιουργήθηκαν
για την εφαρµογή του προγράµµατος
ήταν:
- ∆ηµιουργία λογοτύπου.
- ∆ηµιουργία φυλλαδίου για τις χρήσεις
των ορυκτών στην καθηµερινότητά µας.
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- ∆ηµιουργία αφισών σε σχέση µε τις χρήσεις των ορυκτών.
- ∆ηµιουργία αντίστοιχων banners, web banners και micro - site
που θα αναρτηθεί στο site του ΣΜΕ και στα site των εταιρειών
µελών.
- ∆ηµιουργία branded press kit µε αντίστοιχα υλικά από την καµ-
πάνια που θα απευθύνεται σε δηµοσιογράφους.
Το πρόγραµµα αυτό παρουσιάστηκε από το Προεδρείο του Συνδέ-
σµου σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις 3/12/2008.
Αµέσως µετά έγιναν οι εξής δράσεις:
- ∆όθηκε στη δηµοσιότητα δελτίο τύπου σχετικό µε το επικοινω-
νιακό πρόγραµµα του ΣΜΕ, τους σκοπούς και τους στόχους.
- Μοιράστηκαν 32000 φυλλάδια στο ευρύ κοινό για τη χρήση των
ορυκτών στην καθηµερινή ζωή και σε επιλεγµένα σηµεία στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και άλλα 8000 από τις εταιρείες µέλη
στους τόπους δραστηριοτήτων τους.
Αυτό θα συνεχιστεί και το 2009.
- Μοιράστηκαν 1000 αφίσες σε σχέση µε βασικές καθηµερινές χρή-
σεις ορυκτών, οι οποίες αξιοποιήθηκαν από τις εταιρείες µέλη και
πάντα µέσα στα πλαίσια των στόχων της καµπάνιας. Αυτό θα συνε-
χιστεί και το 2009.
- Αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του ΣΜΕ και των εταιρειών µελών το
micro-site που έγινε για το σκοπό του προγράµµατος (www.ory-
kta.gr) όπως και τα αντίστοιχα web banners.
Η µέχρι σήµερα προσπάθεια κρίνεται ικανοποιητική. Σε δεύτερη
φάση, για το τρέχον έτος θα συνεχιστεί η προώθηση του διαφηµι-
στικού υλικού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο µε επιλεγµέ-
νες ενέργειες.

Στις 3/12/2008 δόθηκε συνέντευξη τύπου του Προεδρείου του
Συνδέσµου στην οποία παρουσιάστηκε η καµπάνια του ΣΜΕ, το
βασικό της µήνυµα και οι στόχοι της. Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Ε. Βι-
δάλης εξήγησε στους δηµοσιογράφους το µήνυµα της προσπά-
θειας αυτής: - ότι, δηλαδή, τα ορυκτά βρίσκονται
γύρω µας παντού και καθορίζουν την καθηµερινότητα της ζωής
µας.
Επίσης ο Πρόεδρος του ΣΜΕ συνέδεσε την καµπάνια του ΣΜΕ και
µε την πρωτοβουλία Veurheugen «για τη δηµιουργία ολοκληρω-
µένης πολιτικής που θα αφορά τις πρώτες ύλες µε στόχο την κά-
λυψη των ουσιωδών αναγκών για ανάπτυξη και απασχόληση στην
Ευρώπη» η οποία, εκτός των άλλων τονίζει την ανάγκη ευαισθητο-
ποίησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας σχετικά µε τη σηµασία των εγ-
χώριων πρώτων υλών για την ευρωπαϊκή οικονοµία, ανάγκη την
οποία επιδιώκει να καλύψει η συγκεκριµένη προσπάθεια του ΣΜΕ.
Αναφέρθηκε στη συνέντευξη αυτή ότι η επικοινωνιακή καµπάνια
του ΣΜΕ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και στόχο έχει να ευαι-
σθητοποιήσει και να ενηµερώσει το ευρύ κοινό πως τα ορυκτά, και
ειδικότερα τα ελληνικά ορυκτά, είναι παντού γύρω µας, σε αντικεί-
µενα που καθηµερινά χρησιµοποιούµε.
Στη συνέχεια ανέλυσε και παρουσίασε τα εργαλεία του επικοινω-
νιακού αυτού προγράµµατος και τις προγραµµατισµένες επιµέρους
δράσεις προβολής και υποστήριξής του.
Κατά την παρουσίαση της καµπάνιας ο κ. Βιδάλης επισήµανε: «Η
εποχή µας επιτάσσει την προσαρµογή του τρόπου που ζούµε προς
συµπεριφορές και πρακτικές αποδοτικότερης χρήσης, ανακύκλω-
σης και επαναχρησιµοποίησης των φυσικών πόρων, ώστε να δια-
σφαλίσουµε ένα βιώσιµο µέλλον για όλους. Για να γίνει όµως αυτό,
ο µέσος πολίτης θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσει από ποιες
ορυκτές πρώτες ύλες εξαρτάται η καθηµερινή του ζωή και οι συνή-
θειες που θεωρεί ως δεδοµένες, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί και εν
τέλει να δράσει υπεύθυνα. Σε αυτήν την καταρχήν συνειδητοποίηση
έρχεται να συνδράµει η καµπάνια του ΣΜΕ, εξηγώντας απλά και κα-
τανοητά πώς τα ορυκτά, και ειδικότερα τα ελληνικά ορυκτά, βρί-
σκονται παντού γύρω µας, από το αυτοκίνητο και το κινητό µας
µέχρι το κουτί του αναψυκτικού και την οδοντόπαστά µας».
Στο τέλος της συνέντευξης µοιράστηκε branded press kit σχετικό µε
το περιεχόµενο της καµπάνιας.

Συνέντευξη τύπου του Προεδρείου του
ΣΜΕ στην οποία παρουσιάστηκε το επικοι-
νωνιακό πρόγραµµα του Συνδέσµου
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Ο Σύνδεσµος µε τον Γεν. ∆ιευθυντή του κ.
Χρ. Καβαλόπουλο παρουσίασε το θέµα
«Εξορυκτική Βιοµηχανία στην Ελλάδα,
προκλήσεις - προβλήµατα - προοπτικές,
απασχόληση νέων επιστηµόνων» στη διη-
µερίδα για τα 60 χρόνια από την ίδρυση
της σχολής Μεταλλειολόγων ΕΜΠ, στην
ηµερίδα για τα 20 χρόνια από την ίδρυση
του τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
του Πολυτεχνείου Κρήτης και στο Γεωλο-
γικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών.
Τα βασικότερα σηµεία των παρουσιάσεων
αυτών που αφορούσαν τις προκλήσεις
για νέο ερευνητικό έργο που να στηρίζει
τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου και τις
προοπτικές απασχόλησης νέων επιστηµό-
νων στον κλάδο ήταν:
- Μπορούν οι σχολές που έχουν σχέση µε
τις γεωεπιστήµες να προσφέρουν, µέσα
από έρευνα, σηµαντική στήριξη του κλά-
δου για αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση
και χρήση των πρώτων υλών, συµβάλ-
λοντας στη βιώσιµη ανάπτυξή τους. Η
ανακάλυψη νέων βιοµηχανικών χρήσεων
των ήδη γνωστών βιοµηχανικών ορυκτών
για κάλυψη νέων αναγκών της βιοµηχα-
νίας σε εξειδικευµένα υλικά και η έρευνα
για αξιοποίηση νέων φυσικών πόρων,
είναι τοµείς που µπορούν να ενδυναµώ-
σουν το κύρος των σχολών και τις ευκαι-
ρίες καριέρας νέων µηχανικών.
- Μπορούν να γίνουν πρότυπες µελέτες
και να αναληφθούν εξορυκτικά έργα

εντός προστατευόµενων περιοχών, υπό
την εποπτεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σε συνεργα-
σία µε εταιρείες µέλη του ΣΜΕ και πανεπι-
στηµιακές σχολές.
- Να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο γνωσιο-
στικό υπόβαθρο που αφορά τις αδειοδο-
τήσεις εξορυκτικών έργων και την
κατάρτιση µελετών περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων.
- Με ανάλογη παραγωγή επιστηµονικής
γνώσης και ερευνητικό έργο οι σχολές να
στηρίξουν τις προσπάθειες του κλάδου
για θετικότερη αποδοχή του από την
κοινή γνώµη και τις τοπικές κοινωνίες,
αποδεικνύοντας έµπρακτα, µε εφαρµογή
νεωτερισµών, σε διάφορους τοµείς, ότι η
εξορυκτική δραστηριότητα και η προστα-
σία περιβάλλοντος δεν είναι έννοιες
ασυµβίβαστες.
- Να ενταθούν οι ερευνητικές προσπά-
θειες για την αξιοποίηση των παραπροϊόν-
των της εξορυκτικής αλλά και της
ευρύτερης βιοµηχανίας, για τη µείωση
των εκλυόµενων ρύπων, της καταναλι-
σκόµενης ενέργειας και του νερού, για τη
χρησιµοποίηση Α.Π.Ε. και την ανακάλυψη
νέων βιοµηχανικών υλικών, φιλικών
προς το περιβάλλον.
- Να υποστηριχθεί µε κατάλληλη έρευνα
η ανακύκλωση φυσικών πόρων.
Όλα αυτά µπορούν επίσης να δώσουν,
εκτός των άλλων, σηµαντικές προοπτικές
απασχόλησης στους νέους επιστήµονες.

Παρουσιάσεις ΣΜΕ σε Πανεπιστηµιακές
σχολές σχετιζόµενες µε τον κλάδο



Τα δελτία τύπου που κυκλοφόρησε το 2008 ο Σύνδεσµος
έτυχαν σηµαντικής ανταπόκρισης από πολλές εφηµερίδες.
Είχαν ως θέµατα τα προϊόντα των Επιχειρήσεων Μελών και
τα παραγωγικά και οικονοµικά τους αποτελέσµατα για το
2007, τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων ΣΜΕ εκτός Ελ-
λάδος, την επικοινωνιακή καµπάνια του ΣΜΕ και την αντί-
στοιχη συνέντευξη τύπου του Προεδρείου.
Επίσης δηµοσιεύθηκε άρθρο µε τις θέσεις του Συνδέσµου
σχετικά µε την εξορυκτική βιοµηχανία και τη βιώσιµη ανά-
πτυξη και πραγµατοποιήθηκε ζωντανή παρέµβαση σε τηλε-
οπτική εκποµπή που είχε ως θέµα το Εθνικό Χωροταξικό,
την εξορυκτική δραστηριότητα και τις τοπικές κοινωνίες.
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Ο ΣΜΕ συνεργάστηκε στενά µε στελέχη
του Υπουργείου προκειµένου να συµβά-
λει στην ορθή ενσωµάτωση των νέων ευ-
ρωπαϊκών οδηγιών στην προώθηση
λύσεων σε θέµατα αδειοδοτήσεων έργων
και ιδιαίτερα στην αποσαφήνιση των δυ-
νατοτήτων και των προϋποθέσεων για
εξορυκτικά έργα εντός περιοχών προστα-
σίας και τέλος στη βελτίωση του Εθνικού
Χωροταξικού στα θέµατα που αφορού-
σαν τον κλάδο.

Εθνικό Χωροταξικό
Όταν το σχέδιο του Εθνικού Χωροταξι-
κού, µετά τη δηµόσια διαβούλευση, ετέθη
προς γνωµοδότηση στο Εθνικό Συµβού-
λιο Χωροταξίας, έγινε µία ακόµη σηµαν-
τική παρέµβαση του ΣΜΕ, µέσω του
αντιπροσώπου του ΣΕΒ στο Συµβούλιο κ.
Γ. Ξανθούλη. Αυτή αφορούσε το άρθρο 7
κεφ. Β όπου ζητήθηκε να γίνει προσθήκη
που θα αναφερόταν στους ορυκτούς πό-
ρους που καλύπτουν εγχώριες ανάγκες ή
απευθύνονται στις διεθνείς αγορές, ανά
περιοχή δραστηριότητας και για όλη την
Ελλάδα.
Η προσθήκη έγινε αποδεκτή από το
Εθνικό Συµβούλιο και από τη Βουλή µε
εξαίρεση την αναφορά στη Θράκη.
Το Εθνικό Χωροταξικό είναι πλέον νόµος
του κράτους περιλαµβάνοντας σηµαντικές
διατάξεις και σηµαντικές αναφορές στον
κλάδο. Ο ΣΜΕ και η συνεχής συνεργασία
του µε τα στελέχη του ΥΠΕΧΩ∆Ε και µε
φορείς όπως ο ΣΕΒ συνέβαλε ουσιαστικά
στο να συµπεριληφθεί ο εξορυκτικός κλά-
δος, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε
έναν, κεφαλαιώδη για την ανάπτυξη της
χώρας, νόµο.

Ειδικό Χωροταξικό
για τις Α.Π.Ε.
Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συµβου-
λίου Χωροταξίας που αφορούσαν το Ει-
δικό Χωροταξικό για τις Α.Π.Ε. ο ΣΜΕ,
µέσω του εκπροσώπου του ΣΕΒ στο Συµ-
βούλιο, ζήτησε να γίνει προσθήκη που θα
προστατεύει έναντι µελλοντικών εγκατα-
στάσεων Α.Π.Ε. υπάρχοντα, εντοπισµένα
εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα ορυκτών
πόρων.

Οι παρατηρήσεις που διατυπώσαµε συµ-
περιλήφθησαν στο τελικό κείµενο - πρό-
ταση του Εθνικού Συµβουλίου.

Οδηγία διαχείρισης
µεταλλευτικών αποβλήτων
(MWD), διαδικασία
ενσωµάτωσης
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ξεκίνησε τη διαδικασία εν-
σωµάτωσης της MWD στο εθνικό δίκαιο,
καλώντας σε διάλογο τους ενδιαφερόµε-
νους φορείς και ζητώντας τις απόψεις του.
Ο Σύνδεσµος µετείχε στο διάλογο αυτό
µεταφέροντας τις απόψεις των µελών του
που αφορούσαν δύο βασικά ζητήµατα,
να προσεχθούν οι συνέργιες και οι επικα-
λύψεις µε άλλες οδηγίες ή µε το υπάρχον
κανονιστικό πλαίσιο (Ν.3010, ΚΜΛΕ, ΚΥΑ
15393 κλπ) και να υπάρξει ενιαία αντιµε-
τώπιση από τις αρµόδιες αρχές και στην
αδειοδότηση και στον έλεγχο των εγκατα-
στάσεων των µεταλλευτικών αποβλήτων,
λαµβανοµένου υπ’ όψη του εξειδικευµέ-
νου αντικειµένου και των απαιτήσεων σε
εξειδικευµένη γνώση.
Σ’ ότι αφορά τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από την οδηγία και ιδιαίτερα του
άρθρου 24, οι εταιρείες µέλη του ΣΜΕ,
ανταποκρινόµενες στο αίτηµα του ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε για δήλωση εγκαταστάσεων απο-
βλήτων που δε λειτουργούν πλέον και θα
πρέπει να εξαιρεθούν της εφαρµογής της
οδηγίας, απέστειλαν στοιχεία για τέσσερες
κατηγορίες εγκαταστάσεων: όσες σταµά-
τησαν να δέχονται απόβλητα (και αποθέ-
σεις) πριν από την 1/5/2006, όσες είναι σε
φάση αποκατάστασης, όσες είναι σε καθε-
στώς συντήρησης των αποκαταστηθέντων
και όσες προβλέπεται να έχουν κλείσει
οριστικά στις 31/12/2010.
Όσον αφορά τις εξειδικεύσεις της οδηγίας
στα θέµατα των αδρανών αποβλήτων,
του χαρακτηρισµού των αποβλήτων, των
οικονοµικών εγγυήσεων που αφορούν
την (Α) κατηγορία εγκαταστάσεων (πλέον
επικίνδυνων) και τα κριτήρια για τις (Α)
εγκαταστάσεις, ο ΣΜΕ είχε συνεχή συνερ-
γασία και διάλογο µε τους εκπροσώπους
του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΥΠΑΝ όπως και µε
τους Έλληνες ειδικούς που µετείχαν στις
προπαρασκευαστικές εργασίες εξειδίκευ-

ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΣΜΕ
& Πολιτική ηγεσία -
∆ηµόσια ∆ιοίκηση



σης της οδηγίας και στην αντίστοιχη TAC Committee (το ευρωπαϊκό
όργανο που θα αποφασίσει επί των τελικών δεσµευτικών κειµένων
σχετικών µε τα προηγούµενα θέµατα).
Έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερόµενους να
υποστηριχθούν κοινές θέσεις από τους εκπροσώπους των συναρ-
µόδιων Υπουργείων στην TAC Committee στη φάση της τελικής
διαµόρφωσης των σχετικών αποφάσεων (decisions) εξειδίκευσης
της οδηγίας. Στη φάση αυτή ο ΣΜΕ επικεντρώθηκε σε δύο βασικά
θέµατα, στο χαρακτηρισµό των αδρανών αποβλήτων, όπου ζήτησε
να µη γίνονται συσχετισµοί µε «περιεκτικότητες σε µέταλλα», χωρίς
το συνδυασµό τους µε άλλα κριτήρια όπως ορυκτολογική δοµή,
αποπλυσιµότητα κλπ και στις οικονοµικές εγγυήσεις όπου ζήτησε
να συγκεκριµενοποιηθούν τα κριτήρια µε τα οποία θα συνεχίζουν
να υφίστανται και στη φάση της συντήρησης των αποκαταστηµένων
(after care), µε παράλληλο προσδιορισµό της απαιτούµενης διάρ-
κειά τους.
Περισσότερες λεπτοµέρειες στο site του ΣΜΕ www.sme.gr

Περιβαλλοντική αξιολόγηση της χώρας
από ΟΟΣΑ
Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε
τακτά διαστήµατα αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πολιτικές των κρα-
τών µελών του, για να διαπιστωθεί ο βαθµός επίτευξης των εθνι-
κών και των διεθνών στόχων τους στον τοµέα του περιβάλλοντος
και της βιώσιµης ανάπτυξης.
Στη δεύτερη αξιολόγηση της χώρας από τον οργανισµό, εκτός από
τις απόψεις των εκπροσώπων των συναρµόδιων Υπουργείων, σε ει-
δική συνεδρίαση ζητήθηκε η γνώµη εκπροσώπων κοινωνικών εταί-
ρων, παραγωγικών τάξεων, συνδέσµων κλπ. Σ’ αυτήν µετείχε και ο
ΣΜΕ όπου παρουσίασε τη φυσιογνωµία του κλάδου, τις προσπά-
θειές του για την εφαρµογή αρχών βιώσιµης ανάπτυξης µε παράλ-
ληλη υιοθέτηση δεικτών µέτρησης των κύριων επιδόσεων σχετικά
µε αυτές, όπως και τα προβλήµατα του από την ευρωπαϊκή και
εθνική περιβαλλοντική πολιτική.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήµατα πρόσβασης στα αποθέ-
µατα πρώτων υλών (Natura κλπ) και επεσήµανε την έλλειψη ισόρ-
ροπης αντιµετώπισης της υγιούς επιχειρηµατικότητας που σέβεται το
περιβάλλον και την κοινωνίας, την ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας
στη χώρα µας για καινοτόµες τεχνολογικές εφαρµογές και πρακτικές
που θα στηρίζουν τη βιώσιµη ανάπτυξη και τέλος την ανάγκη πραγ-
µατικής εξισορρόπησης σε εθνικό επίπεδο όλων των πυλώνων βιώ-
σιµης ανάπτυξης (οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού).

Αδειοδότηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων
σε περιοχές Natura:
Ο ΣΜΕ έστειλε επιστολές προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
όπου επεσήµανε τα σοβαρά προβλήµατα που δηµιουργούνται για
τον κλάδο στην αδειοδότηση και λειτουργία των έργων του εντός πε-
ριοχών δικτύου Natura 2000, προβλήµατα που οφείλονται είτε λόγω
καθυστέρησης υλοποίηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών

(Ε.Π.Μ.) και της έκδοσης αντίστοιχων Π.∆. για κάθε προστατευόµενη
περιοχή είτε στη µη σωστή αξιολόγηση των επιπτώσεων από τα εξο-
ρυκτικά έργα, όπως στην περίπτωση των λατοµείων Αράξου.
Τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι η έλλεψη Ε.Π.Μ. για κάθε προστατευόµενη
περιοχή µέσω της οποίας θα προσδιορίζεται το προστατευτέο αντι-
κείµενο, το πώς και εάν επηρεάζεται από τις διάφορες δραστηριότη-
τες και ποια µέτρα επιβάλλεται να λαµβάνονται (χωρίς άκριτες
απαγορεύσεις και µελετητικούς ακροβατισµούς) καθιστούν τον
κάθε επενδυτή έωλο στις ενστάσεις ιδιωτών στο ΣτΕ, µε σκοπό την
απαγόρευση της εξορυκτικής δραστηριότητας εντός Natura, συνη-
θέστατο φαινόµενο για την ελληνική πραγµατικότητα.
Αναφέρθηκε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες 79/409 και 92/43
που έχουν ενσωµατωθεί στο Εθνικό ∆ίκαιο δεν απαγορεύουν τη
δραστηριοποίηση σε περιοχές Natura, αλλά επιβάλουν την αξιολό-
γηση των επιπτώσεων και τη λήψη µέτρων προστασίας, όπως πρέ-
πει να προβλέπονται στις ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες.
Ο Σύνδεσµος πιστεύει ότι οι ολοκληρωµένες και εµπεριστατωµένες
Ε.Π.Μ. εκτός των άλλων διοικητικών οφελών, µπορεί να διαδραµα-
τίσουν και ένα ρόλο «εκπαίδευσης» του πολίτη στο πραγµατικό πε-
ριεχόµενο των προστατευόµενων περιοχών και να συµβάλουν στην
άρση εσφαλµένων θεωρήσεων για την απαγόρευση ανάπτυξης
εξορυκτικών δραστηριοτήτων εντός των περιοχών αυτών.

Ενσωµάτωση οδηγίας 2004/35/ΕΚ
«Περί περιβαλλοντικής Ευθύνης»
Προωθήθηκε από το Υπουργείο σχέδιο Π.∆. µε το οποίo ενσωµατώ-
νεται στην ελληνική νοµοθεσία η οδηγία «περί περιβαλλοντικής ευ-
θύνης». Ως γνωστόν η εξορυκτική δραστηριότητα εντάσσεται στο
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας όπως και η διαχείριση αποβλήτων της.
Ο ΣΜΕ επεσήµανε τις επικαλύψεις που υπάρχουν µε άλλες οδηγίες
και νόµους (π.χ. MWD) ζητώντας να αρθούν στο τελικό κείµενο.

ΥΠΑΝ
Λατοµικό Νοµοσχέδιο
Μετά από αλλεπάλληλες παρεµβάσεις και επαφές του Προεδρείου
του ΣΜΕ µε τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ, το όλο θέµα επανα-
τοποθετήθηκε στις προτεραιότητες του Υπουργείου.
Έγιναν συναντήσεις στελεχών ΥΠΑΝ και ΣΜΕ κατά τις οποίες ανα-
λύθηκαν τα άρθρα του αρχικού σχεδίου, κάνοντας σε αρκετά ση-
µεία τροποποιήσεις.
Το κείµενο εργασίας παρουσιάστηκε στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου. Τελικά αποφασίστηκε το νοµοσχέδιο αυτό να επανα-
προσεγγιστεί, στα πλαίσια και των απαιτήσεων των νέων περιβαλ-
λοντικών οδηγιών και της φιλοσοφίας της βιώσιµης ανάπτυξης των
ορυκτών πόρων.
Συµφωνήθηκε µε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ, σ’ ότι αφορά τη
µεγάλη εκκρεµότητα µε τις µισθώσεις διαφόρων λατοµείων, να
προωθηθεί κατάλληλη νοµικώς κατοχυρωµένη λύση.
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Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (Waste Framework Directive)
Ο Σύνδεσµος εξέθεσε τις απόψεις του, σε όλους τους ευρωπαϊκούς συνδέσµους στους

οποίους µετέχει καθώς και στη BUSINESS EUROPE µέσω ΣΕΒ, σχετικά µε τα άρθρα που

αφορούν τον κλάδο της εξόρυξης. Τα βασικά σηµεία των θέσεων αυτών ήταν: η εξαίρεση

από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας του µη ρυπασµένου εξορυχθέντος χώµατος, η

ανάγκη διευκρίνισης των «παραπροϊόντων» ως όρου αλλά και τα κριτήρια χρησιµοποί-

ησής τους, εκφράζοντας την άποψη ότι τα παραπροϊόντα δεν είναι απόβλητα και ότι πρέ-

πει να εξαιρεθούν της οδηγίας, η ανάγκη καλύτερης διευκρίνισης της ανάκτησης, και

διάθεσης και η αποφυγή πρόσθετου διοικητικού βάρους (αρχεία, εκθέσεις κλπ) µε την

επισήµανση να µην υπάρχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις σε παραγωγούς αδρανών

αποβλήτων.

Τον Ιούνιο του 2008 επήλθε κοινή συµφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβου-

λίου οπότε ολοκληρώθηκε σε κανονιστικό επίπεδο η δηµιουργία ενός από τους βασικό-

τερους άξονες της νέας αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε. που αφορά τη µείωση των

αποβλήτων και τους τρόπους διαχείρισής τους. Τα βασικότερα σηµεία της οδηγίας, όπως

συµφωνήθηκε είναι: α) αποσαφηνίζεται η ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων µε

πέντε ιεραρχηµένες προτεραιότητες, πρώτα την προσπάθεια πρόληψης (µη παραγωγής
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αποβλήτων) και στη συνέχεια τις προσπάθειες επαναχρησιµοποί-

ησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και ασφαλούς διάθεσης, β) αποσα-

φηνίζονται βασικοί όροι όπως: απόβλητα, ανακύκλωση, ανάκτηση,

επαναχρησιµοποίηση και παραπροϊόν, γ) προσδιορίζεται πότε

µέσω ανάκτησης ή ανακύκλωσης ένα υλικό, αρχικά απόβλητο,

παύει να χαρακτηρίζεται ως έτσι (end-of-waste), δ) προσδιορίζεται

ότι η επανακατάταξη ενός επικίνδυνου αποβλήτου, απλά και µόνο

επειδή δέχτηκε αραίωση, δεν είναι εφικτή.

Κανονισµός REACH
Μετά από πολλές παρεµβάσεις του κλάδου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

εξέδωσε επεξηγηµατική κατευθυντήρια οδηγία µε την οποία δίνονται

αναλυτικές επεξηγήσεις για τις εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις προ-

καταχώρισης και καταχώρισης (Registration) στα πλαίσια του REACH.

Ιδιαίτερα για τα προϊόντα του κλάδου γίνεται αναφορά στην παρ. 7

ξεκαθαρίζοντας πλήρως το τοπίο. Μεταλλεύµατα, ορυκτά και συµ-

πυκνώµατα (ores, minerals και ore concentrates) τα οποία υπάρ-

χουν στη φύση και κατά την παραγωγή τους δεν έχουν χηµικώς

µετατραπεί εξαιρούνται.

Συµπληρωµατικά αναφέρουµε ότι εξαιρεί τα προϊόντα που παρά-

γονται από ορυκτές πρώτες ύλες µέσω εµπλουτισµού, µε µη χηµι-

κές µεθόδους και συγκεκριµένα: µέσω µηχανικών µεθόδων, µέσω

διάλυσης σε νερό, επίπλευσης, (χωρίς χηµική αντίδραση), υδροµε-

τρικών µεθόδων και ξήρανσης, πάντα χωρίς χηµική αντίδραση.

Πρωτοβουλία Veurheugen,
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
µε θέµα «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες -
κάλυψη ουσιωδών αναγκών της Ε.Ε.
για ανάπτυξη & απασχόληση»
Η πρωτοβουλία Veurheugen έβαλε επί τάπητος, την ανάγκη δηµι-

ουργίας συγκροτηµένης ευρωπαϊκής στρατηγικής και συγκεκριµέ-

νης ευρωπαϊκής πολιτικής που θα αφορά τους µη ενεργειακούς

ορυκτούς φυσικούς πόρους και θα χρησιµεύσει ως εργαλείο στήρι-

ξης της ανάπτυξης και της βιωσιµότητας σε βάθος χρόνου της ευ-

ρωπαϊκής οικονοµίας.

Η Γενική ∆/νση Επιχειρήσεων της Commission επεξεργάστηκε αρ-

χικά βασικά κείµενα που καθόριζαν τους άξονες µίας ευρωπαϊκής

πολιτικής πρώτων υλών και τα οποία έθεσε υπόψη των εµπλεκόµε-

νων φορέων οι οποίοι και εξέφρασαν ολοκληρωµένες απόψεις

(συµµετείχε και ο ΣΜΕ). Με αρκετές βελτιώσεις τα κείµενα αυτά τέ-

θηκαν σε δηµόσια διαβούλευση που ανάδειξε ως βασικές προτε-

ραιότητες της πολιτικής αυτής ότι πρέπει να είναι η βιώσιµη ανά-

πτυξη της παραγωγής πρώτων υλών εντός Ε.Ε., ο απρόσκοπτος

εφοδιασµός µε αυτές της ευρωπαϊκής αγοράς και η αποτελεσµατι-

κότερη χρήση των πρώτων υλών (βέλτιστη εκµετάλλευση φυσικών

πόρων, ανακύκλωση, νεωτερισµοί, νέες εφαρµογές κλπ).

Στα πλαίσια ενός συνεχούς διαλόγου της ευρωπαϊκής επιτροπής µε

τον κλάδο εντοπίστηκαν βασικά προβλήµατα που εµποδίζουν την

ορθή εφαρµογής µιας πολιτικής όπως περιγράφηκε προηγούµενα,

µε κυρίαρχο την έλλειψη στοιχείων και δεδοµένων µε ακρίβεια για

τον ορυκτό πλούτο των χωρών της Ε.Ε. Αυτό επηρεάζει την ορθό-

τητα των χωροταξικών σχεδιασµών, και το βέλτιστο προσδιορισµό

προτεραιότητας χρήσεων γης όπως και τη χάραξη αποτελεσµατικό-

τερων πολιτικών που θα αφορούν την εκµετάλλευση των ορυκτών

πόρων.

Η όλη διασικασία καταλήγει στην «Ανακοίνωση - Πρωτοβουλία για

τις πρώτες ύλες» που κυκλοφόρησε στις 4 Νοεµβρίου του 2008.

Οι βασικοί άξονες της Ανακοίνωσης που περιγράφουν την προτει-

νόµενη ευρωπαϊκή στρατηγική είναι τρεις:

α. Εξασφάλιση πρόσβασης στις πρώτες ύλες στις διεθνείς αγορές µε

τους όρους που ισχύουν για άλλους ανταγωνιστές.

β. Καθορισµός του κατάλληλου πλαισίου προϋποθέσεων στην Ε.Ε.

για την προώθηση βιώσιµου εφοδιασµού µε πρώτες ύλες από ευ-

ρωπαϊκές πηγές.

γ. Ενίσχυση γενικά της αποδοτικής χρήσης των πόρων και προ-

ώθηση της ανακύκλωσης µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης

πρωτογενών πρώτων υλών από την Ε.Ε. και ελάττωση της σχετικής

εξάρτησης από τις εισαγωγές.

Η πρωτοβουλία προτείνει µία ευρωπαϊκή στρατηγική που να δια-

σφαλίζει την πρόσβαση στους αναγκαίους για τη βιώσιµη ανάπτυξη

της Ευρώπης φυσικούς πόρους, τόσο από ευρωπαϊκές όσο και από

τρίτες χώρες και προωθεί την οικοαποδοτικότητα στη χρήση των

πόρων αυτών, έναντι της σηµερινής κατασπατάλησης τους.

Περισσότερες λεπτοµέρειες στο site του ΣΜΕ www.sme.gr

«Η σηµασία των πρώτων υλών για τη βιώσιµη λειτουργία των σύγ-

χρονων κοινωνιών είναι ουσιαστική. Οι οικονοµικά προσιτές ορυ-

κτές πρώτες ύλες και η πρόσβαση σ’ αυτές έχουν µεγάλη σηµασία

για την καλή λειτουργία της οικονοµίας της Ε.Ε.» (Πρωτοβουλία Ve-

urheugen)

Κανονισµός 166/2006 της Ε.Ε. περί
ευρωπαϊκού µητρώου ρύπων (E-PRTR)
Η πρώτη χρονιά εφαρµογής του κανονισµού αυτού είναι το 2008.

Τα βασικά στοιχεία του κανονισµού όπως και οι ουσιαστικότερες

των υποχρεώσεων που προέρχονται απ’ αυτόν είναι:
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- Αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκποµπών (EPER

- απόφαση 2000/479 ΕΚ) και περιλαµβάνει περισσότερους ρύπους (91), περισσότερες

δραστηριότητες, τις απορρίψεις στο έδαφος, τις εκποµπές από διάσπαρτες πηγές και τις µε-

ταφορές ρύπων εκτός εγκαταστάσεων.

- Περιλαµβάνει εκτός των άλλων, τις δραστηριότητες της βιοµηχανίας ενέργειας, της πα-

ραγωγής, µεταποίησης µετάλλων και ορυκτών προϊόντων (υπόγειες εκµεταλλεύσεις,

υπαίθριες εκµεταλλεύσεις > 250 στρεµµάτων ≈ 25 εκτάρια) και της παραγωγής τσιµέντου.

- Θεσπίζει ένα ολοκληρωµένο µητρώο έκλυσης και µεταφοράς ρύπων σε κοινοτικό επί-

πεδο, µε τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης βάσης δεδοµένων, προσβάσιµης στο ευρύ

κοινό. Κατ’ αυτό τον τρόπο εγκαθίσταται ένα σύστηµα συνεχούς πληροφόρησης της ευ-

ρωπαϊκής κοινής γνώµης σχετικά µε τις σηµαντικές εκποµπές ρύπων από ένα µεγάλο πλή-

θος δραστηριοτήτων.

- Θεσπίζει την υποβολή, κάθε χρόνο, εκθέσεων από τους φορείς στην αρµόδια αρχή

(ΕΑΡΘ - ΥΠΕΧΩ∆Ε) και στη συνέχεια κάθε κράτος µέλος υποβάλλει την εθνική έκθεση. Οι

πρώτες εκθέσεις των φορέων θα υποβληθούν αρχές του 2009.
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Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δηµιουργία καθοδηγητικού εγγράφου µε
σκοπό την εναρµόνιση των κρατών - µελών στην αντιµετώπιση εξορυκτικών έργων εντός δι-
κτύου Natura:

Η Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος της Commission στοχεύει στη δηµι-

ουργία κατευθυντήριου εγγράφου (Guidance Document) προκειµέ-

νου να εναρµονιστούν οι πρακτικές αντιµετώπισης των εξορυκτικών

έργων εντός Natura από τα κράτη µέλη. Οργανώθηκε διάλογος µε

τους εµπλεκόµενους φορείς προκειµένου να κατατεθούν θέσεις,

απόψεις, καλές πρακτικές, να καταγραφούν προβλήµατα στην αδει-

οδότηση, να περιγραφούν εθνικές πρακτικές και άλλα σχετικά.

Ο κλάδος µας µετείχε στο διάλογο αυτό µέσω της Euromines και

της οµάδας εργασίας που συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Οι θέσεις

και οι απόψεις που αναπτύχθηκαν από το ΣΜΕ απετέλεσαν αντικεί-

µενο ιδιαίτερης συνάντησης της οµάδας περιβάλλοντος του Συνδέ-

σµου. Ο Σύνδεσµος επίσης, ανταποκρινόµενος στην απαίτηση της

DG Environment να καταγραφούν συγκεκριµένα προβλήµατα σε

εξορυκτικά έργα εντός περιοχών Natura, απέστειλε συγκεκριµένες

περιπτώσεις ελληνικών εξορυκτικών έργων που δεν αδειοδοτήθη-

καν λόγω Natura, περιπτώσεις που αναδείκνυαν τα προβλήµατα

της ελληνικής πραγµατικότητας σχετικά µε το θέµα αυτό.

Η Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος οργάνωσε στις 17/9/2008 ηµερίδα

εργασίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του κλάδου, στην οποία

µετείχε και ο ΣΜΕ. Τα κυριότερα θέµατα ήταν: ευρωπαϊκή πολιτική

για τις πρώτες ύλες και κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία εξο-

ρυκτικών έργων εντός και πλησίον ζωνών προστασίας, στρατηγικός

σχεδιασµός και Natura 2000, τεχνικές σχεδιασµού µε ελαχιστοποί-

ηση προβληµάτων, εµφάνιση εναλλακτικών λύσεων και µελέτες

κατάλληλης εκτίµησης (appropriate assessments) για εξορυκτικά

έργα εντός Natura σε σχέση µε τα προστατευόµενα είδη. Στην ηµε-

ρίδα αυτή παρουσιάστηκε και το αρχικό κείµενο του κατευθυντη-

ρίου εγγράφου. Επ’ αυτών οι εκπρόσωποι της εξορυκτικής

βιοµηχανίας ανάπτυξαν σηµαντικές απόψεις και πρότειναν ριζικές

τροποποιήσεις στο προταθέν κείµενο.

Κατά τη γνώµη των εκπροσώπων του κλάδου η προσπάθεια πρέπει

να στοχεύει στη δηµιουργία ενός καθοδηγητικού εγγράφου που θα

λειτουργεί ως πραγµατικό εργαλείο και για τις αδειοδοτούσες αρχές

και για την εξορυκτική βιοµηχανία, στην αντιµετώπιση των έργων

της εντός προστατευόµενων περιοχών.

Στη συνέχεια και µέχρι σήµερα από τη Γεν. ∆/νση Περιβάλλοντος τέ-

θηκαν σε διαβούλευση αρκετά σχέδια που όµως, παρά τις βελτιώ-

σεις, κατά τη γνώµη µας απέχουν από τον στόχο που προαναφέραµε.

Natura & εξόρυξη

Αρµονική συνύπαρξη εξορυκτικής δραστηριότητας
& φυσικού περιβάλλοντος



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 µε 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 περισσότερες από 20
χώρες, σε 5 ηπείρους και πραγµατοποιεί
πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες
σε όλο τον κόσµο. Πάνω από το 60% του
ενοποιηµένου κύκλου εργασιών του
Οµίλου προέρχεται από δραστηριότητες
εκτός Ελλάδος.
Μέσα στο 2008 έγιναν νέες κινήσεις
στρατηγικής σηµασίας, για την επέκταση
των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στις
Η.Π.Α.:
Ο Κλάδος Μπεντονίτη επέκτεινε τη
δραστηριότητά του αποκτώντας ένα
ορυχείο ασβεστούχου µπεντονίτη και ένα
εργοστάσιο βιοµηχανικής ξήρανσης και

λειοτρίβησης στην πόλη Aberdeen της
Πολιτείας Mississippi. Τα δικαιώµατα
εκµετάλλευσης καλύπτουν έκταση
περίπου 2.700 στρεµµάτων. Το εργοστάσιο
ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο
του 2008, στο πλαίσιο συνεργασίας µε την
εταιρεία BASF.
Ο Κλάδος Περλίτη απέκτησε µονάδα
διόγκωσης περλίτη, µε την επωνυµία Air-
lite Inc., στο Vero Beach της Πολιτείας
Florida. Η Airlite προµηθεύει την αγορά
των ΝΑ Πολιτειών µε διογκωµένο περλίτη
για υδροπονικές καλλιέργειες και για
κατασκευές.
Ο Κλάδος Stollberg ενσωµάτωσε στις
δραστηριότητές του την αµερικανική The
Bertelsen Company Inc., γνωστή και ως
Thermocel, παραγωγό εξωθερµικών
προϊόντων, τα οποία βασίζονται σε φυσικά
υλικά και χρησιµοποιούνται κατά τη
διαδικασία χύτευσης «χελωνών» στη
χαλυβουργία.
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Η σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα της εξορυκτικής και µεταλλουργικής βιοµηχανίας

της έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγικών και εµπορικών δραστηριοτήτων και

εκτός Ελλάδος, διευρύνοντας έτσι σε διεθνές επίπεδο την εκµετάλλευση, καθετοποίηση

και διάθεση ορυκτών προϊόντων.



ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
Η εταιρεία συνεχίζει την έντονη δραστηριότητα εκτός Ελλάδος,
υλοποιώντας τους στόχους της στον παραγωγικό και εµπορικό
τοµέα, µε σηµαντικά αποτελέσµατα.
Στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της για
αύξηση της συµµετοχής της στην παγκόσµια παραγωγή και δια-
νοµή µαγνησιακών προϊόντων, η εταιρεία εξαγόρασε το 50% της
Ολλανδικής εταιρείας Van Mannekus & Co BV. Η Van Mannekus &
Co BV δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και διανοµή µαγνησια-
κών προϊότων και άλλων βιοµηχανικών ορυκτών στις βιοµηχανίες
αγροτροφών, λιπασµάτων, χαρτοποιείας, κατασκευών καθώς και
σε πολλούς άλλους βιοµηχανικούς τοµείς.
Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν το 2008 τα οικονοµικά µεγέθη των
θυγατρικών συµµετοχών που διατηρεί η εταιρεία στο εξωτερικό. Η
Ισπανική Magnesitas Navarras είχε χρονιά ρεκόρ µε κύκλο
εργασιών της τάξης των 55 εκ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 9,5 εκ.
Η Ολλανδική Van Mannekus είχε 23 εκ. κύκλο εργασιών και
750.000 κέρδη ενώ η Αµερικανική Premier Chemicals είχε
αντίστοιχα 95 εκ. δολάρια κύκλο εργασιών τζίρο και κέρδη προ
φόρων της τάξης των 16 εκ. δολαρίων.

ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Η εταιρία δραστηριοποιείται εξορυκτικά στη Φιλανδία και τη Βουλ-
γαρία. Στη Φιλανδία η εταιρία συµµετέχει κατά πλειοψηφία στη λα-
τοµική επιχείρηση Granicon OY η οποία εκµεταλλεύεται λατοµεία
γρανίτη Garmen Red, Balmoral και Baltic Brown, ενώ στη Βουλγα-
ρία έχει συστήσει θυγατρική εταιρία την Dionyssomarble Bulgaria
που εκµεταλλεύεται µάρµαρο στην περιοχή Vratsa.
Η επιχείρηση εξάγει µεγάλο µέρος της παραγωγής της στο εξωτε-
ρικό και ιδιαίτερα στην αγορά της Κίνας, προωθώντας κυρίως τους
γρανίτες των λατοµείων που έχει στη Φιλανδία και τα λευκά µάρ-
µαρα των λατοµείων που έχει στη Β. Ελλάδα και στην Αττική.
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Το 2008 από πλευράς οικονοµικών αποτελεσµάτων έκλεισε µε µικρές διαφορο-

ποιήσεις έναντι του 2007 γιατί η διεθνής κρίση άφησε το αποτύπωµά της προς το

τέλος του χρόνου. Οι πρώτοι εννέα µήνες του 2008 έφεραν τα πολύ καλά αποτε-

λέσµατα που ισορρόπησαν την έντονη κρίση που εµφανίστηκε το τελευταίο τρί-

µηνο. Εξαίρεση σ’ αυτό το διάστηµα ήταν οι έντονες µειώσεις της τιµής του

νικελίου και η µειωµένη ζήτηση αδρανών υλικών και τσιµέντου.

Το τελευταίο τρίµηνο τα προϊόντα του κλάδου που απευθύνονται σε χαλυβουρ-

γία, οικοδοµή, κατασκευές, ναυπηγεία αντιµετώπισαν πολύ χαµηλή ζήτηση µε

αποτέλεσµα τη λήψη έντονων µέτρων για περιορισµό του κόστους και των ελ-

λειµµάτων. Σε όχι καλή κατάσταση ζήτησης έφτασαν και τα προϊόντα που απευ-

θύνονται στην ευρύτερη βιοµηχανία προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Ήδη τα

πρώτα στοιχεία του 2009 αναδεικνύουν το βάθος της κρίσης και τη µεγάλη αβε-

βαιότητα των αγορών, µε φυσική συνέπεια τον άµεσο επηρεασµό του κλάδου

των πρώτων υλών.

Αξιοσηµείωτο είναι η κάθετη πτώση των θαλάσσιων ναύλων έναντι του 2007 και

των αρχών του 2008, ως απότοκο της διεθνούς κρίσης, που επέφερε χαµηλή ζή-

τηση φορτίων.

Στον τοµέα παραγωγής ενέργειας, ο τοµέας ορυχείων της ∆ΕΗ το 2008 είχε πολύ

καλά αποτελέσµατα σε σύγκριση µε τα συνολικότερα της εταιρείας.
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Άστριος

Ασβεστολιθικά Αδρανή
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Βωξίτης

Τάλκης

ΑΛΟΥΜΙΝΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΒΩΞΙΤΗΣ
Στους πρώτους εννέα µήνες του 2008 η παραγωγή αυτών των

προϊόντων ήταν στα ίδια επίπεδα του 2007, µε τη διεθνή ζήτηση

σε υψηλά επίπεδα. Το τελευταίο τρίµηνο, λόγω της διεθνούς

κρίσης η ζήτηση έπεσε κατακόρυφα, όπως και οι τιµές πώλη-

σης, αναγκάζοντας τις εταιρείες του κλάδου σε περιορισµό πα-

ραγωγής. Το 2009 προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί η µικρή

ζήτηση των προϊόντων αλουµινίου - αλούµινας οπότε και του

βωξίτη είτε αυτού που προορίζεται για την παραγωγή αλούµι-

νας είτε αυτού που διοχετεύεται σε άλλες βιοµηχανικές χρήσεις.

Το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΑτΕ) συνέχισε το 2008 να

απορροφά το σηµαντικότερο µέρος της ελληνικής παραγωγής

βωξίτη, καταναλώνοντας περί τους 1.400.000 τον., παράγον-

τας 162.000 τον. περίπου πρωτόχυτου αλουµινίου και

800.000 τον. ένυδρης αλούµινας. Σηµαντικό µέρος της παρα-

γωγής των προϊόντων αυτών εξήχθη στις διεθνείς αγορές

(45% της παραγωγής αλουµινίου και σχεδόν όλη η αλούµινα

που δε δεσµεύθηκε στην παραγωγή αλουµινίου).

Σ’ ότι αφορά τις δύο µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρικού

ρεύµατος της ΑτΕ στον Άγιο Νικόλαο η µεν πρώτη δυναµικό-

τητας 334 MW είναι στο στάδιο δοκιµής ενώ η δεύτερη δυνα-

µικότητας 444 MW βρίσκεται υπό κατασκευή.

Στον τοµέα του βωξίτη όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες

S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά, ∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε. και

ΕΛΜΙΝ Α.Ε. η συνολική παραγωγή του 2008 ανήλθε σε

2.174.000 τον. περίπου, µε ελαφρά µείωση έναντι του 2007.

Από τη συνολική εγχώρια παραγωγή το 65% διατέθηκε στην

παραγωγή αλούµινας, το 25% στην τσιµεντοβιοµηχανία ενώ

το υπόλοιπο απορροφήθηκε στις αγορές χαλυβουργίας, πε-

τροβάµβακα, λειαντικών κ.ά.

Ηγετική θέση στην παραγωγή και στις εξαγωγές βωξίτη κατέ-

χει η εταιρεία S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. µε εξαγωγές στη

∆υτική και Ανατολική Ευρώπη και τη Βόρειο Αµερική. Η εται-

ρεία ∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε. διαθέτει το σύνολο της πα-

ραγωγής της στο ΑτΕ ενώ η εταιρεία ΕΛΜΙΝ Α.Ε., µε συνεχή

αύξηση παραγωγής και εξαγωγών τα τελευταία έτη, έχει κατα-

στεί σηµαντικός προµηθευτής στις διεθνείς αγορές τσιµέντου,

χάλυβα και πετροβάµβακα.

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ - ΤΑΛΚΗΣ - ∆ΟΛΟΜΙΤΗΣ
Στον τοµέα αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ

Α.Ε. µε έδρα το Αργοστόλι Κεφαλληνίας, παράγοντας κύρια

προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου και τάλκη προηγµένης τε-

χνολογίας καθώς και κοκκοδών προϊόντων δολοµίτη.

Η συνολική παραγωγή εµπορεύσιµων προϊόντων της εται-

ρείας εµφανίζεται στα ίδια επίπεδα µε το 2007.

Στο αντικείµενο των προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου δρα-

στηριοποιείται από το 2001 και η ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛ-

ΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. όπου, στη µονάδα που έχει εγκαταστήσει στη

Σίνδο παράγει λεπτόκοκκα υδρόφιλα και υδρόφοβα προ-

ϊόντα από κρυσταλλικό και µικροκρυσταλλικό ανθρακικό

ασβέστιο.

Ολοκληρώθηκε το 2007 η κατασκευή του νέου εργοστασίου

της ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε στη Μάνδρα Αττικής όπου ξεκίνησε η
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παραγωγή προϊόντων ανθρακικού

ασβεστίου, παρόµοιων µε αυτά του

εργοστασίου της Σίνδου.

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε. κατέχον-

τας ήδη την πρώτη θέση διεθνώς στην

εν ξηρώ παραγωγή ΙΟΚΑL ULTRA FINE

® ανθρακικού ασβεστίου, προχωρά

και επενδύει στην παραγωγή του IOA-

KAL NANOCARB ® µε d50 0,4 µm και

d98 2 µm και 100% 3 µm.

Η εταιρεία έχει ως άµεσο µελλοντικό

στόχο την ίδρυση εργοστασίων σε

χώρες του εξωτερικού.

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ Α∆ΡΑΝΗ
Το 2008 οι εταιρείες του Συνδέσµου

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

του οµίλου ΤΙΤΑΝ, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,

τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΥΨ του οµίλου

ITALCEMENTI η LAFARGE BETON, τα

ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, η

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ παρήγαγαν ασβεστολιθικά

προϊόντα είτε ως πρώτη ύλη για την

παραγωγή τσιµέντων, είτε ως δοµικά

υλικά 32,7 εκ. τον. περίπου. Η συνο-

λική παραγωγή για όλη τη χώρα εκτι-

µάται ότι ανήλθε σε 85 εκ. τον.

εµφανίζοντας σχετική κάµψη έναντι

του 2007. ∆υστυχώς λόγω της οικονο-

µικής κρίσης το 2009 αναµένεται να

έχει πτώση της τάξεως του 30%.

ΑΣΤΡΙΟΙ
Η εταιρεία ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. είναι ο µονα-

δικός φορέας εκµετάλλευσης κοιτα-

σµάτων αστρίων και χαλαζιών σήµερα

στον Ελλαδικό χώρο. Από τα µέσα του

2006 το πλειοψηφικό πακέτο µετοχών

της εταιρείας ανήκει στην Ολλανδική

εταιρεία Ankerpoort n.v., θυγατρική

του οµίλου SIBELCO.

Όσον αφορά τους αστρίους, στο εργο-

στάσιο επεξεργασίας της εταιρείας πα-

ράγονται δύο ποιότητες: η ποιότητα Α

µε υψηλή περιεκτικότητα νατρίου και

χαµηλή περιεκτικότητα σιδήρου και η

ποιότητα Β, η οποία σε σχέση µε την Α

έχει χαµηλότερη περιεκτικότητα να-

τρίου και υψηλότερη περιεκτικότητα

σιδήρου.

Η παραγωγή καλύπτει τις ανάγκες της

εγχώριας βιοµηχανίας ειδών υγιεινής

και του συνόλου σχεδόν της υαλουρ-

γίας, ενώ οι εξαγωγές κατευθύνονται

κυρίως προς την Ιταλία, Γερµανία και

Αυστρία. Το 2008 παρήχθησαν και

διατέθηκαν συνολικά 35.698 τον.

αστρίων, εκ των οποίων 12.265 τον.

ποιότητα Α και 23.432 τον. ποιότητα Β.

Οι εξαγωγές κυµάνθηκαν στους 5.828

τον. συνολικά.

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει

στρέψει το ενδιαφέρον της στην παρα-

γωγή αστριακών προϊόντων υψηλής

προστιθέµενης αξίας (πούδρας), συνε-

χίζοντας παράλληλα την έρευνα και

αξιολόγηση νέων µεταλλευτικών πε-

ριοχών. Εντός του τρέχοντος έτους

αναµένεται η αδειοδότηση δύο νέων

χώρων, ενώ η έρευνα σε βαθύτερους

ορίζοντες εντός του παλαιού µεταλ-

λείου, αποκάλυψε την ύπαρξη νέου

αστριακού κοιτάσµατος άριστων ποι-

οτικών χαρακτηριστικών. Σχετικά µε το

εργοστάσιο επεξεργασίας, ο εκσυγχρο-

νισµός και η επέκταση του µηχανολο-

γικού του εξοπλισµού έχει

ολοκληρωθεί στις δύο εξωτερικές µο-

νάδες και συνεχίζεται τώρα στην κλει-

στή µονάδα λειοτρίβησης.

ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ
Κατά το έτος 2008, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ

Α.Μ.Μ.Α.Ε. επιβεβαίωσε τη σταθερή

ανοδική της πορεία στην αγορά βιοµη-

χανικών ορυκτών. Η παραγωγή και οι

πωλήσεις τελικών προϊόντων αυξήθη-

καν κατά ποσοστό περίπου 100%, ενώ

η παραγωγή των λατοµείων ξεπέρασε

τους 25.000 τον.

Για το έτος 2009, παρά τη διεθνή

κρίση, διαγράφονται αισιόδοξες προ-

οπτικές για τη βελτίωση της θέσης της

εταιρείας και την επέκτασή της σε νέες

αγορές, µέσω και της ανάπτυξης και-
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νούριων προϊόντων και δικτύων.

Τα κοιτάσµατα ατταπουλγίτη και σαπωνίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ

είναι υψηλής ποιότητας, τα µοναδικά στην Ευρώπη και από τα

µεγαλύτερα παγκοσµίως. Τα προϊόντα της εταιρείας προορί-

ζονται κυρίως για χρήσεις που εκµεταλλεύονται τις απορρο-

φητικές και θιξοτροπικές τους ιδιότητες.

Ήδη τα επεξεργασµένα στη σύγχρονη µονάδα προϊόντα αττα-

πουλγίτη καλύπτουν ανάγκες της χηµικής, κατασκευαστικής

βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας ζωοτροφών, ως συνεκτικό

υλικό για χρήση σε µοριακά φίλτρα, ως βοηθητικό ροής/anti-

caking agents, ως φορείς κοκκοδών αγροχηµικών, ως βιοµη-

χανικά απορροφητικά, άµµοι υγιεινής και άλλα, στην Ελλάδα

και το εξωτερικό.

Τέλος έχουν αναπτυχθεί προϊόντα gel και thickeners, όπως

βοηθητικά αιωρηµάτων και ελέγχου θιξοτροπίας.

ΓΥΨΟΣ
Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2008 διατηρείται περί-

που στα ίδια επίπεδα µε το 2007, εµφανίζοντας µικρή µείωση.

Προβλέπεται σηµαντική µείωση το 2009.

Καλύπτει κύρια τις ανάγκες της τσιµεντοβιοµηχανίας και των

µονάδων παραγωγής γυψοσανίδας και γυψοκονιαµάτων ενώ

πραγµατοποιεί και περιορισµένης κλίµακος εξαγωγές.

Τα βασικά παραγωγικά κέντρα της γύψου είναι στην Κρήτη

(νοµό Λασιθίου περιοχή Σητείας) και στην Αµφιλοχία και το

Αιτωλικό.

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 οµίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

στο Αλτσί της Σητείας και η εταιρεία ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Α.Ε.

στο Αιτωλικό και τη Ζάκυνθο.

ΚΙΣΣΗΡΙΣ
Η παραγωγή εγχώριας ελαφρόπετρας κατά το 2008 έφτασε

τους 828.000 τον. µε µικρή µείωση έναντι του 2007. Παρά την

οικονοµική κρίση και τη συνολικότερη πτώση τιµών των ορυ-

κτών πρώτων υλών οι εξαγωγές του υλικού κρατήθηκαν σε

ίδια επίπεδα µε το 2007 παρουσιάζοντας µικρή µόνο πτώση

σε αντίθεση µε τις πωλήσεις εσωτερικού που µειώθηκαν αι-

σθητά.

Η κίσσηρις παράγεται εξ ολοκλήρου στο ορυχείο της νησίδος

Γυαλί που εκµεταλλεύεται η εταιρεία µέλος του ΣΜΕ, ΛΑΒΑ

Μ.Λ. Α.Ε. η οποία και παραµένει επί σειρά ετών η πρώτη εξα-

γωγική εταιρεία ελαφρόπετρας παγκόσµια. Το 2009 η εται-

ρεία αναµένει περαιτέρω µικρή πτώση στη διάθεση του

προϊόντος.

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ
Στους πρώτους 9 µήνες του 2008 υπήρξε πρωτόγνωρη ζή-

τηση µαγνησιακών προϊόντων µε σηµαντικά αυξηµένες τιµές.

Από τον Οκτώβριο και µετά η αλλαγή ήταν ραγδαία και η

πτώση των πωλήσεων κατακόρυφη. Τα παραγωγικά και οικο-

νοµικά αποτελέσµατα του έτους εµφανίζονται σηµαντικά αυ-

ξηµένα έναντι του 2007, παρά τις υψηλές τιµές καυσίµων και

Γύψος

Γαληνίτης

Αταπουλγγίτης

Λευκόλιθος
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θαλάσσιών ναύλων κατά το πρώτο

εξάµηνο του 2008.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. η µοναδική παραγωγός

λευκολιθικών προϊόντων στη χώρα

αποτέλεσε και για το 2008 τη µεγαλύ-

τερη εξαγωγική επιχείρηση µαγνησίας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2008 η εγχώρια παραγωγή λευκολί-

θου υπερέβη τους 390.000 τον. µε καθε-

τοποιηµένα προϊόντα διαφοροποιηµένα

έναντι του 2007 όπου η καυστική µα-

γνησία παρέµεινε σε ίδια επίπεδα, η δί-

πυρος µαγνησία εµφάνισε έντονη

αύξηση και τα πυρίµαχα ελαφρά πτώση.

Μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης

επένδυσης συνεχίζεται η σηµαντική

αξιοποίηση του λεπτόκοκκου λευκολί-

θου, µειώνοντας τις στείρες αποθέσεις

και αυξάνοντας την αποδοτικότητα της

πρώτης ύλης.

∆υσοίωνες οι προβλέψεις για το 2009

όπου αναµένεται πτώση πωλήσεων

από 20-30% σε σχέση µε 2008, ιδιαί-

τερα λόγω της µείωσης της κατα-

σκευαστικής δραστηριότητος και των

προϊόντων χαλυβουργίας.

ΛΙΓΝΙΤΗΣ
Το 2008 η εγχώρια παραγωγή λιγνίτη

έφτασε τους 65 εκ. τον. (συµπεριλαµ-

βανοµένης και της προµήθειας λιγνίτη

από εκτός ∆ΕΗ λιγνιτωρυχεία) κατά τι

µειωµένη έναντι του 2007. Σ’ ότι

αφορά τον τοµέα ορυχείων της ∆ΕΗ

που µετέχει στο ΣΜΕ, παράχθηκαν 49

εκ. τον. από τα ορυχεία του Κύριο Πε-

δίου (ορυχείο Μαυροπηγής), του Νο-

τίου Πεδίου, του ορυχείου Καρδιάς

(Πεδίο Υψηλάντη) και του Πεδίου

Αµυνταίου τα οποία συνιστούν το Λι-

γνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας

στις ευρύτερες περιοχές Πτολεµαΐδας

και Φλώρινας και 13,2 εκ. τον. από το

ορυχειακό συγκρότηµα του Λιγνιτικού

Κέντρου Μεγαλόπολης.

Η ∆ΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να διατηρεί τις

υψηλές θέσεις που κατέχει τα τελευ-

ταία χρόνια µεταξύ των λιγνιτοπαρα-

γωγών χωρών (2η θέση στην Ε.Ε. και

5 παγκόσµια).

Μειώθηκε στο 58% περίπου η συµµε-

τοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό µίγµα

καυσίµου για την παραγωγή ηλεκτρι-

κής ενέργειας στη χώρα, έναντι του

Μπεντονίτης

Κίσσηρης
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59% που ήταν το 2007, µε αντίστοιχη αύξηση της συµµετοχής

του φυσικού αερίου ενώ παραµένουν χαµηλά οι υδροηλε-

κτρικές και αιολικές πηγές.

Για την καλύτερη αξιοποίηση του λιγνίτη µε παράλληλη µεί-

ωση των εκλυόµενων ρύπων η ∆ΕΗ στοχεύει το προσεχές

διάστηµα στη βελτίωση του µίγµατος καύσης µε την εισαγωγή

250 - 300 χιλ. τον. λιθάνθρακα και τη λειτουργία εγκατάστα-

σης ανάµειξης ποιοτήτων από τα ήδη λειτουργούντα ορυχεία,

µε κατάλληλη διασύνδεση µέσω µεταφορικών ταινιών.

Επίσης µε δεδοµένο ότι υπάρχει σχέδιο απόσυρσης παλαιών

σταθµών δυναµικότητας 600 MW έγινε επανεκτίµηση των

αποθεµάτων λιγνίτη στη ∆υτική Μακεδονία η οποία κατέδειξε

ότι µπορούν να στηριχθούν σε βάθος χρόνου οι νέες µονάδες

Μελίτη ΙΙ και Πτελεµαΐδα V που προγραµµατίζονται, χωρίς

µείωση του συνολικού παραγωγικού δυναµικού.

Υλοποιώντας το αναπτυξιακό της σχέδιο για την προσεχή πεν-

ταετία η ∆ΕΗ ΑΕ ολοκλήρωσε το 2008 τα έργα προετοιµασίας

του νέου Πεδίου «Υψηλάντης» το οποίο και ετέθη σε κανο-

νική παραγωγή, αντικαθιστώντας σταδιακά το υπό εξόφληση

ορυχείο Καρδιάς, αναβάθµισε τον εξοπλισµό των ταινιοδρό-

µων της µε αντικατάστασης του παλαιού ηλεκτρικού εξοπλι-

σµού, εξοικονοµώντας ενέργεια και βελτιώνοντας σηµαντικά

τη λειτουργία τους και τέλος προχώρησε σε εντατική εκµετάλ-

λευση του κοιτάσµατος του οικισµού Κοµάνου.

ΜΑΡΜΑΡΑ
Το ελληνικό µάρµαρο την τελευταία διετία επηρεάζεται από τις

αυξοµειώσεις στην οικοδοµική κατασκευή και το διεθνή αντα-

γωνισµό, κρατώντας, παρά τις µεγάλες δυσκολίες ανάπτυξης

και αντιµετώπισης των ανταγωνιστών του, αξιοπρεπή θέση στη

διεθνή και εσωτερική αγορά. Η ελληνική παραγωγή ογκοµαρ-

µάρων διατηρείται περί τα 160.000 κµ., οι πωλήσεις τους κυ-

µαίνονται από 47 έως 49 εκ ευρώ και οι αντίστοιχες εξαγωγές

περί τα 28 εκ. ευρώ. Τα λειτουργούντα λατοµεία µαρµάρου

σήµερα ανέρχονται στα 216 η πλειοψηφία των οποίων ευρί-

σκεται στους νοµούς ∆ράµας και Καβάλας όπου και παράγεται

το 75% περίπου της µαρµαρικής εγχώριας παραγωγής.

Η µεγάλη διεθνής οικονοµική κρίση φαίνεται ότι επηρεάζεται

άµεσα και τον κλάδο του µαρµάρου µε σηµαντική πτώση πω-

λήσεων και εξαγωγών. Εκτιµάται ότι ο εντεινόµενος λόγω κρί-

σης διεθνής ανταγωνισµός, από τρίτες χώρες (Κίνα, Ινδία,

Τουρκία κ.ά.) µε αυξανόµενη προσφορά φθηνών υλικών, σε

συνδυασµό και µε τον περιορισµό των εγχώριων πωλήσεων,

θα οδηγήσει πολλές ελληνικές εταιρείες µαρµάρου σε ουσια-

στικό περιορισµό δραστηριοτήτων.

Ο ΣΜΕ έχει ως µέλος του την εταιρεία Α.Ε. Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ η οποία δραστηριοποιεί-

ται 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 διεθνούς

φήµης µάρµαρο ∆ιονύσου.

Η εταιρεία από το 1990 στην Αττική και από το 2007 στη Β.

Ελλάδα, στην περιοχή Βώλακα ∆ράµας, έχει αναπτύξει υπό-

Νικέλιο

Λιγνίτης
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γειες εκµεταλλεύσεις µαρµάρου, πρω-

τοπορώντας στον κλάδο. Με την υπό-

γεια εκµετάλλευση επιτυγχάνεται

µέγιστη αξιοποίηση των κοιτασµάτων

και σηµαντική µείωση του περιβαλ-

λοντικού αποτυπώµατος της εκµετάλ-

λευσης.

ΜΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ
Με σηµαντική αύξηση της παραγωγής

και των πωλήσεων έκλεισε η ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ το 2008, ενισχύοντας τη

θέση της στον τοµέα της µεταλλείας.

Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγή µι-

κτών θειούχων από το µεταλλείο των

Μαύρων Πετρών ανήλθε στους

272.000 τον. υγρό µετάλλευµα, ξεπερ-

νώντας την παραγωγή του 2007 κατά

58.000 τον. Το ίδιο διάστηµα πωλήθη-

καν 51.000 τον. συµπυκνώµατος ψευ-

δαργύρου και 28.000 τον.

συµπυκνώµατος µολύβδου. Ο κύκλος

εργασιών της εταιρείας για το 2007

ανήλθε σε 58 εκ. €. Το 2008 αναµένε-

ται να κυµανθεί σε χαµηλότερα επί-

πεδα, λόγω της παγκόσµιας

οικονοµικής κρίσης και της κατακόρυ-

φης πτώσης των τιµών των βασικών

µετάλλων. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ απασχολεί συνολικά 375 ερ-

γαζόµενους στις µεταλλευτικές εγκατα-

στάσεις Στρατωνίου / Στρατονίκης.

Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στις διε-

θνείς αγορές η επενδυτική δραστηριό-

τητα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

συνεχίστηκε µε αµείωτη ένταση. Μέσα

στο 2008 ξεκίνησαν δύο µεγάλα έργα:

η κατασκευή µίας νέας µονάδας εξου-

δετέρωσης όξινων νερών στην πε-

ριοχή του Μάντεµ Λάκκου και η

διεύρυνση της παλαιάς στοάς

+360/+300 µήκους 900 µέτρων και

διατοµής 34m2. Συνολικά η εταιρεία

έχει επενδύσει µέχρι σήµερα 35 εκ. €

για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονι-

σµό των µεταλλευτικών εγκαταστά-

σεων Στρατωνίου/Στρατονίκης. Οι

πρώτοι καρποί των επενδύσεων είναι

ήδη ορατοί. Συγκεκριµένα, µε την βοή-

θεια των δύο νέων φιλτροπρεσσών,

που τέθηκαν σε λειτουργία το 2007,

µειώθηκε ο όγκος των προς απόθεση

τελµάτων κατά 90%. Επίσης στο εξο-

φληµένο µεταλλείο του Μάντεµ Λάκ-

κου, ως συνέπεια της λιθογόµωσης

των κενών και παλαιών στοών του µε-

ταλλείου, έχει βελτιωθεί αισθητά η

ποιότητα των αντλούµενων νερών και

έχει µειωθεί σηµαντικά η ποσότητά

τους.

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ
Η συνολική παραγωγή εξορυγµένου

ορυκτού στον κλάδο του µπεντονίτη

υπερβαίνει τους 1.500.000 τον. ενώ η

παραγωγή ηµικατεργασµένου ROM

υλικού ανέρχεται σε 1.250.000 τον.

περίπου και η παραγωγή ενεργοποι-

ηµένου µπεντονίτη σε 1.260.000 τον.

Η εξόρυξη πραγµατοποιείται κατά

κύριο λόγο στα ορυχεία της νήσου

Μήλου (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά

Α.Ε.) και σε µικρότερες ποσότητες στη

νήσο Κίµωλο (ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΑΕ).

Το εξορυγµένο υλικό και από τις δύο

περιοχές είναι µοναδικής για τα ευρω-

παϊκά 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. απο-

τελεί την µεγαλύτερη παραγωγό µπεν-

τονίτη στην Ευρώπη καθώς και τη

µεγαλύτερη εξαγωγό εταιρεία στον

κόσµο.

Οι πωλήσεις µπεντονίτη κατευθύνον-

ται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό,

καλύπτοντας όλη την Ευρωπαϊκή

αγορά καθώς και σηµαντικές αγορές

της Αµερικής (ΗΠΑ, Καναδά, Βραζι-

λία), της Ρωσίας και των χωρών της

Ανατολικής Μεσογείου. Ένα µικρότερο

µέρος καλύπτει και τις ανάγκες της ελ-

ληνικής αγοράς.
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Στις παραπάνω αγορές, ο µπεντονίτης βρίσκει ευρεία χρήση

στα χυτήρια, στα κατασκευαστικά έργα, στην παραγωγή σι-

δήρου, στις γεωτρήσεις πετρελαίου, στην παραγωγή προσρο-

φητικών υλικών, στη βιοµηχανία χάρτου και σε ειδικές

εφαρµογές στη χηµική βιοµηχανία, τα κεραµικά και την κτη-

νοτροφία.

Έντονη προσπάθεια γίνεται για περαιτέρω γεωγραφική επέ-

κταση όχι µόνο νέων προϊόντων αλλά και νέων εφαρµογών

του µπεντονίτη που προσελκύουν όλο και µεγαλύτερο ενδια-

φέρον στη διεθνή αγορά. Παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών

είναι στη γεωργία, στους καταλύτες, στον καθαρισµό υδάτων

και στη µείωση της ρύπανσης (π.χ. στα χυτήρια).

ΝΙΚΕΛΙΟ
Κατά το 2008 η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 16.640 τον. Ni. Η εν

λόγω παραγωγή είναι µειωµένη κατά 10% έναντι του 2007, γε-

γονός που οφείλεται στη δραµατική πτώση των τιµών των µε-

τάλλων, απόρροια της διεθνούς οικονοµικής κρίσης.

Η παραγωγή των Μεταλλείων της Εύβοιας και Αγ. Ιωάννη

ανήλθε σε 1.103.717 και 679.395 τον. νικελιούχου σιδηροµε-

ταλλεύµατος αντίστοιχα, ενώ του Μεταλλείου Καστοριάς

έφθασε τους 478.525 τον. Στο Λιγνιτωρυχείο Σερβίων εξορύχ-

θηκαν 370.610 τον. Λιγνίτη - Ξυλίτη, εκ των οποίων 93.397

τον. στάλθηκαν στο Μεταλλουργικό Εργοστάσιο της Λάρυµνας

για ιδιοκατανάλωση, ενώ 284.105 τον. διετέθησαν στη ∆ΕΗ.

Παράλληλα συνεχίστηκαν οι δοκιµές τροφοδοσίας µε εισα-

γωγές πλουσιότερων σε Ni µεταλλευµάτων από το εξωτερικό

και ήδη το 2008 καταναλώθηκαν 103.477 τον. µεταλλευµά-

των από την Τουρκία.

Επίσης το 2008 ολοκληρώθηκαν τα έργα του επιδοτούµενου

επενδυτικού προγράµµατος ΕΠΑΝ του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης για τον εκσυγχρονισµό του µεταλλουργικού εργοστασίου

Λάρυµνας µε αποτέλεσµα η εταιρεία να βελτιώσει την ενερ-

γειακή και λειτουργική της απόδοση.

Στον τοµέα της υδροµεταλλουργίας έγιναν εκτεταµένης κλίµα-

κας εργαστηριακές δοκιµές µεταλλευµάτων στην Κύπρο σε

συνεργασία µε την HCM, όπου και διαµορφώθηκαν κατά πε-

ρίπτωση ειδικές τεχνικές µέχρι λήψης ηλεκτρολυτικού νικε-

λίου και κοβαλτίου, µε πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα.

Το 2008 συνεχίστηκε η ερευνητική προσπάθεια για εξεύρεση

νέων µεταλλοφόρων περιοχών εντός του Ελλαδικού χώρου

(νοµός Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Κεντρική και ∆υτική

Μακεδονία, Θεσσαλία) µε σκοπό τη βελτιστοποίηση του µίγ-

µατος τροφοδοσίας του εργοστασίου. Πραγµατοποιήθηκαν

152 γεωτρήσεις συνολικού µήκους 21.000 µέτρων.

Στην κατεύθυνση µείωσης των αποβλήτων της η εταιρεία το

2008 επώλησε στο εξωτερικό 72.076 τον. σκωρίας υψηλού

ειδικού βάρους (το σύνολο της παραγωγής) και στην εγχώρια

αγορά 360.734 τον. σκωρίας χαµηλού ειδικού βάρους για

παραγωγή υλικού αµµοβολής.

Παράλληλα, στα πλαίσια της αξιοποίησης των µεταλλευτικών

παραπροϊόντων η «ΛΑΡΚΟ∆ΟΜΗ» συνέχισε την περαιτέρω

αξιοποίηση και προώθησή τους στην αγορά διαθέτοντας

281.671 τον. ασβεστόλιθου για την παραγωγή τσιµέντου,

Ολιβίνης

Ποζολάνη Χαλαζίας

Περλίτης
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76.395 τον. για την παραγωγή αδρα-

νών υλικών (άµµος, ψηφίδα, χαλίκι και

3Α ), καθώς και 20.000 τον. σπιλίτη.

Με στόχο την ελαχιστοποίηση των επι-

πτώσεων στο περιβάλλον η εταιρεία

προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες

για να πραγµατοποιηθεί το έργο της

χερσαίας µεταφοράς και απόθεσης της

σκωρίας ηλεκτροκαµίνων σε ενδει-

κνυόµενο χώρο εκτός της περιοχής

του εργοστασίου. Η σχετική µελέτη

καθώς και η µελέτη επέκτασης του λι-

µένα της Λάρυµνας έχουν ήδη πάρει

τις εγκρίσεις των τοπικών κοινωνιών.

ΟΛΙΒΙΝΗΣ
Ο Ολιβίνης είναι άνυδρη πυριτική

ένωση Fe** και Mg**. Αποτελεί ισό-

µορφο παράµειξη του φορστερίτη

(Mg2SiO4) και του φαϋλίτη (Fe2Sio4).

Είναι το κύριο συστατικό του ∆ουνίτη

>90% και του χαρζβουργίτη >80%.

Το πολύ υψηλό σηµείο τήξης 1800 C,

η µεγάλη σκληρότητα (6,5 - 7 Mohs),

το µεγάλο ειδικό βάρος 3,3, ο κογχώ-

δης θραυσµός, η ευκολία αντίδρασης

σε όξινο περιβάλλον και η έλλειψη

από το πλέγµα αποπλύσεων τοξικών

µετάλλων σε επιφανειακές συνθήκες,

προσδίδουν στον ολιβίνη ένα ευρύ

πεδίο βιοµηχανικών εφαρµογών

στους κλάδους των πυριµάχων, των

λειαντικών/αποξεστικών, της χαλυ-

βουργίας, της διαχείρισης οξίνων απο-

βλήτων, εδαφών, λιµνών κ.α.

Στο αντικείµενο αυτό δραστηριοποιεί-

ται η εταιρεία ΟΛΙΒΙΝΙΤΕΣ ΜΑΚΕ∆Ο-

ΝΙΑΣ Α.Π.Ε. και στην περιοχή της

Σκούµτσας Γρεβενών όπου πραγµατο-

ποιεί εξόρυξη και επεξεργασία. Η πα-

ραγωγή της το 2008 έφτασε τους

40.000 τον. πρωτογενούς υλικού από

τους οποίους παράχθηκαν 33.500 τον.

κατεργασµένου µε ξηρά θραύση και

ταξινόµηση σε διάφορα κλάσµατα.

ΠΕΡΛΙΤΗΣ
Κατά το 2008 η ελληνική παραγωγή

στον κατεργασµένο αδιόγκωτο περ-

λίτη µειώθηκε ελαφρά επηρεασµένη

από τη διεθνή οικονοµική κρίση, µε

αντίστοιχη µείωση των πωλήσεών του.

Η παραγωγή σε πρωτογενές ορυκτό

ανήλθε σε 1.000.000 τον. από τους

οποίους παράχθηκαν περίπου 600.000

τον. κατεργασµένου υλικού.

Στον τοµέα αυτό λειτουργούν δύο

εταιρείες µέλη του Συνδέσµου η S&B

Bιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. που αποτε-

λεί το σηµαντικότερο παραγωγό περ-

λίτη στον Ελλαδικό χώρο, µε κέντρο

παραγωγής στη Μήλο, καθώς και το

µεγαλύτερο προµηθευτή αδιόγκωτου

διαβαθµισµένου περλίτη παγκοσµίως

και η ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. που

δραστηριοποιείται στη νησίδα Γυαλί.

ΠΟΖΟΛΑΝΗ
Η εγχώρια παραγωγή ποζολάνης εµ-

φάνισε σχετική µείωση έναντι του

2007 και ανήλθε στους 1.059.000 τον.

Η µείωση αυτή οφείλεται στις µειωµέ-

νες κατασκευαστικές δραστηριότητες

δεδοµένου ότι το σύνολο της παραγω-

γής της ποζολάνης απορροφάται από

την ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία.

Τα ενεργά ορυχεία ποζολάνης βρί-

σκονται στη Μήλο, την Κίµωλο και τη

Σκίνδρα του Νοµούς Πέλλης. Στον

κλάδο αυτό δραστηριοποιούνται οι

εταιρείες µέλη του ΣΜΕ, ΛΑΒΑ Μ.Λ.

Α.Ε., ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α.Ε. και ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΙΜΩΛΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΑΖΙΑΣ
Tα υπό εκµετάλλευση κοιτάσµατα βρί-

σκονται στους Νοµούς Θεσσαλονίκης,

Κιλκίς και Χαλκιδικής.

Το 2008 παρήχθησαν και διατέθηκαν

συνολικά χαλαζιακά προϊόντα 16.201

τον. εκ των οποίων 434 τον. στο εξω-

τερικό και 15.767 τον. για εσωτερική

κατανάλωση.

Επίσης, συνεχίζει να λειτουργεί από το

1999 η µονάδα “ατριτόρων” στην



45 <ΣΜΕ>

οποία αξιοποιούνται τα απορρίµµατα των παλαιότερων εκµε-

ταλλεύσεων µε τη µέθοδο της υδροτριβής, ενώ ήδη λειτουρ-

γεί και η µονάδα παραγωγής υπέρλεπτου χαλαζία (super fine

quartz) για ειδικές χρήσεις.

ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ
Το υλικό που διατίθεται στην αγορά είναι µίγµα χουντίτη -

υδροµαγνησίτου σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα, µε

κύριες χρήσεις ως πληρωτικό (filler) στα πολυµερή, ως επι-

βραδυντικό πυρός (flame retarlant), ως εκτατικό (extender)

του TiO2 στις βιοµηχανίες χρωµάτων και ως υλικό επικάλυ-

ψης στη χαρτοποιϊα.

Στην παραγωγή ορυκτού χουντίτη δραστηριοποιείται η µονα-

δική εταιρεία και µέλος του ΣΜΕ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. θυγα-

τρική του οµίλου Ankerpoort.

Η εταιρεία επεξεργάζεται και παράγει αργό και τελικό προϊόν

το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εξάγονται.

Η εξόρυξη πρωτογενούς υλικού ανήλθε το 2008 σε 19600

τον. αντικείµενο αποκλειστικά της ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΆ. Η παρα-

γωγή κατεργασµένων υλικών, αθροιστικά και µε την άλλη

εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατεργασία χουντίτη

ανέρχεται σε 6029 τον. ενώ οι συνολικές πωλήσεις του κλά-

δου υπερέβησαν τα 3 εκ. ευρώ.

ΧΡΥΣΟΣ - ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ως µέλη του ΣΜΕ οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και ΧΡΥ-

ΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. έχουν υποβάλει προς έγκριση συγ-

κεκριµένα σχέδια ανάπτυξης.

Άµεσος στόχος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ είναι η

αξιοποίηση των κοιτασµάτων της Ολυµπιάδας και των Σκου-

ριών, στην περιοχή του Μαντέµ Λάκκου µε ίδρυση µεταλ-

λουργίας χρυσού. Για την υλοποίηση αυτού στόχου η

εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει 800 εκ, ευρώ. Σε πλήρη ανά-

πτυξη του επενδυτικού σχεδίου θα απασχολούνται συνολικά

1500 εργαζόµενοι επηρεάζοντας σηµαντική την απασχολησι-

µότητα εργαζοµένων της ευρύτερης περιοχής. Από αυτή τη

δραστηριότητα υπολογίζεται ότι θα δηµιουργηθούν άλλες

5000 θέσεις εργασίας που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά

προς αυτήν (εργολαβίες, µεταφορές, προµήθειες, υπηρεσίες

διάφορες κλπ).

Η εταιρεία ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. πρόκειται να αναπτύ-

ξει το έργο χρυσού στη περιοχή περάµατος που βρίσκεται στα

όρια των νοµών Ροδόπης και Έβρου.

Το κοίτασµα είναι οδειδωµένο µετάλλευµα επιθερµικού χρυ-

σού, υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό, και άργυρο, µε απο-

θέµατα 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 λειτουργικό κόστος

του. Θα απασχολεί περί τους 200 εργαζόµενους.

Η ανάπτυξη του έργου Περάµατος θα γίνει µε τα υψηλότερα

διεθνή πρότυπα σχεδιασµού, υπερκαλύπτοντας τις νοµοθετι-

κές, περιβαλλοντικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις που

έχουν τεθεί για ανάλογα έργα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-

σης αλλά και παγκοσµίως.

Χουντίτης

Χρυσός
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Παραγωγές
Μεταλλευµάτων, Βιοµηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας - Εµ-
πλουτισµού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρµάρων (σε χιλ. τόνους)

ΠΡΟΪΟΝ 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. Αλουµίνα ένυδρη 763 786 782 780 789 807,5
2. Αλουµίνιο 166 166 165 164,5 168 162,3
3. Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης - ∆ολοµίτης κατ. 170* 181 200 250 250 250
4. Ασβεστολιθικά αδρανή τσιµεν/βιοµηχ. & Λάρκο - 26.000 31.317 30.500 33.000 32.700
5. Άστριοι (Τελικά προïόντα) 81 79 99 56 38 35,7
6. Ατταπουλγίτης - 4 7 7 7 25
7. Βωξίτης 2.418 2.444 2.495 2.194 2.128 2.174
8. Γύψος 933 912 915 900 940 900
9. ∆ίπυρος µαγνησία 44 46 67 51 42 46,7
10. Καολίνης 40 44 44 40 40 -
11. Καυστική µαγνησία 97 86 73 69 72 70,5
12. Κίσσηρις 893 835 852 801 838 828
13. Λευκόλιθος 390 413 410 373 340 396,5
14. Λιγνίτης 69.340 71.900 69.064 64.100 66.100 65.000
15. Μάρµαρα προϊόντα από εξόρυξη 2.158 1.738 1.500 1.790 1.600* 1.500*
16. Μάρµαρα όγκοι 583 362 398 420 450* 420
17. Μικτά θειούχα 180 214 272
18. Μικτά θειούχα συµπυκνώµατα 69 144 82
19. Μπεντονίτης (ορυκτός) 1.157 1.100 1.125 1.166 1.342 1.580
20. Μπεντονίτης ενεργοποιηµένος 842 856 880 962 1.113 1.262,8
21. Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα) 18 18 19 18 18,67 16,6
22. Νικελιούχα σιδ/τα 2.632 2.485 2.776 2.320 2.367 2.262
23. Ολιβίνης 35 40 40
24. Περλίτης (ορυκτός) 1.053 1.067 1.075 1.049 1.100 1.000
25. Περλίτης κατεργασµένος 580 630 600 700 650 600
26. Ποζολάνη 1.383 1.268 1.459 1.525 1.520 1.059
27. Πυρίµαχες µάζες - 24 26 30 31 22,6
28. Πυριτικό 134 93 113 110 52 52,5
29. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 16 16 15 14 15 16,2
30. Χουντίτης - Υδροµαγνησίτης 20 13 9 25,7 15 19,6

* τάξη µεγέθους

Παραγωγές ορυκτών (σε χιλ. τόνους) 2005 2006 20072003 2004
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Πωλήσεις Πωλήσεις
Μεταλλευµάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας, Εµπλουτισµού, Μεταλ-
λουργικών Προϊόντων και Μαρµάρων (σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2003 2004 2005 2006 2007
1. Αλουµίνα 70.401 90.997 99.372 123.000 106.754
2. Αλουµίνιο 243.676 261.607 278.962 348.000 376.061
3. Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης - ∆ολοµίτης 17.000 19.000 22.000 23.000 25.700
4. Άστριοι εµπλουτισµένοι 2.395 2.019 1.576 1.373 1.500
5. Ατταπουλγίτης - - 600 800 1.000
6. Βωξίτης 59.700 70.724 79.172 74.832 79.978
7. Γύψος 4.385 4.560 4.600 4.550 4.770
8. ∆ίπυρος µαγνησία 7.617 8.712 12.048 11.811 13.805
9. Καολίνης 630 660 704 640 335
10. Καυστική µαγνησία 13.000 11.952 8.933 8.759 13.084
11. Κίσσηρις 7.256 5.989 6.495 6.613 7.626
12. Λευκόλιθος 1.488 1.568 1.533 1.394 1.485
13. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) 5.952 7.500 6.026 5.100 978
14. Μάρµαρα όγκοι 62.200 37.600 47.427 50.700 60.000*
15. Μικτά θειούχα συµπυκνώµατα 40.000 41.125 58.000
16. Μπεντονίτης (ορυκτός) 1.174 1.100 1.100 800 800
17. Μπεντονίτης ενεργοποιηµένος 51.000 58.000 58.500 60.900 67.000
18. Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα) 159.097 216.256 287.185 324.717 502.375
19. Ολιβίνης 1.157 1.225
20. Περλίτης (ορυκτός) 1.810 1.800 2.100 2.100 2.700
21. Περλίτης κατεργασµένος 25.200 29.610 33.010 35.500 35.200
22. Ποζολάνη 4.120 5.544 6.465 5.293 5.353
23. Πυρίµαχες µάζες 5.258 6.404 7.346 9.561
24. Πυριτικό 1.150 901 1.008 1.000 472
25. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 1.293 1.129 1.406 1.207 1.440
26. Χουντίτης - Υδροµαγνησίτης 2.223 1.540 2.198 3.181 3.058
ΣΥΝΟΛΟ 742.767 838.768 956.888 1.145.896 1.380.260

* Στοιχείο κατ’ εκτίµηση

Πωλήσεις Ορυκών (σε χιλ. €)

Εγχώριες 23%

Εξαγωγές 77%
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Εξαγωγές
Εξαγωγές
Μεταλλευµάτων Βιοµηχανικών Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας - Εµπλουτι-
σµού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρµάρων (σε χιλιάδες €)

ΠΡΟΪΟΝ 2003 2004 2005 2006 2007
1. Αλουµίνα 68.995 89.887 97.952 120.000 106.497
2. Αλουµίνιο 95.034 99.946 109.815 153.000 171.302
3. Ανθρακικό ασβέστιο - Τάλκης - ∆ολοµίτης 12.000 13.000 14.000 14.400 16.705
4. Άστριοι 922 858 187 189 270
5. Ατταπουλγίτης - - 480 640 800
6. Βωξίτης 25.700 36.051 41.887 36.872 42.595
7. Γύψος 650 640 425 660 416
8. ∆ίπυρος µαγνησία 6.650 7.775 10.818 10.674 12.465
9. Καολίνης - - - - -
10. Καυστική µαγνησία 12.244 11.046 8.327 8.019 11.837
11.Κίσσηρις 5.385 4.099 4.400 3.839 5.079
12. Λευκόλιθος 985 1.151 1.164 1.000 1.002
13. Λιγνίτης (ξηρός & λιγνιτόπλιθοι) 3.026 3.400 2.515 2.500 -
14. Μάρµαρα όγκοι 24.107 21.093 20.789 27.470 30.498
15. Μικτά θειούχα συµπυκνώµατα 40.000 41.125 58.000
16. Μπεντονίτης (ορυκτός) 1.094 1.000 1.000 700 700
17. Μπεντονίτης ενεργοποιηµένος 49.900 56.300 57.500 59.800 66.000
18. Νικέλιο (περιεχ. σε κράµα) 159.097 216.256 287.185 324.717 502.373
19. Ολιβίνης - -
20. Περλίτης (ορυκτός) 1.810 1.800 2.100 2.100 2.700
21. Περλίτης κατεργασµένος 24.600 26.040 27.010 29.500 29.200
22. Ποζολάνη 56 - - - -
23. Πυρίµαχες µάζες 5.014 6.162 6.812 8.865
24. Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 414 483 445 262 165
25. Χουντίτης - Υδροµαγνησίτης 2.118 1.528 1.476 1.960 2.481
ΣΥΝΟΛΟ 494.787 592.352 689.475 846.239 1.069.950

* Στοιχείο κατ’ εκτίµηση
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ΑΓΕΤ
Σοφ. Βενιζέλου 49-51, Αθήνα 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.
Α. Μεταξά 15, Κηφισιά, Αθήνα 145 64, 210 6296000, 6296100
postmaster@sandb.com • http://www.sandb.com
Μπεντονίτης, Περλίτης, Βωξίτης

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

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

∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ
Α.Μ.Ε. Λ. Κηφισίας 16 Μαρούσι, Αθήνα151 25
210 3693320, 3693315
manthos.Konstantinidis@alhellas.gr • http://www.alhellas.gr
Βωξίτης

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 και 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, Έρευνα 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, 2671 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
info@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.
Μητροπόλεως 77, Θεσσαλονίκη 54622, 2310 224133, 232504
whiteminerals@ankerpoort
Χουντίτης,Υδροµαγνησίτης

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

ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε.
Μητροπόλεως 77, Θεσσαλονίκη 546 22, 2310 224133, 232504
info@mevior.com • http://www.mevior.gr
Άστριοι, Χαλαζίας

ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
Αγίου Σπυρίδωνος 23, Πειραιάς 185 35, 210 4134152, 210 4112177
bke@shipmine.gr • www.bentomine.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.com
∆οµικά Υλικά

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Οµήρου 27, Αθήνα 106 7
210 3633930, 3633383, tgm@tgm.gr • http:///www.tgm.gr
Έρευνα Χρυσό

Επιχειρήσεις - Μέλη ΣΜΕ
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Ευθύµιος Ο. 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 και 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

Θεόφιλος Ζαµπετάκης Μέλος
∆ιευθυντής Ερευνητικού Κέντρου
ΕΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

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

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

Νικόλαος Συριόπουλος Μέλος
Γενικός ∆ιευθυντής ΓΕΩΕΛΛΑΣ

Εµµανουήλ Φρογουδάκης Μέλος
∆ιευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

∆ιοικητικό Συµβούλιο Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
Μάιος 2007 - Μάιος 2009
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Βασιλέως Γεωργίου Β’ 10 & Ρηγίλλης, 106 74 Αθήνα, Ελλάδα

10th Vassileos Georgiou B’ & Rigillis Str., 106 74 Athens, Greece

Τ (+30) 210 7215900-902 | F (+30) 210 7215950

www.sme.gr


