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Τεύχος 175-Μαιος 2017- Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων-Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Φυσιογνωμία και αποστολή ΣΜΕ
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) αποτελεί το επαγγελματικό σωματείο των ελληνικών εξορυκτικών
επιχειρήσεων και των μεταλλουργιών που καθετοποιούν εγχώρια μεταλλεύματα.
Ιδρύθηκε το 1924 με την πρώτη επωνυμία «Ένωσις των εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων».
Σκοπός του είναι η συμβολή στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, που αποτελεί ανταγωνιστικό της
πλεονέκτημα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.
Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – μεταλλουργική βιομηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα.
Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στη
διεθνή και ελληνική κοινωνία, δηλαδή της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον
άνθρωπο, έχουν θεσπίσει Κώδικα Αρχών που εκφράζει τη φιλοσοφία αυτή. Η εφαρμογή του παρακολουθείται με
συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες που, για το σύνολο των εταιρειών μελών, ανακοινώνονται στον ετήσιο απολογισμό
του Συνδέσμου.
Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι έννοιες
συμβατές. Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΜΕ διακρίνονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση, εφαρμογή υψηλής
τεχνολογίας και καινοτόμων μεθόδων έρευνας και ανάπτυξης έργων αξιοποίησης των ορυκτών πόρων.
Επίσης, διακρίνονται από έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα με εξαγωγές μεγαλύτερες του 65% του συνόλου των
πωλήσεων των μελών του, κατακτώντας σημαντικά μερίδια στις διεθνείς αγορές. Πολλές από τις εταιρείες-μέλη του
Συνδέσμου, κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσμιο
ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θέσεις και βασικά αιτήματα του ΣΜΕ. Προκλήσεις για το 2017
 Πλήρης εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) με δεσμευτικά
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής
 Εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών με νομικό κείμενο, προ- τεραιότητες
και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής
 Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών της χώρας

με οριζόντιο τρόπο, των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ σε όλες τις επιμέρους πολιτικές και
σχεδιασμούς, ώστε να εξασφαλίζονται η μέγιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος

Εκπόνηση και προώθηση προς ψήφιση νέου σύγχρονου Λατομικού Νομοσχεδίου
 Προβλέψιμο και αναπτυξιακό για τις επιχειρήσεις, φορολογικό καθεστώς

νομοθεσίας (regulation fitness), μείωση της γραφειοκρατίας
 Ασφάλεια δικαίου
 Αποτελεσματικές, προβλέψιμες και μη χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης έργων.
 Πλήρης εφαρμογή του Ν. 4014/2011
 Αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής του δασικού νόμου 4280/2014
 Αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες, κύρια στο θέμα των εγκρίσεων και των ελέγχων. Ανεξάρτητες και
αυτοδύναμες επιθεωρήσεις μεταλλείων, που θα υπάγονται απευθείας στον υπουργό
 Μείωση του κόστους ενέργειας για τις ηλεκτροβόρες βιομηχανίες του κλάδου
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 Δημιουργία κινήτρων για την προώθηση νέων επενδύσεων στον εξορυκτικό χώρο
Επισκεφτείτε το site μας www.orykta.gr και μάθετε τα πάντα για τα ορυκτά

Οι δράσεις του Συνδέσμου 2016
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, εκπληρώνοντας το θεσμικό του ρόλο, είχε συχνές επαφές με την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβάλλοντας τη φυσιογνωμία και τη σημασία του κλάδου, τις
προ- κλήσεις που αντιμετωπίζει όπως και τις θέσεις του για σημαντικά θέματα που απασχόλησαν τον κλάδο το 2016.
Οι απόψεις του ΣΜΕ επί θεμάτων αιχμής, αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο εκτεταμένου διαλόγου με τους εκπροσώπους
και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, πέραν της ενημέρωσής της για τον κλάδο, ο
Σύνδεσμος έθεσε θέματα όπως: την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών, τη
δημιουργία Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ), τα προβλήματα της αδειοδότησης νέων έργων
και προτάσεις βελτίωσης/ απλοποίησης της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η αδειοδοτική διαδικασία πρέπει να
διέπεται από προβλεψιμότητα διαδικασιών και χρονικής διάρκειας όπως και από ασφάλεια δικαίου. Επίσης, ανέδειξε
την αναγκαιότητα εκπόνησης νέου, σύγχρονου Λατομικού Νομοσχεδίου και τα προβλήματα από την εφαρμογή της
δασικής νομοθεσίας (Ν 4280/2014) στην αδειοδότηση και λειτουργία των εξορυκτικών έργων. Ο ΣΜΕ σε συνεργασία
και με το ΣΕΒ, πρόβαλε τις απόψεις του κλάδου επί του Νέου Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως προβάλλεται από το
νόμο 4447/2016. Η συμμετοχή του ΣΜΕ στην Ομάδα Χωροταξίας του ΣΕΒ και στην αντίστοιχη Steering Committee,
έδωσε τη δυνατότητα στον κλάδο να αναδείξει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ την υψηλή προτεραιότητα που πρέπει
να έχει για την ανάπτυξη του τόπου η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ.
Επίσης, ο ΣΜΕ συζήτησε αναλυτικά τις θέσεις του για τον υπολογισμό των τελών στις αποθεματικές και αργούσες
παραχωρήσεις, το σχέδιο νόμου για τα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων, την υποχρέωση πρόσθετης αναδάσωσης με βάση
το Ν. 4280/2014 και το Λατομικό Νομοσχέδιο. Ο Σύνδεσμος μετά την παρέμβασή του, οδήγησε στην άρση της
υποχρέωσης διπλής αποκατάστασης τουλάχιστον για τις λατομικές δραστηριότητες, μέσω του νόμου 4409/2016 που
ψηφίστηκε και τις ιδιαίτερες λατομικές διατάξεις που περιείχε. Σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο αποτέλεσε η ολοκλήρωση
της μελέτης του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία και η ευρύτατη προβολή
της σε ΜΜΕ, υπουργεία, δημόσια διοίκηση και συνεργαζόμενους με το ΣΜΕ, φορείς.
Στα θέματα επικοινωνίας, ο ΣΜΕ είχε σημαντική αρθρογραφία σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Συμμετείχε σε
σημαντικά συνέδρια, προβάλλοντας τις απόψεις του κλάδου. Προχώρησε στη δημιουργία newsletter , ώστε να
μεταφέρονται ειδήσεις που αφορούν στον κλάδο, σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από το στενό κύκλο των εταιρειών
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μελών. Αποφάσισε να συνδράμει υλικοτεχνικά την προώθηση έκθεσης στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με
θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος». Παρενέβη στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για
την ομαλή συνέχεια της επένδυσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» και των εργασιών στα εργοτάξια της Χαλκιδικής,
ζητώντας διάλογο και μέσω αυτού, οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ επενδυτών και πολιτείας. Έντονη ήταν
και η δραστηριότητα του Συνδέσμου στα ευρωπαϊκά θέματα, με την ενεργό συμμετοχή του σε όργανα και φορείς όπως
η Euromines, η Advisory Committee of Safety and Health at Work και η European Agency of Safety and Health at Work
(EU - OSHA). Ο Σύνδεσμος έκανε ουσιαστικές παρεμβάσεις στη διαδικασία τροποποίησης των οδηγιών περί χημικών
και περί καρκινογόνων ουσιών, εκεί όπου αφορούσαν στον κλάδο(έκθεση εργαζομένων σε ΝΟ, ΝΟ2, CO, Κρυσταλλικό Πυριτικό (RCS) και diesel exhaust) και τη θέσπιση νέων χαμηλών ορίων. Επίσης, μετείχε στις εκστρατείες του
OSHA για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για όλες τις ηλικίες, για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση επαγγελματικών ασθενειών από επικίνδυνες ουσίες.
Σε άλλα θέματα, σχετικά με τον κλάδο, ο ΣΜΕ συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας της Euromines, συνέβαλε στη
δημιουργία θέσεων επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας . Επίσης, συνέβαλε στην εκπόνηση ενιαίων
Ευρωπαϊκών Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Commission για τον κλάδο της εξόρυξης, την προσπάθεια της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «regulation fitness», στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική περί Κυκλικής Οικονομίας και τέλος στις
μελέτες της Commission για την εξορυκτική δραστηριότητα. Επίσης, μετείχε στις επικοινωνιακές δράσεις της Euromines
για την ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας του κλάδου.
Σε λίγες γραμμές τι περιέχει η Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Μαΐου 2017
Α. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών ΣΜΕ
Β. ΔΣ
Γ. ΣΜΕ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δ. ΣΜΕ και ΜΜΕ
Ε. Ορυκτά και οι χρήσεις τους

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΜΕ
Την 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στο Ξενοδοχείο Plaza (Βασιλέως Γεωργίου Α’ 2, Σύνταγμα).
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης ήταν:
•

Έκθεση Πεπραγμένων 2016-2017 του απερχόμενου Δ.Σ.

•

Οικονομικός απολογισμός 2016, Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής & Προϋπολογισμός 2017

•

Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των ανωτέρω και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής

•

Εκλογή Προέδρου και μελών Δ.Σ. για την περίοδο 2017-2019

O Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Α. Κεφάλας παρουσίασε στο σώμα την Έκθεση Πεπραγμένων του 2016, η
οποία είχε ως εξής:
«Η χρονιά που πέρασε ήταν ακόµη µία περίοδος προκλήσεων για την εθνική οικονοµία και την ελληνική
επιχειρηµατικότητα. Μέσα σ’ ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, η Ελληνική Εξορυκτική Βιοµηχανία το 2016
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σηµείωσε σταθερές ή αυξηµένες επιδόσεις στους περισσότερους κλάδους της, µε εξαίρεση τη σηµαντικά
µειωµένη παραγωγή λιγνίτη.
Στα παραγόµενα µέταλλα και µεταλλικά προϊόντα (νικέλιο-αλουµίνιο) καταγράφηκε αύξηση τιµών σε σχέση µε το 2015
ενώ τα προϊόντα λευκόλιθου κράτησαν το µερίδιό τους στη διεθνή αγορά, σηµειώνοντας και µικρή ανάπτυξη, οι τιµές
τoυς όµως συµπιέστηκαν λόγω υπερπροσφοράς κινεζικών προϊόντων.
Στη παραγωγή λιγνίτη καταγράφηκε νέα σηµαντική υποχώρησή της κατά 18% σε σχέση µε το 2015, λόγω µείωσης
στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εισαγωγών, αυξανόµενου ανταγωνισµού προµηθευτών ενέργειας,
εισαγωγών, απόσυρσης-µείωσης µονάδων ατµοηλεκτρικών σταθµών και αυξηµένης υποχρεωτικής συµµετοχής των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Τα µεταλλεύµατα όπως βωξίτης και τα συµπυκνώµατα µικτών θειούχων, διατήρησαν ή οριακά αύξησαν τις τιµές τους.
Τα βιοµηχανικά ορυκτά παρέµειναν γενικά σε σταθερά επίπεδα, µε σηµαντική συµβολή στις εξαγωγικές επιδόσεις του
κλάδου, ενώ τα µάρµαρα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.
Στα αδρανή υλικά σηµειώθηκε µικρή αύξηση της παραγωγής κατά 7% έναντι του 2015 χάρη στη ζήτηση που
δηµιούργησαν τα έργα στην περιφέρεια και ο κλάδος του τσιµέντου συντηρεί την δραστηριότητά του κυρίως χάρη στην
εξαγωγική δραστηριότητα που ανέπτυξε ενώ αναµένεται να αντιµετωπίσει κοστολογικές προκλήσεις µετά από το 2020.
Τα µέλη µας συνέχισαν την εστίαση τους στην βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου δίνοντας βάρος στην εκπαίδευση του
προσωπικού για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και την συστηµατική ευαισθητοποίησή του στην ασφαλή
συµπεριφορά στο χώρο εργασίας, στην µετα-µεταλλευτική αξιοποίηση των χώρων στους οποίους ολοκληρώθηκε η
εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Οι βασικοί άξονες δράσης του ΔΣ που εξελέγη τον Ιούνιο του 2015 και για τη διετία 2015-2017 ήταν:
Εξωστρέφεια, Διάλογος με την Πολιτεία, Εσωτερική Ενδυνάμωση».
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«Παράλληλα με τις δράσεις του ΣΜΕ και πάντοτε μέσα στους βασικούς άξονες που περιγράφηκαν, τα μέλη του
Συνδέσμου συνέχισαν την εστίασή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, δίνοντας βάρος στην εκπαίδευση του
προσωπικού για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και τη συστηματική ευαισθητοποίησή του στην ασφαλή
συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, στη μετα-μεταλλευτική αξιοποίηση των χώρων στους οποίους ολοκληρώθηκε η
εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Οι προοπτικές του κλάδου για το 2017 είναι γενικώς θετικές καθώς εκτιµάται ότι στα µέταλλα και στα βιοµηχανικά
ορυκτά θα υπάρξει σταθερότητα ή άνοδος τιµών, ενώ τα αδρανή υλικά αναµένεται να κινηθούν σε αντίστοιχα επίπεδα
µε το 2016. Θετική προοπτική αποτελεί για τον κλάδο και τις εξαγωγές η ένδειξη ότι η κινέζικη οικονοµία τελικά θα
αποφύγει την απότοµη προσγείωση. Ωστόσο η επικείµενη σηµαντική αύξηση των θαλάσσιων ναύλων αναµένεται να
επηρεάσει αρνητικά κάποιες αγορές ενώ η διαφαινόµενη αύξηση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πρόκληση για τις
εταιρείες το 2017 και επιτάσσει φροντίδα στο τοµέα του κόστους.
Σε αυτό το πνεύµα, οι κύριοι στόχοι του Συνδέσµου για το 2017 είναι να εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε τα µέλη του
να αποτελέσουν τους φορείς αριστείας σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας, να συνεχίσει και να διευρύνει τις δράσεις
επικοινωνίας µε σκοπό την αποτελεσµατική πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού σχετικά µε τον κλάδο και τα
χαρακτηριστικά του. Ιδιαίτερα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός πλήρους και συνεκτικού νοµοθετικού πλαισίου για
τη δηµιουργία νέων και την ανανέωση και εξέλιξη υφιστάµενων εξορυκτικών δραστηριοτήτων, µε κύριο στόχο την
εκπόνηση και προώθηση προς ψήφιση νέου Λατοµικού Κώδικα και στην εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για
τις ΟΠΥ».
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ψηφοφορία το παρακάτω ψηφοδέλτιο για Πρόεδρο
και μέλη ΔΣ όπως και οι εγκρίσεις πεπραγμένων και δαπανών για την περίοδο «Ιούνιος 2016-Μαιος 2017» καθώς και
ο προϋπολογισμός του 2017.
Το ψηφοδέλτιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη ΓΣ, η οποία εξέλεξε τα μέλη του ΔΣ για την περίοδο 2017-2019. Ως
πρόεδρος του νέου ΔΣ του ΣΜΕ για την ίδια περίοδο εξελέγη παμψηφεί ο κ. Α. Κεφάλας.
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ΔΣ 2017-2019
Αθανάσιος Κεφάλας

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σάλτας
Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου
Ματθαίος Κωνσταντινίδης
Όλγα Κουρίδου
Παντελής Βετούλας
Δημήτριος Δημητριάδης
Αθανάσιος Αποστολίκας
Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Αντώνιος Κατσιφός
Γεώργιος Μίχος
Φώτης Στεφανής
Ελευθέριος Φαίδρος
Μετά το πέρας της συνεδρίασης της ΓΣ , πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ανοιχτή εκδήλωση της Γενικής
Συνέλευσης του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν από πλευράς
κυβέρνησης ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ Γ Σταθάκης και από την πλευρά της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ Κωστής Χατζηδάκης.
Επίσης συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ Κ. Μπίτσιος. Τη συζήτηση συντόνισε ο γενικός γραμματέας του
Συνδέσμου κ. Μ. Κωνσταντινίδης ενώ ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Αθ. Κεφάλας έκλεισε την εκδήλωση.
Ο κ Γ Σταθάκης στην ομιλία του τόνισε ότι ο εξορυκτικός κλάδος της χώρας μας είναι στρατηγικού χαρακτήρα και η
ανάπτυξη του είναι μέρος του προγράμματος μας για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας ενώ ανακοίνωσε ότι το
Υπουργείο σύντομα θα θέσει το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση.
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Με το νομοσχέδιο αυτό, ο Υπουργός επεσήμανε ότι επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας η
επέκταση της χρονικής λειτουργίας των λατομείων την αντικειμενικοποίηση των προστίμων και η απλοποίηση του
θεσμικού πλαισίου.
Ειδική αναφορά έκανε στην επικείμενή εκπόνηση ειδικού χωροταξικού για τις ορυκτές πρώτες ύλες ως σημαντικό
εργαλείο για την αξιοποίηση τους καθώς και σε μια άλλη σειρά άλλων δράσεων του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του στόχου για
την μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ορυκτών Πόρων της χώρας.
Ο κ. Γ. Σταθάκης ανήγγειλε επίσης την σύντομη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΙΓΜΕΜ. Τόνισε ότι το
Ινστιτούτο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της χώρας και ότι η κυβέρνηση σκοπεύει
να προχωρήσει σε επαναδιοργάνωσή του ώστε να επιτελέσει στο ακέραιο το ρόλο του. Ανέφερε επίσης ότι το
Υπουργείο έχει πρόθεση να εντείνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση της γεωθερμίας και ιδιαίτερα αυτή της χαμηλής
ενθαλπίας.
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε την δυναμικότητα του
κλάδου που έμεινε όρθιος στην κρίση. Αναφέρθηκε στην επένδυση του χρυσού τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε
εμπόδια στην υλοποίηση της ενώ υπογράμμισε την ύπαρξη εχθρικού κλίματος προς το επιχειρείν που παρεμποδίζει
την προσέλκυση νέων επενδύσεων κυρίως ιδιωτικών.

Τέλος μίλησε για την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού της λατομικής νομοθεσίας με ενίσχυση των ελεγκτικών
μηχανισμών, την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό αδειοδοτήσεων, και ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών καθώς επίσης
και για τη θέσπιση ενός σταθερού φορολογικού πλαίσιού με μείωση φόρων
Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κ. Μπίτσιος επεσήμανε ότι ο εξορυκτικός κλάδος τροφοδοτεί όλη την μεταποιητική
βιομηχανία. Ζήτησε να απλοποιηθεί το αδειοδοτικό πλαίσιο,η Δημόσια Διοίκηση να προσαρμόζεται στις περιστάσεις,
να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος .
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Η Δικαιοσύνη πρέπει να ξεχωρίζει τις προσχηματικές προσφυγές και να καταργηθούν τα αντικίνητρα στην
Επιχειρηματικότητα κατέληξε ο κ Μπίτσιος.

Τέλος τη γενική συνέλευση έκλεισε ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας ο οποίος επεσήμανε ότι ο εξορυκτικός
κλάδος


Αποτελεί το 3.4% του ΑΕΠ



Δημιούργησε αξία ύψους €2.3 δισ. το 2014



Εξορύσσει περισσότερα από 30 διαφορετικά ορυκτά, 10 εκ των οποίων σε ποσότητες μεγαλύτερες των
300,000 τόνων ετησίως



Οι μισές πωλήσεις του κλάδου γίνονται εκτός Ελλάδος – κυρίως στην Ευρώπη



Αποτελεί το 5% των ελληνικών εξαγωγών



Απασχολεί άμεσα 20,000 άτομα και έμμεσα 80,000 άτομα



Είναι κορυφαίος εργοδότης – ειδικά στην ελληνική περιφέρεια – απασχολώντας το 4% του ενεργού πληθυσμού



Μοχλός επενδύσεων τόσο σε υποδομές όσο και σε ενεργητικό επιχειρήσεων: τα μέλη του ΣΜΕ
προγραμματίζουν επενδύσεις €1.7 δισ. μέχρι το 2019
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Στην συνέχεια ο κ. Α. Κεφάλας τόνισε ότι:






Η πλειονότητα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα αφορά αδρανή υλικά, βιομηχανικά ορυκτά,
ενεργειακά ορυκτά και μεταλλικά ορυκτά χωρίς θειούχα στοιχεία
Τα υφιστάμενα έργα αποκατάστασης στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, τεχνητών
λιμνών, υδροβιοτόπων, μουσείων, χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία, καθώς και
καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης – μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης
Από την εφαρμογή του νόμου 998/1979 μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί 65.620 στρέμματα (36% της
συνολικής γης υπό εκμετάλλευση)
Από το 2007 και έχουν φυτευτεί πάνω από 2,6 εκατ. δέντρα
Επιπλέον περιβαλλοντικές προκλήσεις δημιουργούνται κατά την εξόρυξη και επεξεργασία μεικτών θειούχων
μεταλλευμάτων, καθώς και κατά την καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή που όμως αντιμετωπίζονται επιτυχώς
με τις νέες τεχνολογίες
Κλείνοντας την ομιλία-παρουσία του ο κ. Κεφάλας αναφέρθηκε στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας στην
αξιοποίηση των Ορυκτών Πόρων και υπογράμμισε ότι:
Απαιτείται η εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων με συγκεκριμένο νομικό κείμενο,
χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση των ορυκτών
πρώτων υλών στην Ελλάδα
Επίσης πρέπει να προχωρήσει η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ – η εφαρμογή που
προϋποθέτει διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες
Ακόμη η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση να γίνεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με επαρκή
στελέχωση και δυνατότητα εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων του έργου
Ακόμη ζήτησε



Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργων και καθιέρωση πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ
(outsourcing) που προβλέπονται από το Ν.4014



Ενίσχυση ελεγκτικών και εγκριτικών υπηρεσιών (Ανεξάρτητες Επιθεωρήσεις Μεταλλείων)



Ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις



Πρόσβαση σε υποδομές (λιμάνια κ.α.)



Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον



Γρήγορες και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις



Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης καινοτομίας και έρευνας και



Αναβάθμιση όλων των τμημάτων και σχολών γεω-επιστημών, πληροφορικής και επαγγελματική
κατάρτισης.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ακολουθώντας την παράδοσή του να
επιβραβεύει τους νέους που διακρίνονται σε γνώσεις και επιδόσεις οι οποίες έχουν σχέση με το αντικείμενο της
εξορυκτικής βιομηχανίας, προχώρησε στις εξής βραβεύσεις:
 Βράβευση του πρώτου σε βαθμολογία αποφοίτησης σπουδαστή

μεταξύ των σπουδαστών της Σχολής

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ και του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του
Πολυτεχνείου Κρήτης
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 Απονομή επαίνου στη σχολική ομάδα του 26ου Δημοτικού Νίκαιας και στη ΣΤ’ τάξη του 15ου Δημοτικού
Σχολείου Σερρών, που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 2017, με θέμα «Εφαρμογή
ρομποτικής σε μεταλλεία»
Τα βραβεία απένειμε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης

Β. ΔΣ

•

Συγκρότηση σε σώμα

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου στις 22-5-2017 και την ψηφοφορία για την εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2017-2019, στην πρώτη συνεδρίαση του στις 22-5-2017, το νέο Δ.Σ.
συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Αθανάσιος Κεφάλας

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σάλτας

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος

Ματθαίος Κωνσταντινίδης

Γενικός Γραμματέας

Όλγα Κουρίδου

Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

Παντελής Βετούλας

Ταμίας

Δημήτριος Δημητριάδης

Αναπληρωτής Ταμίας

Αθανάσιος Αποστολίκας

Mέλος

Θεόδωρος Αποστολόπουλος

-//-

Αντώνιος Κατσιφός

-//-

Γεώργιος Μίχος

-//-

Φώτης Στεφανής

-//-

Ελευθέριος Φαίδρος

-//-

•

Έβδομο Διεθνές Συνέδριο «Mineral Resources in Greece, a driving force for economic development,
2/6/2017»
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Συμφωνήθηκε το συνέδριο να είναι υπό την αιγίδα του ΣΜΕ και να συμμετάσχουμε με παρουσίαση του Προέδρου κ. Α.
Κεφάλα στο Roundtable που θα έχει ως θέμα τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και την εφαρμογή της Εθνικής
Πολιτικής Αξιοποίησης των ΟΠΥ, ως άξονα της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου.

•

Συμμετοχή ΣΜΕ στην ημερίδα «Ορυκτός Πλούτος-Ασφαλιστικό Σύστημα-Απασχόληση»

Την ημερίδα αυτή τη διοργανώνει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. Σε αυτήν
προσκλήθηκε και ο ΣΜΕ.
Αποφασίστηκε να μετέχουμε σε αυτήν, με εισήγηση του Προέδρου κ. Α. Κεφάλα και με περιεχόμενο που συνοψίζεται:
«Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να γίνει ατμομηχανή ενός νέου παραγωγικού
προτύπου της χώρας που θα φέρει περισσότερες εξαγωγές, νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει ή θα διατηρήσει,
θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας, που είναι και το ζητούμενο».
•

Ενημέρωση για τη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα ΟΠΥ και ενέργειας κ. Μ. Βερροιόπουλο στις
18/5/2017.Συζήτηση για το Λατομικό Νομοσχέδιο και το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΟΠΥ

•

Εγκαίνια Έκθεσης στο Μουσείο Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος»

Γ. ΣΜΕ και Επικοινωνία
•

Έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος»

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή ξεκίνησε έκθεση με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος». Στην
προετοιμασία της έκθεσης αυτής, συμμετείχαν ενεργά ο ΣΜΕ και οι εταιρείες μέλη με συμβουλευτική και υλικοτεχνική
υποστήριξη.
Η Έκθεση θέλει να αναδείξει στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στα παιδιά και τους εφήβους το ρόλο που διαδραματίζουν τα
ορυκτά στη ζωή των ανθρώπων. Επιδίωξη είναι να αναδειχθεί η άρρηκτη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τα
ορυκτά.
Σκοπός της έκθεσης, είναι να διευρύνει τις γνώσεις του κοινού που αφορούν στη χρησιμότητα των ορυκτών,
παρέχοντας απαραίτητες γενικές γνώσεις και πληροφορίες πάνω στο θέμα αυτό. Αποσκοπεί στην ενημέρωση των
ατόμων για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες που «κρύβονται» μέσα στα αντικείμενα της καθημερινότητάς του.
Η Έκθεση έχει τις εξής ενότητες: Σκοπός της έκθεσης Παρουσίαση χορηγών (εταιρείες μέλη και ΣΜΕ)- Ιστορία της
εξόρυξης πρώτων υλών στην Ελλάδα- Προστασία και αποκατάσταση (με κείμενα ΣΜΕ και φωτογραφίες
αποκατάστασης τοπίου από εταιρείες μέλη)- Μεταλλικά και βιομηχανικά ορυκτά και οι χρήσεις τους- Μάρμαρο και
αδρανή-τσιμέντο- Ενεργειακά ορυκτά (λιγνίτης, γαιάνθρακες, πετρέλαιο)- Αναφορά στις σπάνιες γαίες και τη
χρησιμότητα στη σημερινή τεχνολογία- Ανθρώπινος οργανισμός και ορυκτά- Χρήση ορυκτών και πετρωμάτων στην
τέχνη. Η ενότητα πετρελαίου υποστηρίζεται από τα ΕΛ.ΠΕ.
Εκτός από κείμενα, παρουσιάζονται 60 ορυκτά πετρώματα σε ειδικές προθήκες μαζί με τα προϊόντα και τις χρήσεις
τους, με τη βοήθεια και ηλεκτρονικών πινάκων που θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικές με κάθε ένα έκθεμα.
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Στην προετοιμασία της έκθεσης αυτής, συμμετείχαν ενεργά ο ΣΜΕ και οι εταιρείες μέλη με συμβουλευτική και
υλικοτεχνική υποστήριξη.
H Έκθεση που τα εγκαίνια της πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 θα διαρκέσει ένα χρόνο και ήδη έχει
τύχει μεγάλης προσέλευσης κοινού και εγκωμιαστικών σχολίων από τα ΜΜΕ.

•

Βραβεύσεις του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στην εκδήλωση της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μελών της

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 22/5/2017, στο
πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, επιβράβευσε του νέους που διακρίνονται σε γνώσεις
και επιδόσεις που έχουν σχέση με το αντικείμενο της εξορυκτικής βιομηχανίας

Τα βραβεία επέδωσε ο Υπουργός ΠΕΝ κ Γ Σταθάκης που ήταν και ο κεντρικός ομιλητής στην Εκδήλωση. Οι
βραβευθέντες ήταν:
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•

Ο κ Γιώργος Οικονόμου που πρώτευσε στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
Μηχανικών ΕΜΠ με βαθμό διπλώματος 9, 26.
Ο Σύνδεσμος κάθε χρόνο βραβεύει τον πρώτο σε βαθμολογία αποφοίτησης σπουδαστή μεταξύ των
σπουδαστών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ και του τμήματος
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

•

Η ΣΤ’ τάξη του 15ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών που συμμετείχε στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό
Ρομποτικής με θέμα «Εφαρμογή Ρομποτικής στην αξιοποίηση πρώτων υλών. Τα ορυχεία του
μέλλοντος» .Ιδιαίτερα την αντιπροσωπευτική ομάδα των παιδιών που παρουσίασαν το project στον
πανελλήνιο διαγωνισμό και συγκεκριμένα τους μαθητές και μαθήτριες: Παυλή Μιχαήλ, Γράνσα Γεώργιο,
Πέππα Ιωάννη, Σφυρικλά Πασχαλιά, Στεργιάδη Αφροδίτη, Βέρρου Ιωάννα. Αναμνηστική πλακέτα
επιδόθηκε στη διευθύντρια του σχολείου κα Σ. Τσεκιτσίδου και την εκπαιδευτικό πληροφορικής του
σχολείου κα Σ. Καραμπέκη

•

Η σχολική ομάδα του 26ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας που συμμετείχε επίσης στον Πανελλήνιο
Σχολικό Διαγωνισμό Ρομποτικής με θέμα «Εφαρμογή Ρομποτικής στα μεταλλεία, στα συστήματα
φόρτωσης-αποκομιδής μεταλλεύματος» αποτελούμενη από τους μαθητές Κοκκινογούλη Αντώνιο,
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Κοκκινογούλη Στέφανο, Ποτηρόπουλο
(Πληροφορικού) κας Ε. Φατούρου

Γεώργιο,

με

την

καθοδήγηση

της

δασκάλας

τους

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο ΣΜΕ σε συνεργασία με την εταιρεία – μέλος «Δελφοί-Δίστομον ΑΕ» του
ομίλου «Μυτιληναίος» οργάνωσε τη μετάβαση των μαθητών και των δύο σχολείων, μαζί με τους εκπαιδευτικούς
τους, στην Ιτέα Φωκίδας, όπου και φιλοξενήθηκαν από την Εταιρεία. Την επομένη επακολούθησε επίσκεψη
όλων των συμμετεχόντων στο υπόγειο μεταλλείο βωξίτη της «Δελφοί-Δίστομον Α.Ε.» και στη συνέχεια
επίσκεψη στο μεταλλευτικό μουσείο «Vagonetto».

Η Εκπαιδευτική κοινότητα δήλωσε ότι από την επίσκεψη αυτή αποκόμισε πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.
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Δ. ΣΜΕ και ΜΜΕ

•

Δελτία Τύπου για τα εγκαίνια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και για την Ετήσια Τακτική
Συνέλευση Μελών ΣΜΕ

Δημοσιεύτηκαν σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα δελτία τύπου για τα εγκαίνια της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο
Άνθρωπος» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή αλλά και για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών
ΣΜΕ, που έτυχαν μεγάλης απήχησης
Ε. Τα Ορυκτά της Ελλάδος και οι χρήσεις τους. Ένθετο από την Ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων 2016 του ΣΜΕ
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